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OHLÉDNUTÍ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY ZA ROKEM 2016
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.
V roce 2016 jsme pokračovali 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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I. O NADACI VERONICA
Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem podporovat šetrný vztah k přírodě.
V posledních 13 letech jsme podpořili přes 600 projektů celkovou částkou více než 12,5
miliónů korun. Jsme členy organizací Fórum dárců ČR a Business Leaders Forum,
máme registrovaný pozemkový spolek pod Českým svazem ochránců přírody.
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: Miroslav Kundrata
Místopředseda: Miroslav Korbička, zakladatel firmy Rebio
Členové: Petr Maděra, proděkan lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
Iva Šťastná, ředitelka firem ELDACO a EMUJ
Alena Uhříčková, ředitelka zařízení pro ekologickou výchovu Lipka
Jan Hanák, kněz a dokumentarista
Petr Chládek, manažer Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
Jasna Flamiková, místostarostka MČ Brno-střed
Jitka Pernesová, kurátorka Domu umění města Brna
Dozorčí rada
Předseda: Martin Flora, právník
Členové: Martin Nemrava, kouč, lektor a konzultant
Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno
Zaměstnanci nadace
Ředitelka: Helena Továrková
Produkční a provozní kanceláře: Irena Mašková
Účetní: Miroslav Procházka
Vedoucí sítě dobročinných obchodů: Sabina Strakoňová
Prodavačky dobročinných obchodů: Sylvie Šidlová, Zdeňka Vyskotová, Sabina
Serafinová, Radka Rygelová, Iva Daňová, Blanka Batoušková, Radka Filoušová, Magda
Seidlová, Andrea Voburková
Externí spolupracovníci
Právnička: Andrea Bartíková
Jména mnoha desítek dobrovolníků a dobrovolnic uvádíme na dalších stranách.
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II. KAM JSME DOŠLI V ROCE 2016:
30 LET VERONICA
V roce 2016 jsme oslavili přesně 30 let od založení časopisu Veronica, který byl
symbolickým počátkem cesty, v rámci které vznikla i Nadace Veronica. Můžeme se tak
opřít už o 30letou tradici. V rámci oslav jsme si výročí každý měsíc pravidelně připomínali,
s příznivci nadace jsme pak uspořádali pouť na Pouzdřanskou step 30. dubna 2016.
OBCHODY NADACE VERONICA
Obchody Nadace Veronica vrací věci zpátky do života již od roku 2008. V roce 2016 se
podařilo takto zachránit a prodat skoro 60 tisíc věcí, které by jinak byly nevyužité nebo
skončily jako odpad. V projektech, které jsme z výtěžku veřejné sbírky obchodů nadace
podpořili, se v Brně vysadilo okolo 1000 kusů zeleně. Obchody fungují jako veřejná sbírka
povolená Jihomoravským krajem. Kromě 4 obchodů mohou lidé nakoupit i v rámci
pravidelných výprodejů skladu. Prodáváme hezké darované věci, které už jejich dárci
nevyužijí, ale které si rád koupí někdo další. Výtěžek z veřejné sbírky rozděluje nadace na
ekologické a komunitní projekty v Brně, ucházet se o ně mohou neziskové organizace i
neformální skupiny lidí.
1. Rozjeli jsme sběrná místa v kavárnách
Díky dotační podpoře od Ministerstva životního prostředí ČR a díky dotaci města Brna
jsme rozjeli RecyKafe, pilotní projekt sběrných míst a sbírek v brněnských kavárnách
a prodej darovaných věcích na módních trzích, bazarech a blešácích v Brně. Návštěvníky
kaváren jsme tak informovali o prospěšnosti předcházení vzniku odpadu tím, že nám
darují nevyužité, zachovalé věci pro nadační obchody. Uskutečnili jsme celkem 80
sběrných dnů v rámci 26 akcí. Darovat hezké věci pro nadační obchody mohli lidé
v podnicích: Café Atlas, Café Morgal, Industra Coffee, Impact Hub Brno, Kulturárium café,
Buranteátr, Čajovna Mezi stromy, Tři ocásci, Envi café. Na našem stánku nakoupili lidé na
akcích Factory Fashion Market, Mint Market, Theatre Fashion Market, Hadrárna, Týden
města, Den Země na Kraví hoře, Erbovní slavnosti, Vinohradské trhy, Láska fest,
sousedský blešák Židenice, Jarmark neziskovek... Díky spolupráci s Moravskou galerií
jsme uspořádali vlastní benefiční bazar Vše pro děti a prodejní akci Retro párty v rámci
Brněnské muzejní noci. Návštěvníci muzejní noci nakoupili na našem stánku za více než
12 tisíc korun. Celkem jsme v rámci projektu RecyKafe vybrali asi 3000 kusů
darovaných věcí a na prodejních akcích získali pro nadaci přes 32 tisíc korun.
2. Podpořili jsme výstavu Maxima Velčovského
Pro jednu z instalací v rámci výstavy designéra Maxima Velčovského Vše za 39 jsme
darovali z nadačních obchodů textilní materiál. Svetry, tričky či šaty darované lidmi
v Brně se tak staly součástí jeho uměleckého díla v Moravské galerii.
3. Hráli jsme o 5000 EUR v evropské fotosoutěži
V květnu a červnu jsme se zapojili do evropské fotosoutěže Eneloop Panasonic Photo
Challenge, byli jsme jednou z neziskovek, kterým mohli zapojení fotografové věnovat své
fotky přihlášené do soutěže. Díky obrovské podpoře našich příznivců jsme získali skoro
3000 hlasů a předstihli řadu mnohem větších zahraničních organizací. Bohužel nám
výsledek stačil pouze na 2. místo a odměna 5000 EUR nám unikla asi o stovku hlasů.
4. Oslavili jsme Den dárců
Naši příznivci s námi oslavili Den dárců, který 29. listopadu vyhlásilo celorepublikově
Fórum dárců. Vyzvali jsme podporovatele nadace, aby vybrali věc, kterou darují pro
nadační obchody, vyfotili se s ní na Facebook, označili hashtagem #dendarcu a připojili
svůj důvod, proč je dobré darovat. Ze všech zapojených jsme vylosovali vítěze lahve
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Hostětínského moštu, stal se jím VŠ pedagog Jan Motal. Jako důvod, proč je dobré
darovat, uvedl: „Darovat znamená rozfoukávat uhlíky naděje, neboť dar je bezpodmínečný
a darujícímu nepřináší zisk – je tu plně pro druhé. Kdo mě zná, ví, jak těžko se zbavuji
knih. Darujte taky kus sebe, abyste posílili naději."
5. Spolupracujeme s Obchodní akademií Brno-Kotlářská
Studenti obchodní akademie organizovali vlastní benefiční bazar pro Nadaci Veronica.
V rámci předmětu, kdy se studenti učí podnikat a zakládají vlastní fiktivní firmy, nabídl
každý zapojený tým spolužákům ke koupi své nepotřebné věci. Celkový výtěžek přes
3000 korun věnovali žáci Nadaci Veronica.
6. Rozrostli jsme se o Panskou 9
V prosinci přibyl ke třem stávajícím obchodům na Pekařské, Svážné a Palackého čtvrtý
nadační obchod přímo v sídle nadace na Panské 9. Převzali jsme prostory obchodu
a ekoporadny Ekologického institutu Veronica. Na Panské 9 tak mohou naši příznivci
nejen nakoupit a podpořit tím ekologické a komunitní projekty v Brně, ale také se tu
mohou přijít poradit do ekoporadny Veronica, která v prostorách dále poskytuje své
služby.
7. Benefiční prodejci podpořili předvánoční tržby
Podporovatelé nadace pomohli v rozjezdu nového nadačního obchodu na Panské 9. Jako
benefiční prodejci a prodejkyně zorganizovali od 14. do 23. prosince sérii odpoledních
prodejních akcí, kdy speciálním programem lákali zákazníky k nákupu v novém obchodě.
I díky nim utržil obchod v necelých dvou týdnech od rozjedu přes 34 tisíc korun. Děkujeme
našim příznivcům Beátě Holé, Milanu Mikinu Appelovi, Raedu Kahwajimu, Ondřeji
Ženkovi, Romanovi Zmrzlému, Adamu Havlíčkovi a Romanu Francovi za pomoc
s nastartováním nového přírůstku do rodiny nadačních obchodů. V obchodě na Palackého
připravili speciální benefiční odpoledne pro své kolegy zaměstnanci JIC, kteří pro obchod
uspořádali i sbírku věcí.
8. Prodávali jsme vánoční jedličky v květináči
I letos před Vánocemi mohli lidé koupit v nadačních obchodech jedličky v květináči.
Celkem se jich společně s novým obchodem na Panské prodalo okolo 500 kusů. Na jaře
2017 čeká jedličky opět vysazení, tak jako každý rok. Projekt tak pomáhá vracet jedli zpět
do našich lesů.
VÝSTAVA A PRODEJ UMĚLECKÝCH DĚL Z BENEFIČNÍCH AUKCÍ NADACE
Otevření nového nadačního obchodu na Panské jsme spojili s prodejním večerem
uměleckých děl z benefičních aukcí nadace, který se konal 7. prosince 2016. Díla
z předchozích ročníků benefičních aukcí, kterými nadace stále disponuje, jsme nabídli
v rámci prodejního večera v prostorách podkroví Domu ochránců přírody na Panské 9.
Součástí akce byl i slavnostní přípitek a otevření nového nadačního obchodu. V rámci
večera se prodala díla za celkem 45.000 korun. Občerstvení darovali: cukrárna Tutti Frutti,
V Melounovém cukru a Bistro Le Social.
POZEMKY
V roce 2016 jsme mapovali stav nelesních nadačních pozemků v Hostětíně a okolí a
vytipovali jsme první lokality pro cílená opatření na zvýšení biodiverzity. Ve spolupráci se
ZO ČSOP Veronica – Centrem Veronica v Hostětíně jsme především odstranili nálety a
začali s kosením na prvních dvou pozemcích.
MOŠTÁRNA V HOSTĚTÍNĚ
V roce 2016 pokračovala moštárna úspěšně v růstu tržeb, meziroční nárůst byl 9 %.
Podařilo se uvést na trh i nový výrobek mošt jablko-meruňka a jablko-mrkev. Hostětínský
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mošt jablko-meruňka BIO získal ocenění Česká biopotravina roku 2016 v kategorii
Biopotraviny rostlinného původu.
JABLEČNÁ SLAVNOST V HOSTĚTÍNĚ
Patnáctý ročník této tradiční a oblíbené slavnosti se uskutečnil v neděli 25. září 2016.
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
Dvě fotovoltaické elektrárny v Hostětíně, které Nadace Veronica vlastní, vyrobily v roce
2016 celkem 61 MWh elektřiny. V obou případech je vyrobená elektřina přednostně
spotřebovaná v místě: ať už při provozu moštárny, nebo na obecní výtopně. Vedle
finančních přínosů a energetických úspor jsou obě instalace přínosem k energetické
soběstačnosti obou výrobních provozů či obce.
SVATOPETRSKÁ
V roce 2016 nadace pokračovala v rozvoji jako spoluvlastník v průmyslověadministrativním 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 Burian-Křivinka.
DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT
V roce 2016 jsme o sobě dávali vědět a o aktivitách nadace a podpořených projektech
informovala média jako Hospodářské noviny, Moravské hospodářství, Brněnský deník,
Brněnská televize, Kam v Brně, Businessinfo, Halas, Lidovky, zpravodaje brněnských
městských částí, ČRO. Představili jsme se taky prezentací na akci Impact Hub Mashup
nebo na setkání společensky odpovědných firem CSR klub Business Leaders Fora
v Praze. Zkušenosti s nadačními investicemi jsme prezentovali na Nadačním investičním
fóru pořádaném Fórem dárců.
III. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ
DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DALŠÍM PODPOROVATELŮM, KTEŘÍ V ROCE
2016 PŘILOŽILI RUCE K DÍLU:
Tomasz Jastrzebowski, Barbora Nováková, Radek Máca, Olga Hubíková, Radka
Matějíčková, Michaela Vondrášková, Lucie Bartoňová, Lída Hrůzová, Jiří Slabý, Helena
Helánová, Ludmila Jedličková, Helena Grübelová, Marie Káňová, Barbora Lysá, Stáňa
Bártová, Julia Sokolovičová, Adam Havlíček, Vojtěch Krmíček, Zdeněk Ručka, Roman
Franc, Beáta Holá, Roman Zmrzlý, Tomáš Severa a všem členům správní a dozorčí rady.
DĚKUJEME DÁRCŮM NADACE:
Karel Šudák, Jan Tušl, Mojmír Vlašín, Radka Batelková, Josef Jelínek, Ivana Golešová,
Nela Keroušková, Věra Kučírková, Jasna Flamiková, Stáňa Bártová, Radka Matějíčková,
paní Lepková, Pavla Ciparová, Petr Ivanov, Jan Hanák, Josef Kroboch, Petra Jadrná, Jiří
Škampa, Jan Motal, Roman Franc, pan Pecháček, Svatopluk Němeček, Antonín Buček,
Jaroslav Pulicar, Petra Weberová, Jan Perla, Lenka Kožnárková, Jiří Voráč, Miroslav
Procházka, studenti OA Kotlářská Brno a další
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DĚKUJEME FIRMÁM A ORGANIZACÍM, KTERÉ PODPOŘILY NAŠI ČINNOST:
Jihomoravské inovační centrum, AHIFI.CZ, Moštárna Hostětín, s.r.o., LMC, s.r.o., Industra
Coffee, Společenské centrum Karas, Alt Enter a Recyklus, Café Atlas, Morgal, Moravská
galerie v Brně, Impact Hub Brno, Kulturárium Café, Envicafé, V melounovém cukru,
Cukrárna Tutti-Frutti, Bistro Le Social a další.
DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:
Úřad práce Brno-město, Ministerstvo životního prostředí ČR, MČ Brno-střed, MČ BrnoNový Lískovec, TIC Brno, ZO ČSOP Veronica, RS ČSOP Veronica, Moštárna Hostětín,
Fórum dárců, Business Leaders Forum a další.
IV.

PROJEKTY, KTERÝM JSME POMOHLI DO ŽIVOTA

Celkem bylo v roce 2016 rozděleno na 18 projektů 478 209 korun.
A. FOND VEŘEJNÉ SBÍRKY – GRANTOVÝ PROGRAM SPOLEČNĚ PRO BRNO
V programu byly uděleny nadační příspěvky z výnosu veřejné sbírky z výtěžku
dobročinných obchodů Nadace Veronica. Podpořeno bylo 15 projektů celkovou částkou
418 209 Kč.
Gymnázium Globe – Naučná přírodní zahrada, 40 000 Kč
Cílem bylo vytvoření komunitní školní naučné zahrady na principu přírodních zahrad jako
terénní pracoviště pro výuku přírodovědných oborů pěti škol, volnočasové aktivity širší
veřejnosti a pro relaxační pobyt dětí MŠ. Z prostředků nadace byly vybudovány dlážděné
stupňovité terasy v naučné přírodní zahradě.
Čisté Tuřany – Holásecká jezera, místo aktivit pro děti a dospělé, 14 600 Kč
Podstatou je úklid okolí Roučkova jezera a přilehlých tůní a několik hravě-vzdělávacích
aktivit pro děti, zaměřených na ochranu přírody. Více o projektu ZDE
ZŠ a MŠ nám. 28. Října – Komunitní zahrady podle Jiřího Trnky – 40 000 Kč
Záměrem byla úprava školní zahrady pro setkávání dětí, žáků, pedagogů, rodičů a místní
komunity. Využití je pro pěstování drobných rostlin, pozorování ptactva, k propojení výuky
pracovních činností, ke komunitnímu setkávání. Vysázeno bylo 9 stromů, 4 keře, 24
menších rostlin, bylinek a květin.
IQ Roma servis – Pestrý plácek 25 000 Kč
Cílem je povzbudit romskou komunitu ve společném úsilí o proměnu parku na Svitavském
nábřeží. Společně s místní komunitou, architekty a umělci došlo k nastartování proměny
Plácku v živé kulturní, společenské a volnočasové centrum. Na Plácku působili nizozemští
umělci Ron Glasbeek a Maria Koick a spolu s návštěvníky vytvořili kreativní umělecká díla.
Celkem proběhlo 10 workshopů s účastí 541 lidí.
ZO ČSOP Veronica – Envir. poradenství pro soc. znevýhodněné v Brně, 40 000 Kč
Záměrem bylo přinést informace sociálně znevýhodněné skupině obyvatel o úsporách
energie a šetření odpady vytvořením metodiky, vydáním publikace, cyklem školení.
Pionýr – Živá přírodní zahrada, 12 000 Kč
Projekt zahrnuje výrobu a instalaci keramických pítek a budek pro ptáky, výrobu a osázení
truhlíků a vytvoření stolků pro stolní deskové hry. Během realizace se podařilo uskutečnit
4 akce, bylo vyrobeno 12 pítek, 4 budky, 3 palety byly připraveny na osázení bylinkami.
Adoptuj truhlík! – Adoptuj truhlík! 17 000 Kč
V rámci Týdne města bylo osázeno 50 truhlíků sazenicemi květin, kdy každý má svého
"adoptivního" rodiče, který se o něj stará. Dohodou s ÚMČ došlo k úpravě dopravního
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režimu a zeleně. Počet sympatizantů byl nad očekávání velký, s největším nadšením se
do zalévání zapojily malé děti.
Hnutí DUHA – Semináře pro aktivizaci mladých v Brně, 40 000 Kč
Cílem je zaktivizovat mladé lidi, aby se podíleli na dění v oblasti životního prostředí a
veřejného prostoru prostřednictvím seminářů a kurzu. Celkem se nabídky zúčastnilo 60
zájemců, kteří projevili následnou aktivitu v různých občanských sekáních v Brně.
Nesehutí Brno – Angažovaně off-line, 31 300 Kč
Návštěva Berlína v říjnu 2016 vedla k získání příkladů dobré praxe v zapojování veřejnosti
do územně-plánovacích procesů. Pro Brno může být inspirací propojení odboru dopravy s
územním plánováním, investice do zlepšování kvality ovzduší a další. Proběhla setkání
občanských iniciativ.
Pod Holednou Jundrov – Veranda-zázemí komunitního centra, 35 000 Kč
Zázemí komunitního centra umožní obyvatelům Jundrova setkávání v centru Večerka
prostřednictvím série hudebních i tvořivých workshopů. Vyrobeny budou nové lavičky a
stůl v borovém hájku.
Salesiánské středisko mládeže – Víceúčelový přírodní amfiteátr, 38 000 Kč
Projektem je multifunkční přírodní amfiteátr s řadou ekologických prvků ke střetávání
obyvatel Žabovřesk. byly vybudovány tři terasy s dřevěnými sedáky, vznikla bylinková
zahrádka, děti z klubu maminek vyráběly popisky. Na projektu se podílelo více než 45
dobrovolníků.
Vinohradský spolek – Komunitní zahrada pod ořechem, 33 209 Kč
Cílem bylo zřízení komunitní zahrady v areálu Domova pro seniory. Na travnatých
plochách bylo vybudováno pět vyvýšených záhonů s posezením a kůlna na nářadí. Za 8
setkání bylo odpracováno celkem 98 člověkohodin práce. Zahrada slouží k produkci
zdravých potravin, k relaxaci, terapii, pořádání akcí.
Ivana Nanjo Kolaříková, CVOČEK – Údržba a vybav. Stezky zdraví, 12 000 Kč
Na Stezce zdraví proběhl úklid okolí včetně přesázení několika stromků, na stanovišti 4
byla nainstalována informační tabule a lavička. Byly odstraněny padlé stromy a poškozené
prvky, které byly nahrazeny novými. Na Stezce se konají různé aktivity pro veřejnost akce ke Dni Země, programy příměstských táborů.
Rezekvítek – Osázení svahů u fotbalového hřiště, 20 000 Kč
Cílem bylo zapojit veřejnost do dění v Medlánkách, ozelenit prostor kolem fotbalového
hřiště a zkrášlit nehezkou zeď. Vysadilo se celkem 190 ks dřevin na jaře a 565 ks dřevin
na podzim. Do projektu bylo zapojeno více než 55 lidí.
Zdeněk Ručka – Obnova vnitrobloku, obnova sousedství, 20 100 Kč
Záměrem projektu je vrátit sousedský život do vnitrobloku. Bylo obnoveno pískoviště,
doplněny čtyři lavičky a jeden stůl, zakoupeny přenosné branky. Celkem se konalo 7
sousedských brigád, nad jejichž rámec se jednotlivci sami aktivně pouštěli do úklidových a
udržovacích prací.
B. FOND VEŘEJNÉ SBÍRKY – MIMO GRANTOVÝ PROGRAM SPOLEČNĚ PRO BRNO
Z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica ze sítě obchodů Nadace Veronica bylo dále
rozděleno mimo grantové řízení Společně pro Brno 40 000 korun pro 1 projekt.
ZO ČSOP Veronica – Netopýří záchranka 40 000 Kč
Smyslem projektu bylo navracet nalezená nebo zraněná zvířata zpět do přírody v
nejkratším možném čase a co nejblíže místa nálezu. Mnohdy není třeba se netopýra
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ujmout, jen poskytnout radu, jak s ním zacházet. Podstatným efektem je ekologická
výchova a osvěta, která je prováděna v souvislostí s péčí o hendikepované netopýry.
C. FOND PRO ROZVOJ – CENA NADACE VERONICA PRO UČITELE
Z fondu pro rozvoj podpořila nadace 2 projekty za celkem 20 000 Kč, jednalo se o
projekty učitelů oceněných v roce 2015 Cenou Nadace Veronica.
ZŠ a MŠ Boleradice – Kde vzniká energie? 10 000 Kč
Projekt se zabýval vznikem elektrické energie, jejímu čerpání a úsporám na škole.
Proběhla výměna starých zdrojů osvětlení za LED žárovky, kterou provedla autorizovaná
firma. Před celkovým ročním zúčtováním činí úspora 15%. Kvalitní názorné informace byly
získány při návštěvě jaderné elektrárny v Dukovanech.
ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3 – Rozkvetlá zahrada 10 000 Kč
Díky projektu byl vybudován bylinkový záhon, proběhla celoškolní akce Květina pro
zahradu v rámci Dne Země. Vysázeny byly cibuloviny, keře a několik stromů, které si
mohli rodiče a žáci za poplatek adoptovat, dát mu jméno.

V. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE:
Náklady celé nadace za rok 2015 celkem:
Odpisy:
Nadační příspěvky celkem:
Náklady na správu nadace
Náklady celé nadace po odečtení odpisů:
V % k zapsanému nadačnímu kapitálu:
Zapsané nadační jmění k 31.12.2015:

4 672 913 Kč
903 360 Kč
480 000 Kč
706 149 Kč
3 769 553 Kč
10%
39 194 004 Kč

Náklady celé nadace (bez nákladů na prodej CP a odpisů) dosáhly v roce 2016 výše
3 769 553 Kč, tj. 10 % 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 2016 neporušila.

ZHODNOCENÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL
POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

PŘI

HOSPODAŘENÍ

PRO

Nadace Veronica hospodařila v roce 2015 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:
35 009,16 500,-

Dárce:
Karel Šudák, AHIFI.CZ
Svatopluk Němeček

ZPRÁVA AUDITORA (příloha výroční zprávy)
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zpráva dozorčí rady Nadace Veronica o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016
podle § 370, odst. 1, písm. f) zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.
1) Členové dozorčí rady se v roce 2016 účastnili všech zasedání správní rady Nadace
Veronica, byli seznámeni s poskytovanými nadačními příspěvky a nezjistili, že by při
poskytování nadačních příspěvků byla porušena pravidla stanovená v § 353 až 356
občanského zákoníku nebo statut Nadace Veronica.
2) Dozorčí rada byla seznámena s obsahem účetní závěrky Nadace Veronica za rok
2016, projednala je a nezjistila, že by její obsah byl v rozporu s požadavky
stanovenými platnými právními předpisy.
3) Dozorčí rada byla seznámena s výrokem auditora k účetní závěrce Nadace Veronica
za rok 2016 a bere jej na vědomí.
4) Dozorčí rada souhlasí s navrženým zněním výroční zprávy Nadace Veronica za rok
2016.
5) Dozorčí rada konstatuje, že doporučení obsažená v její zprávě o výsledcích kontrolní
činnosti v roce 2015 (body 5 a 6) jsou respektována.
V Brně dne 12. 6. 2017
za dozorčí radu:

……………………………………

……………………………………

Martin Flora, předseda

Martin Nemrava, člen

……………………………………
Nora Obrtelová, členka

PŘIJATÉ DOTACE V ROCE 2016
Státní rozpočet
Částka
Popis
811.395,- Kč Provozní dotace na nově
vytvořená pracovní místa –
smlouvy č. BMA-VF-1/2015, č.
BMA-VF-36/2015
162.000,- Kč Dotace na projekt „RecyKafe“ –
smlouva č. 186/32/16
Územně samosprávní celky
Částka
Popis
36.000,- Kč
Dotace na projekt „RecyKafe“ –
smlouva č. 4216091671
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Poskytovatel
Úřad práce ČR

Provoz / investiční
Provoz

Ministerstvo
životního prostředí
ČR

Provoz

Poskytovatel
Statutární město
Brno

Provoz / investiční
Provoz

VII. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2016
K bodu 1
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Veronica
Panská 9
602 00 Brno
IČ: 44992742
Datum vzniku:
Nadace Veronica byla zapsaná dne 16. prosince 1998 do Nadačním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 88. Zápis byl proveden v souladu s § 35/1 z. č.
227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti a závazky „Nadace Veronica“, zaregistrované
5. října 1992, pod 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 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 s dozorčí rady
Správní rada
Předseda:
Miroslav Kundrata
Místopředseda:
Miroslav Korbička
Členové:
Alena Uhříčková
Jitka Pernesová (Vitásková)
Jan Hanák
Petr Chládek
Petr Maděra
Iva Šťastná
Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

Martin Flora
Nora Obrtelová,
Martin Nemrava

Helena Továrková – výkonná ředitelka pověřena správní radou řízením nadace
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K bodu 6
Informace o zřizovateli
Nadace Veronica byla založena 10. září 1992 významnými představiteli různých
brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu
ochrany přírody. Jejími zakladateli a prvními členy správní rady se stali doc. Ing. Antonín
Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, doc. Ing. Jan
Lacina, CSc, doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr.
Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil.
K bodu 7
Vklady do vlastního jmění
V roce 2016 nebyly žádné vklady.
Přehled složení vlastního jmění (účty 901) k 31.12.2016
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 31.12.2016: 39 194 004,20 Kč (odhadní cena)
Nadační jistina – přehled pohybů v r.2016: beze změn
K bodu 8
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.
Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2016.
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. Proběhla aktualizace dle novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., schémata
zůstala.
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 od 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. dlouhodobý drobný majetek
evidujeme od částky 3 000,- do částky 40 000,- Kč, účtujeme jej sto procenty přímo do
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spotřeby účet 501. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je evidován dle Českých
účetních standardů platných pro rok 2016 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 podle 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 podle
jednotlivých CP.
a) Dlouhodobý finanční majetek
předpokládaná doba držení je delší než jeden rok
na účtu 069 – podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován majetkový podíl v
Zemědělském družstvu Pitín v celkové částce 72 106,20 Kč. (Jedná se o restituci majetku,
která byla převedena dárci do vlastnictví 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 je kratší než jeden rok. Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry
k obchodování nebylo v průběhu roku 2014 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
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koupil automobil, který je zařazen do odpisové skupiny číslo 2 a odepisuje se rovnoměrně
5 let. V roce 2015 byl zařazen do DHM 21/64 podíl na budovách areálu Svatopetrská 7,
Brno – Komárov (odpisová skupina 6, rovnoměrné odepisování po dobu 30 let).
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 31.12.2016 nadace nemá žádný devizový účet.
K bodu 10
Způsob zpracování účetních záznamů
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.
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
Nejsou
K bodu 16
Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy:
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- cenné papíry (ostatní majetek, nejsou součástí nadační jistiny)
Číslo účtu

069 019

Množství
Aktuální tržní cena
k 31.12.2016 k 31.12.2016

Název CP
Pioneer – Balancovaný fond nadací – ostatní
majetek – podílové listy

4 624 857 PL

4 676 655,40 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
Pohled daňového přiznání
Celkové
údaje

010 Správa
nadace
Náklady
Výnosy

Hlavní činnost HV

011 Veřejná
sbírka

040 Správa majetku – 050 Správa
BFN
majetku

701 598

2 821 343

0

050 –
daňová

060
Projekty

947 421

0

198 000

164 686

3 093 768

2 719 181

0

198 000

-536 912

272 425

0

1 771 760

0

0

Nedaňové §
24

Náklady

63 770

31 046

0

903 360

0

Nedaňové

Výnosy

164 686

3 093 768

0

2 719 181

0

198 000

Nedaňové

Náklady k osvob.
Příjmům

100 916

2 790 297

0

44 061

0

198 000

Ztráta z HČ

Ztráta z HČ

-536 912

0

0

0

0

0

Daňový

HV

0

0

0

0

0

0

Hospodářská

Náklady

4 551

0

0

0

0

0

činnost

Výnosy

31 928

0

52 261

10 000

0

HV

52 261

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

27 377

0

Nedaňové

Náklady

0

0

Nedaňové

Výnosy

0

0

Nedaňové

Náklady k osvob.
příjmům

0

0

0

0

Daňový

HV

27 377

0

10 000

0

27 377

0

10 000

0

základ daně

52 261

K bodu 21
Informace o zaměstnancích

Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy správní rady
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady

1
0
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Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k 31.12.2016

11

Z toho na rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31.12.2016
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2016 celkem
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2016

0
0
10
25

K bodu 22
Odměny a funkční požitky členům správní a dozorčí rady
Členství ve správní radě a dozorčí radě je čestné bez nároku na odměnu. Členům SR a
DR 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
Předseda správní rady Nadace Veronica RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem
Nadace Partnerství.
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 roce 2014 byl daňový základ snížen o 144.528,-. Částka daňové úlevy ve výši 19 %
(27.360,-) bude použita ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy
nebudou předmětem daně, a to v období 2015 až 2017.
V roce 2015 nebyla úleva z r. 2014 využita na žádný projekt.
V roce 2015 byl daňový základ snížen o 39 209,- Kč, částka daňové úlevy ve výši 19% (7
410,-) bude použita ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy
nebudou předmětem daně, a to v období 2016 až 2018.
V roce 2016 byla daňová úleva z r. 2014 (27 360,- Kč) a z r. 2015 (7 410,- Kč) použita na
financování režií nadace a akcí financovaných z fondů nadace.
V roce 2016 byl daňový základ snížen o 37 377,- Kč, částka daňové úlevy ve výši 19% (7
102,-Kč) bude použita ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy
nebudou předmětem daně, a to v období 2017 až 2019.
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
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ROZVAHA K 31. 12. 2016
Kč

Aktiva
Stavby - budova Moštárny Hostětín

4 560 498,03

Stavby - sklad moštárny Hostětín

2 907 473,42

Fotovoltaika I. (podíl, obec Hostětín)

1 401 872,00

Areál Svatopetrská - stavby

16 917 914,44

Auto

68 000,00

Kamerový systém - areál Svatopetrská

136 543,63

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

75 056,00

Pozemky - zapsané v nadačním jmění

718 134,00

Pozemky - ostatní (nezapsané v NJ)

465 213,73

Pozemky - Černovický hájek

50 175,00

Areál Svatopetrská - pozemky

4 919 990,32

Účty pořizovaného dlouhodobého majetku - Areál
Svatopetrská

1 923 753,33

Majetkový podíl v ZD

72 106,20

Majetkový podíl v Moštárna Hostětín, s.r.o.

1 648 152,00

Pioneer Investments - Balancovaný fond nadací podílové listy

4 678 967,83

Majetkový podíl v ZD Pitín přecenění

-72 106,20

Oprávky ke stavbám - moštárna,studna,sušárna
ovoce

-2 094 646,04

Oprávky ke stavbám - Sklad moštárny

-920 452,60

oprávky k FVE - podíl s obcí Hostětín

-490 308,00

Oprávky ke stavbám - stavby areálu Komárov

-960 558,00

Oprávky - auto

-55 533,33

Oprávky - Kamerový systém - areál Svatopetrská

-16 304,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku

-75 056,00

Pokladna, ceniny

47 728,00

Bankovní účty

2 446 508,22

Peníze na cestě

9 838,00

Odběratelé

2 790 290,35

Poskytnuté provozní zálohy

26 500,00

Zálohy na energie v obchodech

50 734,00

Pohledávky za zaměstnanci

1 628,46

Nároky na dotace Úřadu práce

130 000,00

Náklady příštích období

22 964,00
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Příjmy příštích období - výnos podíl. listů BFN

52 260,88

Aktiva celkem

41 437 337,67

Kč

Pasiva
Dodavatelé

127 267,30

Ostatní závazky

-4 590,00

Zaměstnanci

132 600,00

Zúčtování s institucemi sociálního pojištění

48 248,00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

20 680,00

Zálohová daň

7 621,00

Sběrný účet pro DPH

245 616,00

Dohadné účty pasivní

69 734,00

Nadační jmění vlastní zapsané

3 368 284,31

Ostatní jmění

1 878 213,00

Nadační jmění vlastní nezapsané

1 912,00

Nadační jmění NIF zapsané

30 190 136,00

Fond pro rozvoj (na nadační příspěvky a režii ze
zisku)

2 563 095,77

Fond Společně pro Brno

327 361,50

Fond Černovický hájek

253 548,80

Fond louky na Vysočině

85 638,90

Fond Přírodní zahrady pro školy

110 112,72

Fond pro rozvoj nadačních obchodů

79 780,29

Fond NP z výnosů Aukce

34 981,40

Veřejná sbírka III - "kulturní" od 11.5.2015 do
31.12.2016

455 359,20

Oceń. rozdíl z podílu Moštárna s.r.o.

-77 258,00

Oceň. rozdíl z ostatního majetku - podílové listy
BFN
Přecenění ZD Pitín

-5 809,63
-72 106,20

Výsledek hospodaření r. 2016

1 596 911,31

Pasiva celkem

41 437 337,67

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

NÁKLADY

Kč

Spotřeba materiálu

98 075,50

Spotřeba energie

100 932,60
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Opravy a udržování

0,00

Cestovné a provozní náklady na auto

60 144,00

Náklady na reprezentaci

56 692,30

Ostatní služby (hl. nájem, tisk, tel., internet, poštovné, účetnictví, daň.
poradenství)
Mzdové náklady

673 833,99
1 911 193,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

600 424,00

Ostatní sociální náklady - stravenky

169 200,00

Daně a poplatky (hl. daň z nemovitostí)

54 083,33

Odpis nedobytné pohledávky (hl. nevrácený příspěvek z r. 2009
na neuskutečněný projekt)

27 207,00

Dary

54,02

Jiné ostatní náklady (hl. členské příspěvky, zákonné pojištění
zaměstnanců)

17 713,10

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

903 360,01

Náklady celkem

4 672 912,85

VÝNOSY

Kč

Tržby z prodeje služeb

2 729 181,39

Úroky

15 510,89

Jiné ostatní výnosy

16 418,00

Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podílové listy BFN

52 260,88

Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podíl na rozděleném zisku
společnosti Moštárna s.r.o. za r. 2015

21 250,00

Přijaté příspěvky (individuální dárci)

120 060,00

Přijaté příspěvky (80% obratu obchodů veřejné sbírky)

2 305 748,00

Provozní dotace

1 009 395,00

Výnosy celkem

6 269 824,16

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2016

1 596 911,31

Hospodaření podle činností a zakázek za rok 2016
Činnost

Číslo
zakázky

010 Správa kanceláře

115

011 Veřejná sbírka

Zakázka

Náklady

Režie

116

Ochod Svážná

117

Obchod Pekařská

119

Obchod Panská

121

Obchod Palackého tř.
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Výnosy

HV

706 149

196 614 -509 535

706 149

196 614 -509 535

457 722

502 404

44 682

1 440 383 1 640 306

199 923

37 134

30 866

-6 268

886 105

920 192

34 087

2 821 343 3 093 768

272 425

HV za celou
činnost
-509 535

272 425

040, 050, 051 Správa
majetku

0

52 261

52 261

402

BFN – podílové listy

500

Budova Moštárny v
Hostětíně

164 214

501

Sklad moštárny v Hostětíně

103 539

310 000

206 461

70 044

181 148

111 104

-164 214

502

Fotovoltaika I. - podíl

503

Stroje

0

10 000

10 000

504

Fotovoltaika II – střecha
moštárny

0

132 704

132 704

506

Pozemky Hostětín a Pitín nezapsané

4 184

7 764

3 580

507

Pozemky – Černovický
Hájek

130

0

-130

508

Areál Svatopetrská 7

605 310 2 087 565 1 482 255
947 421 2 781 442 1 834 021

060 Akce nadace

1 834 021

603

RecyKafe – dotace MŽP

162000

162 000

0

604

RecyKafe – dotace MMB

36 000

36 000

0

198 000

198 000

0

0

4 672 913 6 269 824 1 596 911

1 596 911

Celkem

Přehled fondů
Číslo
účtu

Název Účtu

Počáteční stav k
1.1.2016

Čerpání v roce Přírůstek v roce
2016
2016

Koncový stav k
31.12.2016

911
002

Fond pro rozvoj (na nadační
příspěvky a režii ze zisku)

921 850,65

20 000,00

1 661 245,12

2 563 095,77

911
008

Fond Společně pro Brno

327 361,50

0,00

0,00

327 361,50

911
012

Fond Pomoc Kosence

132,00

132,00

0,00

0,00

911
020

Fond Černovický hájek

253 548,80

0,00

0,00

253 548,80

911
030

Fond Louky na Vysočině

85 638,90

0,00

0,00

85 638,90

911
040

Fond Přírodní zahrady pro školy

110 112,72

0,00

0,00

110 112,72

911
050

Fond Pro rozvoj nadačních
obchodů

79 780,29

0,00

0,00

79 780,29

911
081

Fond NP z výnosů aukce

34 981,40

0,00

0,00

34 981,40

911
082

Fond VIA

500,00

500,00

0,00

0,00

911
103

Fond Veřejné sbírky III. „kulturní“
od 11.5.2015 do 31.12.2016

348 898,61

460 000,00

566 460,59

455 359,20

2 162 804,87

480 632,00

2 227 705,71

3 909 878,58

911

Celkem

K bodu 29
Přehled přijatých darů
Nadace Veronica získala v roce 2016 dary ve výši 3 002 416,27 Kč.
Z toho:
21

Obchody (veřejná sbírka) – 2 305 748,- Kč
Dary od jednotlivců a firem – 120 060,- Kč
Přijaté dary do fondů – 576 608,27 Kč
K bodu 30
Přehled udělených nadačních příspěvků
V roce 2016 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši 480 000,- Kč, z toho:
- nadační příspěvky z Fondu veřejné sbírky III. kulturní
460 000,- Kč
- nadační příspěvky z Fondu pro rozvoj
20 000,- Kč
SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ
SMLOUVA Č.
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016

ORGANIZACE
Gymnázium Globe, Bzenecká 23,
Brno 628 00
Čisté Tuřany, Tuřanské nám.37, Brno
620 00
ZŠ a MŠ nám.28.října, nám.28.října
22, Brno 602 00
IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno
602 00
Pionýr, Pavlovská 6, Brno 623 00
Adoptuj truhlík! Mikuláš Medlík
Ant.Slavíka 15, Brno 602 00
Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno 602 00

PROJEKT
Naučná přírodní
zahrada
Přírodní památka
Holásecká jezera
Komunitní zahrady
podle Jiřího Trnky
Pestrý Plácek
Env. poradenství pro
soc. znevýhodněné v
Brně
Živá přírodní zahrada

ČÁSTKA
40 000 Kč
14 600 Kč
40 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
12 000 Kč

Adoptuj truhlík!

17 000 Kč

Semináře pro aktivizaci
mladých v Brně

40 000 Kč

NESEHNUTÍ Brno, tř. Kpt. Jaroše 18,
Angažovaně off-line
Brno 602 00
Pod Holednou Jundrov, Březová 72a,
Veranda-zázemí
Brno 637 00
komunitního centra
Salesiánské středisko mládeže,
Víceúčelový přírodní
Foerstrova 2, Brno 616 00
amfiteátr
Vinohradský spolek, Velkopavlovická Komunitní zahrada pod
14, Brno 628 00
ořechem
I.N.Kolaříková CVOČEK, Křivánkovo
Údržba a vybavení
nám.15, Brno 614 00
Stezky zdraví Žebětín
Osázení svahů u
Rezekvítek, Štolcova 14, Brno
fotbalového hřiště
Zdeněk Ručka, Rybkova 7, Brno 602
Obnova vnitrobloku,
00
obnova sousedství
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno
Netopýří záchranka
602 00
ZŠ a MŠ Boleradice, Boleradice 57,
Kde vzniká energie?
691 12
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, J.Broskvy 3,
Rozkvetlá zahrada
Brno 641 00
CELKEM:

31 300 Kč
35 000 Kč
38 000 Kč
35 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
20 100 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
480 000 Kč

K bodu 31
Přehled o veřejných sbírkách
Nadace provozovala od 3.11.2008 do 31.10.2011 veřejnou sbírku formou charitativního prodeje
– Nadačního obchodu. Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne
5.11.2008 pod číslem S-JMK/142606/2008/OSO. Účelem veřejné sbírky bylo shromáždit
dobrovolné finanční příspěvky na environmentální a komunitní projekty. Tato sbírka byla
ukončena v roce 2012. A bylo rozděleno 333.000,-Kč.
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Od 19. srpna 2011 Nadace provozovala druhou veřejnou sbírku, jejíž účelem bylo získání
finančních prostředků na kulturně zaměřené projekty, vydávání publikací a poradenství.
Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 22.8.2011 pod číslem SJMK/118269/2011/OSP. Z této druhé veřejné sbírky nadace získala 267.791,- Kč.
V roce 2012 Nadace požádala o konání veřejné sbírky – Osvědčení bylo vydáno Krajským
úřadem Jihomoravského kraje dne 25.6.2012 pod číslem S-JMK/61223/2012/OSP – za účelem
shromáždění finančních prostředků na projekty ochrany životního prostředí a přírody, ekologické
a komunitní projekty, zvyšování kvality života, ekologické a komunitní vzdělávání, případně výkup
pozemků pro ochranu přírody. Z této sbírky získala nadace v roce 2015 794 607,- Kč. Tato
sbírka byla ukončena dne 9. 5. 2015. V roce 2015 Nadace požádala o konání nové veřejné
sbírky – Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 4. 5. 2015 pod
číslem S-JMK/54129/2015/OSPŽ – za účelem shromáždění finančních prostředků na kulturně
zaměřené projekty, vydávání publikací a poradenství. Z této sbírky získala Nadace v roce 2016
2 536 335,- Kč. Tato sbírka byla ukončena dne 31. 12. 2016.
K bodu 32
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Hospodářský výsledek roku 2015 ve výši 1 660 613,12 Kč byl rozhodnutím správní rady ze dne
18. 5. 2016 převeden do Fondu pro rozvoj (na nadační příspěvky a režii).
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% nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož
roku. Celkové náklady nadace (bez odpisů) dosáhly v roce 2016 výše 4 672 913,- Kč, tj. 11,9 %
ze zapsaného nadačního kapitálu.
K bodu 34
Odměna auditora
Odměna auditora – MAIN AUDIT, s.r.o., se sídlem Údolní 33, 60200 Brno, IČ.63488019,
zastoupená Ing. Hanou Loja Doležalovou - za provedení auditu účetnictví Nadace Veronica za
rok 2016 je 26 400,- Kč + 5 544,- Kč DPH.
K bodu 35
Okamžik sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 byla sestavena ke dni 31. 12. 2016
dne 31. března 2017.
V Brně, dne 31. března 2017.

Sestavil: Miroslav Procházka
(účetní Nadace Veronica)

Schválila: Helena Továrková
(ředitelka Nadace Veronica)

NA 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
23

Nadace Veronica
Panská 9
Brno 602 00
tel.: 542 422 775, 775 120 616
číslo účtu: 668 668 668/0600
Email: nadace@veronica.cz
www.nadace.veronica.cz

