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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.
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1. 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
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2. NAŠE PRÁCE PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROJEKTY, KTERÝM JSME POMOHLI DO ŽIVOTA
V roce 2018 jsme podpořili finančně 19 projektů za celkem 600.720 korun. O granty v našem programu
Společně pro přírodu se může ucházet kdokoliv – jak profesionální organizace, tak neformální skupiny
přátel, sousedů, kamarádů, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu.
1. Hnutí Brontosaurus – Dobrovolníkem pro přírodu JMK – 24 500 Kč
Podpora zájmu veřejnosti o péči o přírodu a krajinu prostřednictvím přípravy a realizace jednodenních a
víkendových dobrovolnických akcí v Brně i regionech JMK. Dobrovolníci se podílí na údržbě ptačích budek,
revitalizaci venkovských alejí a obnově zahrady ekocentra s ukázkovými biotopy.
2. Hnutí Brontosaurus – Středoškoláci pro přírodu JMK – 16 500 Kč
Podpora povědomí středoškolské mládeže o dobrovolnictví pro přírodu v JMK metodou neformálního
vzdělávání, motivace k dalšímu zapojení do dobrovolnických aktivit ve volném čase.
3. Hnutí Duha – Společně za záchranu lesů – 50 000 Kč
Vytvoření nabídky dobrovolnické aktivity a informačně-edukačního materiálu umožňujícího veřejnosti
zapojit se do práce na obnově lesa v JMK.
4. Hnutí Duha – 7G – Jižní Morava ve společensko-ekologických souvislostech – 27 420 Kč
Vydání třídílného seriálu zaměřeného na dění v JMK v oblasti environmentálně-sociálních témat s
inspirativními příklady pro veřejnost v časopise Sedmá generace.
5. Síť ekol.poraden STEP – Pryč se solí! – 50 000 Kč
Prostřednictvím představení příkladů dobré praxe, vydáním informačních listů a sérií školení po JMK ke
snížení množství chemických prostředků používaných ve veřejných institucích.
6. NaZemi – Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje – 38 000 Kč
Vytvoření dvou výukových programů pro žáky ZŠ, SŠ a mladé lidi z neformálních zájmových spolků. Hlavním
tématem jsou environmentální a socio-ekonomické problémy nerovného přístupu k vodě, diskuze k
udržitelnosti současného systému nakládání s vodou a péče o vodu.
7. ČSOP RS – Záhady přírodní zahrady – 50 000 Kč
Těžištěm projektu jsou čtyři typy aktivit: Přednáška se zaměřením na obecné principy přírodě blízkého
zahradničení, exkurze za fungujícími ukázkami v JMK, motivační soutěž a praktický workshop proměny
obyčejné zahrady v zahradu přírodní.
8. Kavyl – Jedlá zahrada pro děti – 40 000 Kč
Úprava zahrady v duchu permakulturního zahradničení tak, aby byla inspirující pro návštěvníky programů
v Dětském lesním klubu Stromík.
9. Nesehnutí Brno – Komu se nelení…a dokonce i na ulici či náměstí – 50 000 Kč
Vzdělávání obyvatel kolem ulic Tř. Kpt. Jaroše o významu zeleně a péče o ní. Oslovení veřejné správy i
veřejnosti za účelem společného postupu pro zkvalitňování veřejného prostředí, uspořádání sousedské
slavnosti, vytvoření aktivní komunity obyvatel.
10. ZO ČSOP Veronica – Městská divočina jako klimatizace města – 50 000 Kč
Zvýšení zájmu a aktivní zapojení obyvatel do problematiky ochrany zeleně v zastavěném území.
Komunikace tématu vzrostlé a spontánní zeleně (městské divočiny) jako levného a účinného adaptačního
opatření ve vztahu ke změně klimatu.
11. Agnieszka Buchtová – LESEM Letní škola enviromentalistiky – 20 000 Kč
Zážitkově vzdělávací týdenní akce s environmentální tématikou pro studenty SŠ v Horním mlýně v
Moravském Krasu. Účastníci během pobytu žijí environmentálně příznivým způsobem podle základních
principů dobrovolné skromnosti.
12. Kulturní družstvo Kafara – EKO BREAK – 11 300 Kč
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Vzdělávací cyklus zaměřený na ekologii, zdravý životní styl a rozvoj komunitních vztahů – série přednášek a
workshopů v prostorech obřanské fary.
13. Dům přírody Moravského krasu – Zvelebení prostranství u Domu přírody Mor. krasu – 18 000 Kč
V rámci zvelebení prostranství u DPMK vybudování altánu z vrbového proutí, který bude sloužit jako
venkovní učebna pro programy i přístřešek pro návštěvníky, vybudování vyvýšeného záhonu a osázení
bylinkami a realizace dvou přednášek o vrbových stavbách a léčivých bylinách.
14. Karel Knesl – Přírodní zahrada – 10 000 Kč
Založení přírodní zahrady s rozborem půdy, umožnění vstupu zájemcům na pozemek pro inspiraci.
15. Mojmír Vlašín – Ochrana a monitoring užovky stromové v Bílých Karpatech – 50 000 Kč
Ochrana užovky stromové prostřednictvím vybudování líhniště a monitoring jejího výskytu v CHKO Bílé
Karpaty.
16. Jakub Fojt – Výsadba stromů absolventů před Fakultou chemickou VUT – 15 000 Kč
Výsadba stromu za každého absolventa fakulty ke zlepšení ovzduší a postupnému vytvoření aleje.
17. ZO ČSOP Veronica – Zvelebení dvorku za DOP – 10 000 Kč
Zbudování lehkého přístřešku pro ochranu mobiliáře i parkujících kol na dvorku DOP, zbudování
kompostéru pro zahradnický odpad z dvorku a DOP
18. Petra Pechánková – Eko-výchova široké veřejnosti – série krátkých videospotů – 50 000 Kč
Rozšíření povědomí občanů o adaptaci měst na probíhající klimatickou změnu. Prezentace formou
dvacetisekundových spotů v kampani na obrazovkách v prostředcích MHD.
19. Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo – Ekopublika 2017 – 20 000 Kč
Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku – článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit
tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů.

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. V roce 2018 jsme po dlouhém
zvažování dospěli k uzavření obchodu na Svážné, abychom se mohli více soustředit na ostatní obchody,
především nově otevřený obchod na Panské. Naše obchody navštíví měsíčně přes 6 tisíc lidí.



Získali jsme 713 tisíc pro ochranu přírody

Tržby obchodů rostly a do veřejné sbírky pro projekty na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního
prostředí se podařilo za rok 2018 vybrat 713 000 korun, které nadace rozdělí v roce 2019. 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 3 akcích MINT market, na akci Brunch na
Blokku, na Erbovních slavnostech a Festivalu dárků Tržnice Brno.



Šíříme v obchodech environmentální osvětu

Návštěvníky nadačních obchodů jsme v únoru motivovali ke snížení topení o 1 stupeň a oblečení svetru
v rámci speciální akce Den svetrů. Do fotosoutěže prvního ročníku Dne svetrů se zapojilo přes dvě desítky
účastníků, další využili speciální slevy na svetry v obchodech. U příležitosti březnové Hodiny Země dostali
zákazníci nejen informace o této globální ekologické akci, ale také svíčku, aby mohli na hodinu zhasnout a
Hodinu Země oslavit. V rámci Týdne bez odpadu jsme hostili dvě sekáčové tour, kde se mladí lidé mohli
naučit, jak nakupovat v second handech.



Rozjeli jsme úspěšné výprodeje

Nastartovali jsme výprodeje ze skladu nadačních obchodů na Pekařské, během 15 akcí jsme získali celkem
28.790 Kč. A snižujeme taK množství neprodaných věcí, které by skončily v ekodvoře či na recyklaci textilu.



Rozšířili jsme síť sběrných míst a sběrných akcí
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Díky spolupráci s řadou firem a organizací získáváme krásné věci pro nadační obchody a pomáháme je tak
vracet zpět do života. Lidé nám darovali věci na těchto místech a akcích: Envicafé, Industra, ÚOHS, Evropský
týden udržitel. rozvoje (Impact Hub, Yoga Lokah, Kancelář JMK pro mezireg. spolupráci, marketing. oddělení
VUT, Besteto, Business Academy), akce Stačí málo, Live Yoga Love Brno, blešák Židenice, Malá noc módy.
Stálá sběrná místa fungují v brněnské pobočce nadnárodní poradenské firmy KPMG i v neziskové organizaci
Rezekvítek.
 Překonali 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 1000 jedliček v květináči. Na jaře 2019 čeká stromky opět vysazení, tak jako každý rok. Projekt
pomáhá vracet jedli zpět do lesů v okolí Brna.

PROJEKT „UPCYCLING CHALLENGE / UPCYKLAČNÍ VÝZVA“
 Módní přehlídky s aukcemi
Dále jsme oslovovali místní módní návrháře a nově i studenty módy, aby zkusili kreativně zpracovat textilní
odpad z dobročinných obchodů nadace do podoby nových modelů, a to metodou upcyklace. Velký zájem
nás vedl k odstartování projektu „Upcycling challenge“ (Upcyklační výzva). V květnu 2018 jsme modely
představili na vyprodané přehlídce pro 250 lidí v Impact Hubu Brno, dražba modelů přinesla celkem 24415
korun. Úspěch této akce vedl k další přehlídce s aukcí upcyklovaných modelů pro přírodu v listopadu
v Tržnici Brno na akci české kanceláře při Evropském parlamentu „Konec doby plastové“. Modely jsme
předvedli i na akci Pekařská fest na přehlídce přímo na ulici před dobročinným obchodem na Pekařské pro
více než 70 účastníků, kteří podpořili nadaci celkem 2960 korunami.
 Upcyklační workshopy na Panské
Pro propagaci našich dobročinných obchodů i tématu upcyklace mezi veřejností jsme uskutečnili několik
workshopů, a to na výrobu textilního šperku, výrobu Huarache sandálů a také na šití sáčků na nákup ze
starých záclon (ve spolupráci se studenty Ekotextil designu SŠUD Brno). Workshopů se zúčastnilo 40 lidí.

BENEFIČNÍ AKCE


Benefiční tichá aukce v divadle Husa na provázku

V březnu 2018 jsme u příležitosti představení divadelního souboru Verdis pod vedením Mojmíra Vlašína v
Divadle Husa na provázku uspořádali malou tichou aukci šperků a upcyklovaných modelů pro nadaci.
V tiché aukci těchto předmětů i v dražbě humorných předmětů v režii Mojmíra Vlašína získala nadace
celkem 21 800 korun. Divadlo navštívilo okolo 350 podporovatelů Veroniky.



Benefiční večeře s fotografem Jindříchem Štreitem

Pozvání jako host benefiční večeře přijal v červnu 2018 fotograf Jindřich Štreit. Večeři hostili ve svých
prostorách kapucínští mniši v klášteře na Kapucínském náměstí v Brně. Provedli všechny zúčastněné dárce
klášterem, hrobkou, kostelem a umožnili nahlédnout i do unikátní barokní knihovny, která je jinak
veřejnosti nepřístupná. O několikachodovou večeři snoubenou s vínem se postarali z přilehlého Café Pilát.
Po večeři přímo v prostorách mnišské jídelny měli hosté možnost prohlédnout si slavné fotografie Jindřicha
Štreita i s jeho výkladem, jako pozornost od umělce získali všichni návštěvníci i podepsanou knihu.
Průvodcem večeře se stal jako již tradičně kněz Honza Hanák, člen správní rady nadace.



Finanční sbírky našich podporovatelů

Díky podporovatelům nadace jsme získali finanční prostředky i formou externích sbírek. Jednalo se
například o startovné ze závodu Strollering Závody kočárků, z čapího běhu na festivalu Překročme řeku,
z výměny rostlin v rámci výstavy Boží dílo Galerie TIC nebo z trhu fiktivních firem studentů obchodní
akademie Kotlářská.



Pokračuje letní benefiční jóga
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Populárnímu cvičení jógy jsme ve spolupráci se studiem Yoga Lokah dali charitativní rozměr. Po červenec a
srpen 2018 přicházeli lidé každé pondělí na lekce jógy na dvorek Domu ochránců přírody, lekce byly vedené
zdarma lektorkami studia. Výtěžek z dobrovolného vstupného 14316 korun lektorky na konci léta rozdělily
prostřednictvím nadace na projekt budování náhradních hnízdních podložek pro čápy. Do lekcí se zapojilo
celkem 140 účastníků.

PŘEDNÁŠKY A PROMÍTÁNÍ


Inspirujeme k zapojení do ochrany přírody

Pro rozšíření povědomí o možnostech ochrany přírody a zlepšení životního prostředí ve spolupráci s nadací
jsme uskutečnili několik přednášek na externích akcích v Brně. Přednášky se konaly na Malé noci módy, na
výstavě Brno2050 v Urban centru Brno, v Dobrovolnickém centru 67 v Lužánkách nebo v rámci festivalu
Fashion Revolution Week na akci Sustainable Fashion Talk. Oslovili jsme tak přes 170 převážně mladých lidí.



Přinášíme nová témata

O minimalismu v každodenním životě, o nedostatku vody v Kapském městě, o městském zahradničení v
různých evropských městech – o tom všem se u nás v Domě ochránců přírody na Panské mohli lidé
dozvědět díky přednáškám našich hostů. Celkem je navštívilo okolo 120 účastníků a zdrželi se většinou i na
následující debatu a dotazy.



Promítáme film Plastic Ocean

Na podporu kampaně Greenpeace Plast je past proti plastovému znečištění a jednorázovému plastu jsmer
spustili sérii promítání filmu A Platic Ocean v sídle nadace na Panské v Brně v Domě ochránců přírody. Film
jsme pro obrovský zájem promítali pětkrát a budeme v tom pokračovat i v dalším roce. Celkem ho dosud u
nás vidělo skoro 200 lidí.

OŽIVUJEME DVŮR 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 2018 jsme se zbavili plotu mezi dvěma částmi nádvoří a poskytli zázemí pro konání
5 akcí Hadrárny Brno se sbírkami pro naše obchody, pořádali jsme Férovou snídani NaZemi, poskytli jsme
prostor pro jednu uměleckou instalaci výstavy Boží dílo, pokračovali jsme v projektu letní charitativní jógy.
Díky spolupráci se ZO ČSOP Veronica a RS ČSOP v Brně se podařilo získat finance od MČ Brno-střed a na
dvorku vybudovat novou pergolu. Akce na dvorku navštívilo přes 1 100 účastníků.

OCENILI JSME VÍTĚZE NOVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE EKOPUBLIKA
Společně s Lipkou, Katedrou env. studií FSS MU a Kulturními novinami jsme iniciovali vznik ceny Ekopublika.
Smyslem ceny je podpořit kvalitní články na environmentální témata. Z nominovaných článků za rok 2017
vybrala odborná porota jako vítěze Martina Uhlíře (Respekt) a Jana Lipolda (Aktuálně). Kromě ocenění si
odnesli od Nadace Veronica finanční odměnu 10.000 korun. Předání Ekopubliky bylo součástí festivalu
Ekofilm.

NAŠE PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ


Pečujeme o louky a další 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 je vzorem

Moštárna pokračovala v prodeji novinky - jablečného octu. Malé mošty 0,25 l v nové grafice si získaly větší a
větší oblibu hlavně v restauracích, kavárnách, hotelech. Moštárně se dařilo a část svého zisku tak rozdělí
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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 láká

Sedmnáctý ročník této tradiční a oblíbené slavnosti se uskutečnil v neděli 23. září 2018. 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 v obci i na moštárně

Nadace vlastní dvě fotovoltaické elektrárny v Hostětíně, za rok 2018 vyrobily celkem 65 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 2018 nadace pokračovala v rozvoji jako spoluvlastník podílu 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. V roce 2018 se podařilo zrekonstruovat hlavní budovu, pro kterou v roce 2019 budeme hledat
vhodné nájemce. Vzhledem ke snadnější správě i financování celého projektu jsme v průběhu roku 2018
převedli podíl na nemovitosti pod společnosti Top-in.cz, druhého spoluvlastníka, a výměnou získali podíl v
této akciové společnosti. To nám umožní jednodušší provoz celého areálu i průběh investice.

VIDĚLI JSTE NÁS V ČESKÉ TELEVIZI I JINDE
Největším mediálním úspěchem pro nás byly rozhovory v pořadech České televize Dobré ráno a Sama
doma. O našich aktivitách jste se dále mohli dočíst v médiích jako Forbes, ČRO Brno, Brňan, Respekt, Týden,
Centrum news, MUNI tv, Stisk, Ekolist, Enviweb, Brněnská drbna, iBrno, Obnovitelně.cz, Kraj, Brno region,
Brno Daily a na mnoha blozích (Zajíc v hájku, Minimalisticky.cz, Žijeme minimalismem, Grand Garbage,
Second Round, Cesta bez odpadu, Refresher). Na Facebooku nás sledovalo více než 3200 lidí, nově
komunikujeme i na síti Instagram, kde jsme dosáhli skoro 300 sledujících.

3. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘILI A POMOHLI:
KPMG, Envi café kočičí kavárna, Yoga Lokah, IBM, Café Ptáček, Industra, Café Pilát, bratři z Kapucínského
kláštera, Impact Hub, Tierra Verde, První vinařská spol., SONNENTOR, Hostětínský mošt, Jan Zmek, Nadační
fond FFMU, Radoslav Pittner, Lea Vrtílková, Jana Dúbravčíková, Kavárna Trojka, Business Factory, Kancelář
Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Besteto, Marketingové oddělení VUT, Kateřina
Vopěnková a mnozí další

DĚKUJEME DÁRCŮM NADACE:
Karel Šudák, Ivana Golešová, Dana Hanuláková, V. Kraváček, Bibiana Janebová, Pavel Klvač, Hana
Korvasová, Milan Šáňka, Jiří Novák, Marta Pantůčková, Jasna Flamiková, Petr Kazda, Miroslav Klíč, Jiří Guth,
Anežka Klimešová, Hana Kašpaříková, Renata Placková, Jana Drápalová, Antonín Krása, Ladislav Miko, Ivana
Fajnorová, Adam Ondruška, Helena Továrková, Pavla Lukešová, Beata Holá, Leona Šerá, Michaela
Šimurdová, Miroslav Procházka, Aleš Máchal, Irena Ošťádalová, Marta Pantůčková, Martin Flora, Yvonna
Gailly, Lucie Synková, Lukáš Vaněk, Barbora Nebenführová, Ivana Divišová, Lenka Polanová, Tamás Vigh,
Vendula Procházková, Andrea Březinová, Kateřina Hassall, Jakub Komárek, Tereza Pořízková, Monika
Halabalová, Tadeáš Danczik, Tamara Hudcová, ASIO NEW, Jan Vykopal, Albert Slavík, Aleš Vaněk, Jaroslav
Pokorný a další

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM NADAČNÍCH OBCHODŮ:
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Olga Hubíková, Ludmila Hrůzová, Jiří Slabý, Helena Helánová, Ludmila Jedličková, Helena Grübelová, Marie
Káňová, Julie Kuncová, Marie Lukášová, Iva Valentová, Pavlína Sedláková, Michaela Brodská, Lucie
Bartoňová, Petra Procházková, Marta Bajarová, Kateřina Plesková, Michaela Brodská, Markéta Veselá,
Jaroslav Juráček, Zuzana Halabalová, Zuzana Schifferová, Lucia Klimková, Renata Vélová, Barbora Sofková,
Veronika Klimová a další

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:
Úřadu práce Brno-město, MČ Brno-střed, MČ Brno-Nový Lískovec, Ekologickému institutu Veronica,
Moštárně Hostětín a dalším.
DĚKUJEME HOSTU BENEFIČNÍ VEČEŘE: Jindřich Štreit
DĚKUJEME UMĚLECKÝM ŠPERKAŘŮM: Eva Koenigová, Barbora Beerová, Jolana Nováková, Hana
Daňková, Marta Pantůčková
DĚKUJEME NÁVRHÁŘŮM: Sarawin, Hausfrau, Hana Kubešová, PunkTura, S4ST, studenti ze SSUD Brno
DĚKUJEME ZA GRAFICKÉ PRÁCE: Stáňa Bártová

4. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE:
Náklady celé nadace za rok 2018 celkem:
Odpisy:
Prodaný dlouhodobý majetek:

10 121 151 Kč
323 955 Kč
4 684 777 Kč

Nadační příspěvky celkem:
Náklady na správu nadace

600 720 Kč
844 765 Kč

Náklady nadace po odečtení odpisů a prodaného dlouhodobého majetku:

5 112 419 Kč

V % k zapsanému nadačnímu kapitálu:

1,89%

Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2018:

44 751 947 Kč

Náklady celé nadace (bez nákladů na prodej CP a odpisů) dosáhly v roce 2018 výše 5 112 419 Kč, tj. 1,89 %
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 2018 neporušila.
ZHODNOCENÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PŘI HOSPODAŘENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nadace Veronica hospodařila v roce 2018 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:
48 349,-

Dárce:
Karel Šudák, AHIFI.CZ

PŘIJATÉ DOTACE
Územně samosprávní celky
Popis

Poskytovatel

Provoz /
investiční

36 000

Smlouva č. 4218092442 - ReMake (workshopy
upcyklace s brněnskými módními návrháři)

Statutární město Brno

Provoz

5 000

Smlouva č. 60/2018 Brno-střed "Young vision"

9 500

Smlouva – č. 144/2018 - Evropa bez plastů studentská přehlídka upcyklované ekomódy

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed

Částka (Kč)

Popis

Poskytovatel

1 013 413

Dotace na zaměstnance, čerpání smluv v r. 2017: Úřad práce ČR
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Částka (Kč)

Provoz
Provoz

Jiné
Provoz /
investiční
Provoz

č. BMA-V-1/2017, BMA-V-26/2017, BMA-VZ23/2018, BMA-VZ-30/2018

ZPRÁVA AUDITORA

8

9

10

11

12

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zpráva dozorčí rady Nadace Veronica o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 podle § 370,
odst. 1, písm. f) zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku , v platném znění.

1) Členové dozorčí rady se v roce 2018 účastnili jednání správní rady a byli seznámeni s činností
Nadace Veronica a s nadačními příspěvky poskytnutými v roce 2018. Přitom 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 2018,
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
2018 a bere jej na vědomí.
4) Dozorčí rada souhlasí s navrženým zněním výroční zprávy Nadace Veronica za rok 2018.
5) Dozorčí rada doporučuje správní radě, aby analyzovala důvody vzniku ztráty v obchodech
Panská a Svážná (číslo zakázka 116 a 119) a v BFN Pioneer (číslo zakázky 402) a podle
výsledků analýzy přijala opatření směřující k zajištění ziskovosti těchto činností.

V Brně dne 28. 6. 2019
za dozorčí radu:

……………………………………
Martin Flora, předseda

……………………………………
Nora Obrtelová, členka

5. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2018
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1.

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 v 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: RNDr. Miroslav Kundrata , Místopředseda: RNDr. Miroslav Korbička, Členové:
Mgr. Alena Uhříčková, PhDr. Jitka Pernesová, Mgr. Jan Hanák , Mgr. Petr Chládek, Doc. Dr. Ing. Petr
Maděra, Ing. Iva Šťastná
Dozorčí rada Předseda: JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., Členové: PhDr. Nora Obrtelová, Ing. Martin
Nemrava, MBA
Bc. Helena Továrková – výkonná ředitelka pověřena správní radou řízením nadace.
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
Přehled složení vlastního jmění (účty 901) k 31. 12. 2018
Nadační kapitál vlastní zapsaný:
3.368.284,31 Kč (účetní hodnota)
Ostatní kapitál nezapsaný v OR:
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. 2018: 44 751 947 Kč. Rozdíl mezi účetní a zapsanou hodnotou
nadační jistiny je dán jiným oceněním pro vklad nemovitostí do obchodního rejstříku.
Nadační jistina – přehled pohybů v r. 2018:
Druh majetku k 1.1.2018
Podíl v Top-in.cz, a.s. (95/295)
Nemovitosti, pozemky – zapsané
Nemovitost – areál Svatopetrská
CELKEM:

Hodnota uvedená v
rejstříku k 1.1.2018
0
9 921 947
29 272 057
39 194 004

Druh majetku k 31.12.2018
Podíl v Top-in.cz, a.s. (95/295)
Nemovitosti, pozemky – zapsané
Nemovitost – areál Svatopetrská
CELKEM:
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Hodnota uvedená v
Účetní hodnota Vlastní jmění
rejstříku k
k 31.12.2018 k 31.12.2018
31.12.2018
34 830 000
9 921 947
0
44 751 947

24 284 898
9 587 977
0
33 872 875

Účty 901
33 558 420

K bodu 8 - Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2018. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2018.

2. 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
I.. majetek je oceňován v pořizovací ceně. U majetku nejsou vedlejší náklady.
I.I.. 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 sto procenty
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 spotřeby účet 501.
Dlouhodobý hm. i nehm. majetek evidován dle Č. úč. standardů platných pro 2018 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 6Výnosy), 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 finanč. majetek. K 31. 12. je ostatní dlouhodobý finanč. 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 hosp. výsledek. Účty mají
analytické členění dle jednotlivých CP.
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a) Dlouhodobý finanční majetek
 předpokládaná doba držení je delší než jeden rok
 na účtu 069 – podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován podíl v Zemědělském družstvu
Pitín 72 106,20 Kč. (Jedná se o restituci majetku, byla převedena dárci do vlastnictví nadace)
 na účtech 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a 069 - Ostatní dlouhodobý finanční
majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění
b)) Krátkodobý finanční majetek
 předpokládaná doba držení je kratší než jeden rok. Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry
k obchodování nebylo v průběhu roku 2018 účtováno.
Odpisování majetku
Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vychází z daňových rovnoměrných odpisů dle § 26 z. 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
20 let. V r. 2012 se koupil automobil, který je zařazen do odpisové skupiny 2 a odepisuje se rovnoměrně 5
let. Odepisování automobilu do nákladů skončilo v 11/2017. V r. 2015 byl zařazen do DHM 21/64 podíl na
budovách areálu Svatopetrská 7, Brno – Komárov (odpisová skupina 6, rovnoměrné odepisování 30 let).
Tento podíl byl 30. 6. 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
Pro denní přepočty valut a deviz jsou používány denní kurzy ČNB a aktiva a pasiva evidovaná v majetku
k 31. 12. 2018 jsou přepočítána kurzem ČNB k rozhodnému dni.
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 v Moštárna s.r.o. ve výši 52/210 z vlastního kapitálu společnosti. Nadace Veronica
vlastní podíl v Zemědělském družstvu Pitín v pův. hodnotě 72000 Kč. Podíl byl darován r. 1998
soukromými dárci, kteří jej získali restitucí. Reálná cena podílu je 0,--Kč. Nadace Veronica vlastní podíl
ve společnosti Top-in.cz, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno, IČ 26908778 – zakoupením akcií
společnosti (podíl k 31. 12. 2018 je 95/295). Majetkové podíly jsou přeceněny ekvivalencí.
3. 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. 2018 je 95/295).
K bodu 16 - Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: žádné
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K bodu 17 - Dlužné částky vzniklé v úč. období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: Nejsou
4. 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 dle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu
402 BFN
010 Správa 011 Veřejná 401 Podíl v podílové
nadace
sbírka
Top-in.cz listy

Celkové údaje
Hlavní činnost
Nedaňové § 24
Nedaňové
Nedaňové výnosy
z CP
Nedaňové
Ztráta z HČ
Základ daně

506
Pozemky
Hostětín a
Pitínnezapsané
v NK

503
Stroje

507
Černovický
hájekpozemky,
nezapsané v 060 Projekty,
NK
akce nadace CELKEM

Náklady

844 765

3 836 008

83 006

4 684 777

258 383

70 044

0

4 184

130

78 423

9 859 720

Výnosy

253 236

3 795 512

0

4 565 659

458 246

199 350

0

0

0

137 175

9 409 178

HV

-591 529

-40 496

-83 006

-119 119

199 863

129 306

0

-4 184

-130

58 752

-450 542

Náklady
Výnosy

34 410
253 236

147 849
3 795 512

0
0

4 684 777

253 911
458 246

70 044
199 350

3 933
137 175

5 194 924
4 843 519

Náklady k osvob. Příjmům
Ztráta z HČ
HV

218 826
-591 529
0

3 647 663
-40 496
0

0
-83 006
0

4 472
0
0

0
0
0

74 490
0
0

4 565 659
3 945 451
-838 463
0

0

0

13 114
13 114
0
0
0
13 114
13 114

0
0
0
0
0
0
0

Hospodářská

Náklady

činnost

Výnosy
HV
Náklady
Výnosy
Náklady k osvob. příjmům
HV

Nedaňové § 24
Nedaňové
Nedaňové
Daňový
Základ daně

501
Budovy
moštárny+ 502 FVEFVE na
podíl s
střeše
obcí

4 565 659
0
-119 119
0

0
0

-4 184
0

147 587

0

13 844

0

161 431

193 003
45 416

10 000
10 000

53 230
39 386

2 067
2 067

10 000
10 000

39 386
39 386

271 414
109 983
0
0
0
109 983
109 983

0
0
45 416
45 416

0

0

0

-130
0

0

2 067
2 067

Nadace nevlastnila do 18. 11. 2018 živnostenský list, tudíž nevykonávala žádnou hospodářskou činnost
dle zákona. Pojem hospodářská činnost se pouze používá pro rozlišení zdaňované činnosti. Od 19. 11.
2018 nadace vlastní živnostenský list v oboru Velkoobchod a maloobchod za účelem drobného prodeje
moštů a tiskovin v obchodě Panská 9, Brno. Tuto činnost v r. 2018 nezapočala skutečně provozovat.
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. 2018
Z toho na rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31. 12. 2018
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2018 celkem
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2018

0
0
12
0
0
11
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)
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 2018 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. 2017 byl daňový základ snížen o 49.053,- Kč, částka daňové úlevy byla ve výši 19% (9 320,-Kč) Daňová
úspora z r. 2017 (9 320,- Kč) byla použita na financování projektu Veřejná sbírka v r. 2018. V r. 2018 byl
daňový základ snížen o 109 983,- Kč, částka daňové úlevy ve výši 19 % (20 897,-Kč) bude použita ke krytí
nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nebudou předmětem daně, a to v období r. 2019.
K bodu 27 - Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období
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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. 2018
Aktiva
Stavby - budova Moštárny Hostětín
Stavby - sklad moštárny Hostětín
Fotovoltaika I. (podíl, obec Hostětín)
Auto
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky - zapsané v nadačním jmění
Pozemky - ostatní (nezapsané v NJ)
Pozemky - Černovický hájek
Majetkový podíl v Top-in.cz, a.s.
Zápůjčka společnosti Top-in.cz, a.s.
Majetkový podíl v ZD
Majetkový podíl v Moštárna Hostětín, s.r.o.
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
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 do 21.9.2018)
Fond veřejné sbírky (Veř. sb. Od 22.10.2018)
Oceń. rozdíl z podílu v Moštárna s.r.o.
Oceń. rozdíl z podílu v Top-in.cz, a.s.
Přecenění ZD Pitín
Zápůjčka od Pavla Strašáka
Výsledek hospodaření r. 2018

Kč
4560498,03
2907473,42
1401872,00
68000,00
95079,00
718134,00
465213,73
50175,00
24284898,00
10000000,00
72106,20
1866552,00
-72106,20
-2404759,90
-1118160,76
-630396,00
-68000,00
-95079,00
117366,00
3622175,70
24534,00
288399,32
24500,00
67544,00
500,00
4765,95
90000,00
63260,30
46404544,79
Kč
162437,15
417067,00
194291,00
69143,00
29932,00
17528,00
55280,00
124246,43
62544,00
3368284,31
1878213,00
1912,00
30190136,00
446031,82
3209957,29
517205,56
206961,56
141142,00
-1275102,00
-72106,20
7000000,00
-340559,13
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Pasiva celkem

46404544,79

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK 2018
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Drobný dlouhodobý majetek (nad 3000 Kč)
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. úroky, členské příspěvky, zák. poj. 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
Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podíl na zisku Moštárny s.r.o. za r. 2017
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Přijaté příspěvky (individuální dárci)
Přijaté příspěvky (80% obratu obchodů veřejné sbírky)
Provozní dotace – Úřad práce
Provozní dotace – Magistrát města Brna
Provozní dotace – Městská část Brno-střed
Výnosy celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2018

Kč
31089,15
,00
66581,69
62184,00
23992,61
893038,18
2607360,00
787306,00
188100,00
16163,00
147093,00
189510,76
323955,01
4684777,46
10021150,86
Kč
707403,24
0,00
202996,26
48610,80
38250,00
4565658,83
202082,00
2852677,60
1013413,00
35000,00
14500,00
9680591,73
-340559,13

Hospodářský výsledek 2018 po činnostech
Činnost
Č. zakázky
Zakázka
010 Správa kanceláře
115
Režie bez zařazení k projektu

011 Veřejná sbírka

116
117
119
121

Ochod Svážná
Obchod Pekařská
Obchod Panská
Obchod J. Palackého

040, 050
Správa
majetku

401
402
501
502
503
506
507

Podíl v Top-in.cz, a.s.
BFN Pioneer
Budovy Moštárny Hostětín a FVE na střeše
Solární elektrárna – podíl s obcí Hostětín
Stroje
Pozemky Hostětín a Pitín
Černovický hájek - pozemky

060 Akce
nadace

603
604
605
606
607

Móda pro přírodu 2017 – současnost
Benefiční večeře J. Štreit
ReMake – dotace MMB
YoungVision – dotace Brno-střed
Evropa bez plastů – dotace Brno-střed

Celkem

Náklady
Výnosy
844765
266350
844765
266350
56713
28360
1769441 1838341
783451
640833
1226403 1287977
3836008 3795512
230593
193003
4684777 4565659
258383
458246
70044
199350
0
10000
18028
53230
130
0
5261955 5479488
17251
62542
11672
27200
35000
35000
5000
5000
9500
9500
78423
139242
10021151 9680592

HV
-578415
-578415
-28352
68899
-142617
61574
-40496
-37590
-119119
199863
129306
10000
35202
-130
217533
45291
15528

0
60819
-340559

HV celé činnosti
-578415

-40496

217533

60819
-340559

PŘEHLED FONDŮ
Č. účtu

Název účtu / fondu

Stav 1.1.2018
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Čerpání

Přírůstek

Stav 31.12.2018

911101
911102
911104
911105
911

Fond na nadační příspěvky
Fond pro rozvoj
Fond v. sbírky (1.1.2017–21.9.2018)
Fond v. sbírky (od 22.10.2018)
Celkem

446031,82
0,00
0,00
3 408 857,67 198900,38
0,00
621175,97 580720,00 476749,59
0,00
31941,70 238903,26
1408095,46 811562,08 715652,85

446031,82
3209957,29
517205,56
206961,56
4380156,23

K bodu 29 - Přehled přijatých darů
Nadace Veronica získala v roce 2018 dary ve výši 3 770 412,40,- Kč. Z toho:
Obchody (veřejná sbírka) 2 852 677,60 Kč
Dary od jednotlivců a firem 202 082,- Kč
Přijaté dary do fondů 715 652,85 Kč
K bodu 30 - Přehled udělených nadačních příspěvků
V roce 2018 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši
- nadační příspěvky z Fondu veřejné sbírky (do 21/9/2018)
- nadační příspěvky z Fondu veřejné sbírky (dd 22/10/2018)

600 720,- Kč, z toho:
580 720,- Kč
20 000,- Kč

Příspěvky udělené z Fondu veřejné sbírky (do 21/9/2018), 207360687/0600 (účet 911 104):
SMLOUVA

ORGANIZACE

PROJEKT

Hnutí Brontosaurus
2/2018
Hnutí Brontosaurus
3/2018
Hnutí Duha
4/2018
Hnutí Duha - 7G
5/2018
6/2018 Síť ekologických poraden STEP
NaZemi
8/2018
ČSOP RS
9/2018
Kavyl
10/2018
Nesehnutí Brno
11/2018
ZO ČSOP Veronica
12/2018
Agnieszka Buchtová
13/2018
Kulturní družstvo Kafara
14/2018

15/2018
16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018

Dům přírody Moravského
krasu

ČÁSTKA

Schváleno

Dobrovolníkem pro přírodu JMK

24500 Kč 10.12.2018

Středoškoláci pro přírodu JMK

16500 Kč 10.12.2018

Společně za záchranu lesů

50000 Kč 10.12.2018

Jižní Morava ve společensko-ekol. souvislostech

27420 Kč 10.12.2018

Pryč se solí!

50000 Kč 10.12.2018

Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje

38000 Kč 10.12.2018

Záhady přírodní zahrady

50000 Kč 10.12.2018

Jedlá zahrada pro děti

40000 Kč 10.12.2018

Komu se nelení…a dokonce i na ulici či náměstí

50000 Kč 10.12.2018

Městská divočina jako klimatizace města

50000 Kč 10.12.2018

LESEM Letní škola enviromentalistiky

20000 Kč 10.12.2018

EKO BREAK

11300 Kč 10.12.2018

Zvelebení v. prostranství u Domu přírody Mor. Krasu 18000 Kč 10.12.2018

Karel Knesl

Přírodní zahrada

10000 Kč 10.12.2018

Mojmír Vlašín

Ochrana a monitoring užovky stromové v B. Karpatech 50000 Kč 10.12.2018

Jakub Fojt

Výsadba stromů absolventů před Fakultou chem. VUT 15000 Kč 10.12.2018

ZO ČSOP Veronica

Zvelebení dvorku za DOP

10000 Kč 10.12.2018

Petra Pechánková

Eko-výchova široké veřejnosti-série krátkých videospotů

50000 Kč 10.12.2018

Příspěvky udělené z Fondu veřejné sbírky (od 22/10/2018), 203648587/0600 (911 105):
Smlouva č.

ORGANIZACE

PROJEKT

Částka

Schválila správní rada

1/2018

Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo

Ekopublika 2017

20000 Kč

9. 10. 2018

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 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. A bylo rozděleno 333.000,-Kč.
Od 19. srpna 2011 Nadace provozovala druhou veřejnou sbírku, účelem bylo získání finančních prostředků na
kulturně zaměřené projekty, vydávání publikací a poradenství. Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje 22. 8. 2011 pod č. S-JMK/118269/2011/OSP. Z této sbírky nadace získala 267.791,- Kč.
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