NADACE VERONICA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Referenční období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 Okamžik sestavení výroční zprávy: 25. 6. 2021
Nadace Veronica byla založena r. 1992 s cílem podporovat šetrný vztah k přírodě. Dosud podpořila
přes 750 projektů více než 15 miliony korun. Nadace je členem Fóra dárců ČR, členem Aliance
odpovědných pořadatelů veřejných sbírek a přidruženým členem Asociace komunitních nadací ČR.

Poslání
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 akcí pro veřejnost, na rozvoj centra pro
modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech a uskutečňování myšlenky pozemkových spolků.

Správní rada
předseda Miroslav Kundrata (ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství), místopředseda
Miroslav Korbička (zakladatel firmy Rebio), členové Jasna Flamiková (ekoložka a koučka), Jan Hanák
(kněz a dokumentarista), Petr Chládek (ředitel JIC), Petr Maděra (vedoucí Ústavu lesnické botaniky
MENDELU), Iva Šťastná (předsedkyně představenstva skupiny Portiva), Alena Uhříčková (vedoucí
pracoviště Lipová v Lipce), Vilém Jurek (vedoucí úseku péče o přírodu v Rezekvítku)

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady Martin Flora (advokát), Nora Obrtelová (dramaturgyně ČT Brno), Tomáš
Havlíček (zakladatel ateliéru Fontes, zvolen 31. 3. 2021)

Zaměstnanci
ředitelka Helena Továrková, produkční a tajemnice kanceláře Irena Mašková, účetní Miroslav
Procházka, fotografka a grafička a správkyně soc. sítí Jana Dúbravčíková, vedoucí sítě dobročinných
obchodů Sabina Strakoňová, vedoucí skladu Magdalena Horčicová, vedoucí obchodu Palackého
Blanka Batoušková, prodavačky dobročinných obchodů Radka Rygelová, Iva Daňová, Radka
Filoušová, Jana Šlapáková, Iva Albertová

PODPORUJEME ČINORODÉ LIDI V OCHRANĚ PŘÍRODY, KRAJINY A KLIMATU
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Jaký by byl svět okolo nás, kdyby se do ochrany přírody, krajiny a klimatu mohl zapojit každý, kdo chce? V
Nadaci Veronica nemáme kouzelnou hůlku, ale snažíme se této vizi každý rok pomoci naší práci.

SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU: 1.250.000 korun na 39 ekologických projektů
Ve Společně pro přírodu může příspěvek až 50 tisíc na svůj projekt získat kdokoliv – sám, s partou přátel,
svým spolkem, školou nebo obcí. Vyplní jen 10 otázek v žádosti, rozpočet i vyúčtování jsou snadné. A
protože se plány a realita mohou lišit, není problém cokoliv jednoduše upravit i v průběhu projektu.
Vycházíme vstříc, jak jen to jde, loni o to víc, že se řada záměrů zkomplikovala kvůli epidemii koronaviru.
Hnutí DUHA – Sedmá generace: Jižní Morava ve společensko-ekologických souvislostech (10 000 Kč), Jak
zavodnit jižní Moravu (30 000 Kč) Vydání seriálu článků v časopise Sedmá generace – o environmentálních
tématech v Jihomoravském kraji a specificky o zajímavých projektech na zadržování vody v krajině.
Martin Mátl: Komunitní zahrada Káznice, 10 000 Kč
Podpora dalšího rozvoje komunitní zahrady na nádvoří bývalé káznice v Brně na Cejlu.
Větvení: Aleje života, 50 000 Kč
Vysazení alejí života s místními lidmi, kteří se pak společně s obcí o své stromy starají.
Oldřich Sklenář: Hmyzí domky pro Brno (35 000 Kč)
Výroba 30 hmyzích domků a navázaný výzkum (testování druhů dřeva a tvarů domků), veřejné happeningy.
Příspěvek vrácen – nerealizováno z důvodu komplikací způsobených pandemií koronaviru.
Lenka Musilová: Začleníme hospodářská zvířata do komunitní farmy (50 000 Kč), Tradičně pečený chléb
jako brána k poznání přírody (40 000 Kč)
Rozšíření komunitní farmy Olešná u Blanska o chov hospodářských zvířat a o zázemí pro zpracování obilí a
pečení chleba.
Nesehnutí: Regulativy pro klima (50 000 Kč), Zástupci veřejnosti pro klima (40 000 Kč)
Vznik pravidel pro výstavbu s ohledem na úspory energií, hospodaření s dešťovou vodou, ochranu zeleně a
jejich uplatnění do nového územního plánu Brna ve spolupráci s občanskými iniciativami.
Marcela Drkošová: Ovocná alej v Olomučanech (25 000 Kč)
Výsadba na Bačině u Vyhlídky u naučné stezky kolem Olomučan - 14 ovocných stromů pro narozené děti.
Kateřina Bonaventurová: Remízek Malhostovice a školka dřevin pro všechny (50 000 Kč), Remízek
Malhostovice, školka dřevin a jedlý les zároveň (30 000 Kč)
Vybudování remízku na vlastním poli ze semenáčků ze sdílených zahrad a nabízení semenáčků veřejnosti.
Doplnění remízku o zázemí pro dobrovolníky.
ZO ČSOP Veronica: Psychorehabilitační tábory pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi (50 000 Kč),
Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu (50 000 Kč)
Uspořádání táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi, vypracování programů pro děti s poruchami
sluchu – oboje se zaměřením na krajinu Bílých Karpat.
Podporou elektromobility ke snižování uhlíkové stopy (50 000 Kč)
Zprostředkování výhod elektromobility prostřednictvím ukázkového auta.
Ekoporadna 2030 (50 000 Kč), Poradna pro ochranu klimatu (50 000 Kč)
Zpracování současných klimatických témat pro klienty ekologické poradny Veronica.
Kulturní noviny – vydav. a mediální družstvo: Ekopublika 2018 (20 000 Kč), Ekopublika 2019 (20 000 Kč)
Organizace Ceny za environmentální publicistiku - článek roku a poskytnutí finanční odměny pro vítěze.
Jihomoravská komunitní nadace: Živý folklor a ochrana přírody (50 000 Kč)
Rozšíření konference Živý folklor o ekologická témata (péče o krajinu, sady a staré odrůdy, zahrady babiček).
Obec Heršpice: Hejtmánkova zahrada - komunitní centrum (50 000 Kč)
Obnova zahrady a sadu u stavení známého jako „Hejtmánkovo“ - vytvoření zázemí pro výuku školy a školky.
NA VĚTVI - přírodní škola: Přírodní zahrada pro přírodní školu Na větvi (35 000 Kč)
Vybudování přírodní zahrady pro přírodní školu Na větvi a komunitu na Červeném kopci v Brně.
Ivo Dostál: Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi (15 000 Kč)
Vydání knihy o Janu Lacinovi, předním krajinném ekologovi, zakladateli časopisu Veronica i Nadace Veronica.
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Spolek Za zdravé Řečkovice: Vzdělávací a rukodělné aktivity v přír. lokalitě u Vránova mlýna (20 000 Kč)
Seznámení s přírodou a aktivity pro rodiny s dětmí u Vránova mlýna v blízkosti Řečkovic v Brně.
Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v časech klimatické změny (25 000 Kč)
Dobrovolnické aktivity na ochranu přírody pro mladé lidi v průběhu celého roku (sázení, kosení, úklidy).
IQ Roma servis z.s.: Koutek (15 000 Kč)
Úprava prostranstcí u nízkoprahového klubu – přidání zeleně, vyvášených záhonů a kompostéru.
Příspěvek vrácen – nerealizováno z důvodu komplikací způsobených změnou postoje vlastníka pozemku.
DDM Bučovice, příspěvková organizace: Přírodní zahrada ve městě (20 000 Kč)
Úprava zahrady okolo DDM v souladu s přírodě blízkým hospodařením, vyvýšené záhony, kompostéry.
Fakta o klimatu: Vzdělávání o klimatické změně skrze simulační hry (30 000 Kč)
Vyškolení v unikátní polské simulační hře k tématu změny klimatu, zprostředkování hry publiku v JMK.
Lesní školka Vranovice, z.s.: Nová plachta na jurtu - zázemí lesní školky (20 000 Kč)
Doplnění zázemí lesní školky, která zprostředkovává dětem z Vranovic a okolí bližší vztah k přírodě.
Přírodní památka V olších z.s.: Rekonstrukce přírodní památky V olších (40 000 Kč)
Péče o unikátní území ne příliš známé přírodní památky, zbavení náletů, informování veřejnosti.
Michal Polanský: Školní ekovýchovné balíčky iniciativy Zalej mě! (20 000 Kč)
Jak správně na zalévání stromů svépomocí – zpracování výukových balíčků pro školy.
Obec Lubné: Obnova obecní cesty s následnou výsadbou ovocných stromů (30 000 Kč)
Výsadba aleje ovocných vysokokmenů okolo obnovené obecní polní cesty.
Hojnost z.s.: Tišnovská spižírna (místním) lidem (30 000 Kč)
Získání vybavení pro zprostředkování místních potravin bezobalovou „zero waste“ formou.
MAS brána Vysočiny: Společně pro obnovu historické polní cesty Tišnov - Rohozec - obnova studánky,
vybudování posezení (20 000 Kč) Výsadba, obnova studánky a nové posezení u obnovené polní cesty.
Světlana R. Kulíšková: Environmentální základy Brna (Moravský Manchester goes green) (45 000 Kč)
Současné environmentální tendence v textilu a módě v „Moravském Manchesteru“ - natočení dokumentu.
Obec Mouchnice: Výsadba stromů na návsi v Mouchnicích (15 000 Kč)
Oproti původnímů záměru byl projektu upraven na výsadbu medonosných keřů na návsi v Mouchnicích.
Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.: Přednáškový cyklus o vlivu člověka na ŽP (10 000 Kč)
Informace o klimatické změně formou přednášek s odborníky a se zacílením na mladé lidi.
Jiří Honzírek: Deep Forest Brno-Deep Forest Berlin (45 000Kč)
Zpracování klimatických témat formou divadla ve spolupráci s německými divadelníky.
Dominik Peška: Vyčištění Medláneckého potoka a okolí (5 000 Kč)
12letý Dominik čistí okolí potoka, prostříhává keře, sází a zapojuje do všeho veřejnost v rámci FB skupiny.

ZASAĎ HRUŠKU / DARUJ HRUŠKU: 4600 ZACHRÁNĚNÝCH STROMKŮ VYSAZENO
Padesátka obcí po celé Moravě bude mít i jednu příjemnou vzpomínku na dobu covidu – nově vysazené
hrušňové sady. Pandemie postihla i ovocné školky, a to konkrétně školku holandské nadace Corazón. Kvůli
zrušeným zakázkám měla školka obrovský převis stromků, které by jinak musela naštěpkovat a spálit. Díky
spřátelené organizaci The Tree Party a J. H. Mostertovi se podařilo 4600 těchto hrušní převézt na Moravu a
díky podpoře rodiny Nedopilovy našly hrušně dočasný domov na jejich poli u Moravského Krumlova. Lidé si
mohli hrušně kupovat za příspěvek do veřejné sbírky, za každou zakoupenou hrušeň darovala nadace jednu
hrušeň do obecních výsadeb zdarma. Jednalo se o čtvrtkmeny na podnoži kdoule, odrůdy Konference a
Sweet Sensation. Odborným garantem projektu se stal člen správní rady nadace Vilém Jurek.
Hrušně do obecních výsadeb získalo od nadace zdarma 50 obcí po celé Moravě.
Lidé podpořili nadaci příspěvky za hrušně v celkové výši více než 194 000 korun.
Do propagace se zapojila i herečka a influencerka Bára Jánová a pro projekt připravila benefiční edici
mikin se značkou Dhaara.
Ve skupině Zasaď hrušku/Daruj hrušku se sdružilo přes 300 příznivců, sdíleli s námi foto z výsadeb.
Nejoblíbenější příspěvek z FB skupiny se zobrazil 27 700 lidem.
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Kampaň jsme odstartovali rozhovorem v Apetýtu Českého rozhlasu a v Dobrém ránu České televize.
Sami jsme vysadili i 300 hrušní do sadu ve Vémyslicích spolu s podporovateli, rodinou Nedopilovou.
30 hrušní zakoupili dárci formou certifikátu k vysazení stromu.

POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU: ŠKOLNÍ TÝMY ZLEPŠUJÍ SVÉ OKOLÍ
Díky podoře Active Citizens Fund můžeme v projektu vedeném Rezekvítkem podporovat školní týmy z Brna
a okolí, aby své okolí změnily k lepšímu. Žáci si navzdory uzavření škol a online výuce dokázali vytipovat
místa, která se jim nelíbí, a poté navrhli, jak je udělat příjemnější a zelenější. Ze všech podnětů pak vybrali
tři nejlepší projekty, z těch pak v roce 2021 vybere hlasováním veřejnost a žáci vybraný projekt uskuteční.
Na projektu se podílí Veřejná zeleň města Brna jako odborný garant a Pedagogická fakulta Masarykovy
univerzity, která zprostředkovává zapojeným týmům studenty, kteřá pomáhají učitelům.
Do pilotního běhu programu se zapojilo 10 školních týmů s více než 70 žáky a učiteli.

NOVÉ ROLE KOMUNITNÍCH NADACÍ: PŘEMÝŠLÍME, KAM SE POSUNOUT DÁL
Díky podpoře Active Citizens Fund se zapojujeme i do projektu Nové role komunitních nadací, s kolegy ze 4
komunitních nadací hledáme, jak oslovit další lidi ve svém okolí a přicházet s novými formami spolupráce.
Zapojili jsme se do 2 setkání v Moravské Nové Vsi a Písku s kolegy ze 4 komunitních nadací.

KULTIVUJEME DÁRCOVSKÉ PROSTŘEDÍ: ZAOSTŘENO NA VEŘEJNÉ SBÍRKY
Jako zakládající členové jsme se připojili k Alianci odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, jejíž vznik
iniciovalo Fórum dárců. Aliance má za cíl informovat veřejnost o tématu veřejných sbírek a přispívat tak ke
kultivaci prostředí v této dárcovské oblasti.
Aliance se představila rozsáhlým článkem o veřejných sbírkách v Hospodářských novinách.

ZÍSKÁVÁME FINANCE A INSPIRUJEME K OCHRANĚ PŘÍRODY
OBCHODY NADACE VERONICA: VYHRÁLI JSME VÝLOHU ROKU
Co kdyby šlo podpořit ochranu přírody tím, že si koupíte svetr nebo knížku? V obchodech Nadace Veronica
vám přesně toto nabízíme už od roku 2008. Přijímáme darem věci, které jejich dárci nevyužijí, ale které si rád
koupí někdo další. Výtěžek pak rozděluje nadace na projekty na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního
prostředí, v programu Společně pro přírodu si o grant může požádat kdokoliv. Rok 2020 nás vyzkoušel, zavřeno
bylo skoro 5 měsíců. Se zákazníky jsme ale komunikovali online a díky účasti v soutěži Výloha roku jsme
vylepšili vzhled našich výloh na Pekařské i Palackého třídě, abychom po otevření obchodů přilákali ještě více
lidí.

Navzdory dlouhému uzavření jsme získali 427 tisíc korun do programu Společně pro přírodu.
Vrátili jsme do života přes 40 tisíc věcí, které by jinak zůstaly nevyužité nebo by je lidé vyhodili.
Do nově vybudované prodejní skupiny na Facebooku se zapojilo do konce roku přes 230 lidí.
Stálé sběrné místo v KPMG jsme doplnili účastí na festivalu Stačí málo či Vinohradském blešáku.
Získali jsme 81 000 korun na vylepšení obchodů v dárcovské kampani ČSOB Pomáhá regionům.
Se studiem Hrana jsme vyhráli Cenu veřejnosti soutěže Výloha roku za novou výlohu obchodu na
Pekařské 38.
Během uzavření obchodů jsme zapojili naše podporovatele a fotili s nimi a JDubra Photography
editorialy s věcmi z obchodů.
Zaměstnankyně obchodů absolvovaly seminář o udržitelné módě od organizace NaZemi.
I přes omezení jsme uspořádali 8 prodejních a darovacích akcí v pobočce v Náměšti nad Oslavou.

VÁNOČNÍ JEDLIČKY V KVĚTINÁČI: NAŠLY SI K LIDEM CESTU ONLINE
Vánoční jedličky v květináči si našly cestu do brněnských domácností i v roce 2020, navzdory vládním
omezením. Lidé sei je mohli kupovat online a vyzvednout ve skladu nadačních obchodů. Nově mohli dárci
zakoupit i certifikát na vysazení jedličky, kterou za ně v nadaci na jaře vysadíme do lesa. Po otevření obchodů
v prosinci 2020 mohli lidé nakupovat jedličky i zde. Jarní výsadba 2021 byla z důvodu vládních omezení
zrušena, lidé ale mohli jedličku odevzdat do nadačních obchodů, jejich vysazení jsme zajistili ve spolupráci s
Rezekvítkem na Vysočině v lokalitách vybraných organizací Chaloupky.
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Přes Darujme.cz a nadační obchody lidé zakoupili více než 800 jedliček v květináči.
Ve Facebookobé skupině Vánoční jedličky v květináči jsme sdružili skoro 250 lidí.
Do fotosoutěže poslali majitelé jedliček 40 fotek.

BENEFIČNÍ KYTKOBLEŠÁKY: PŘES 600 NÁVŠTĚVNÍKŮ
Kde končí kytky, které se v zahradnictví nebo květinářství trochu poškodí a nedají se prodat? V Brně končí na
benefičních kytkoblešácích Nadace Veronica. Hlavním partnerem nové akce je Botanické zahradnictví
Holzbecher a Jihomoravská komunitní nadace, která s modelem benefičních blešáků druhojakostních květin
přišla. Kolem akcí pořádaných na dvoře Domu ochránců přírody v Brně na Panské 9 se vytvořila rychle
komunita aktivních dobrovolníků, kteří sami množí a darují rostliny k prodeji. Květinové dary pravidelně nosí
i návštěvníci. Do podpory nadace touto formou se zapojily i květinářství La Plevela a Tamás Vígh Floristický
ateliér.
Naše 4 kytkoblešáky navštívilo přes 600 lidí, kteří přispěli nadaci dary za více než 37 tisíc korun.

UPCYCLING CHALLENGE/ UPCYKLAČNÍ VÝZVA: BOSENSKÉ STUDENTKY V BRNĚ
Na větší než malé množství textilního odpadu v našich nadačních obchodech i ve světe okolo nás
upozorňujeme projektem Upcycling Challenge / Upcyklační výzva. Upcyklace nepotřebného textilu ze skladu
nadačních obchodů Veronica je v rámci projektu součástí výuky 1. ročníku oboru Ekotextil design na SŠUD
Brno. Připravili jsme i přehlídku slow fashion (environmentálně odpovědné módy) od lokálních tvůrců pro
město Brno, prezentace v Českém centru ve Vídni a následný pop-up shop budeme kvůli koronavirové
pandemii realizovat v roce 2021.
Studenti Ekotextil designu předvedli upcyklované modely na přehlídce na Otevřené radnici Brno-střed.
V projektu Brno Slowly jsme vedli prohlídku po udržitelné módě pro kancelář strategie města Brna.
Vybrali jsme 3 vátězné návrhy studentů SŠUD Brno v soutěži Paper bag na upcyklaci papírových pytlů pro
Českomoravský cement.
3 vítězné studentky projektu Upcycling Challenge v Bosně se představily na Malé noci módy s mladými
českými návrháři.
UNDP publikovalo případovou studii o projektu Upcycling Challenge v Bosně.
Workshop o upcyklaci oděvů s Olgou Hubíkovou a péči o kůži s Marií Rojko Nisu navštívilo 20 účastníků.
Účastníci Teen camp Upcycle Moravské galerie navštívili naše obchody a vybrali si materiál pro tvorbu.
Komunitu 150 lidí kolem projektu jsme sdružili ve skupině Upcycling Challenge na Facebooku.

FOLKLORE´S NOT DEAD: BENEFIČNÍ BURZY KROJŮ I VÝSTAVA V USA
Díky nadačním obchodům ve Veronice víme, že nechtěné věci mohou najít vždy svůj „re-use“ a ještě
podpořit ochranu přírody. A to nás inspirovalo i v začátku hnutí Folklore´s not dead. Začalo to nechtěnými
všedními kroji z Podluží od Jihomoravské komunitní nadace, které jsme dávali návrhářům a studentům
módy k inspiraci, jak by je oni sami dnes nosili. Spolu s inspiraci od naší podporovatelky a česko-americké
umělkyně Sonyi Darrow nás to přivedlo třeba až na výstavu v Iowě. Aktivity propojující živý folklor s
ochranou přírody daly vzniknout aktivnímu hnutí, které nadace zašťiťuje.
2 benefiční burzy krojů a 2 naše stánky na akcích navštívilo přes 450 lidí, darovali celkem 25.200 korun.
35 účastníků navštívilo 2 workshopy pro veřejnost a 1 pro studenty SŠUD Brno pod vedením umělkyně
Sonyi Darrow a oceňované malérečky paní Marie Švirgové.
Do Facebookové skupiny našeho hnutí Folklore´s not dead se aktivně zapojile 350 členů.
Hnutí „Folklore´s not dead“ a spolupráce s návrháři a studenty se prezentovala na výstavě „Heritage
Caretakers of Moravia“ v National Czech and Slovak Museum v Iowě.

BENEFIČNÍ DIVADLO: 20 TISÍC NA VÝKUP POZEMKŮ V RÁJEČKU
V březnu 2020 jsme spolupořádali se Sedmou generací představení divadelního souboru Verdis pod
vedením Mojmíra Vlašína v Divadle Husa na provázku.
V dražbě humorných předmětů jsme získali 20 tisíc korun na výkup pozemků v Černovickém hájku.
Divadlo navštívilo přes 300 podporovatelů Veroniky.

BENEFIČNÍ JÓGA: ASANAMI PRO VÝSADBY STROMŮ S VĚTVENÍM
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Benefiční jóga ve spolupráci se studiem Yoga Lokah i hostujícími pektory a lektorkami se uskutečnila nově v
parku Špilberk. Dárci nově přispívali hotově i přes SMSticket. Deštivé počasí znamenalo mnoho zrušených
hodin, déšť ale potěšil stromy a tím i nás a všechny jogíny.
Dárci na benefiční józe přispěli 6 451 korun na výsadby stromů s organizací Větvení.

PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE: CO SE DĚJE S PLASTY I KŘEST KNIHY
Vládní omezení nám neumožnila pokračovat v přednáškách a akcích s environmentálními tématy po celý
rok, přesto se nám několik akcí podařilo uskutečnit.
Vyzkoušeli jsme si ve spolupráci s nakladatelstvím Host Brno křest knihy Kyber a eko doplněný debatou.
Zopakovali jsme žádanou přednášku „Jak se recyklují plasty“ s Jiřím Gáškem z Kovosteel recycling.
Do svetrové fotosoutěže ke Dni svetrů se zapojilo 22 účastníků, kteří snížili topení a oblékli si doma svetr.

NOVINÁŘSKÁ SOUTĚŽ EKOPUBLIKA: VYHRÁLI NOVINÁŘI Z REPORTÉRA A RESPEKTU
Společně s Lipkou, Katedrou env. studií FSS MU a Kulturními novinami jsme iniciovali vznik ceny Ekopublika.
Smyslem je podpořit kvalitní články na environmentální témata. Kromě ocenění si vítězové odnesou vždy od
Nadace Veronica finanční odměnu 10.000 korun.
Na cenu bylo nominováno 134 článků.
Držitelem Velké Ekopubliky sestal Marek Šálek z Reportéra za článek Vyprahlé Česko má žízeň. Proč
krajině chybí voda a co s tím udělat.
Malou Ekopubliku získal Marek Švehla z Týdeníku Respekt za článek Česká jízda.

VZOROVÝ EKO BYZNYS PARK SVATOPETRSKÁ
Jak může vypadat areál, kde se kanceláře, sklady i byty budují a provozují s ohledem na lidi a přírodu? To
chceme ukazovat jako spoluvlastník podílu v Top-in.cz, a.s. 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 byznys park navazující na kolem protékající Ponávku.
Procházku Kanceláře architekta města Brna po Svatopetrské a revitalizací říčky Ponávky navštívilo 50 lidí.
Revitalizace areálu Svatopetrská se probojovala do finále soutěže Adapterra Awards.

HOSTĚTÍN: KOSMETICKÉ NOVINKY Z MOŠTÁRNY
V bělokarpatské obci Hostětín se podílíme na vzorových projektech udržitelného rozvoje, které
ukazují, jak je možné snižovat uhlíkovou stopu obce a vytvářet zároveň pracovní příležitosti a
příjemné místo k životu.
Moštárna Hostětín představila novinku, kosmetiku s přísadami jablečného octa.
Naše dvě fotovoltaické elektrárny za rok 2020 vyrobily celkem 61 MWh elektřiny.
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI:
KPMG, Sonya Darrow, Yoga Lokah, Zlata Maděřičová, David Severa, festival Stačí málo, Šťastné Židenice aj.

DĚKUJEME DÁRCŮM NADACE:
Bohdana Fabiánová, Alvin Korčák, Českomoravský cement, David Horák, Sara Feraget, Hana Chalupová, Hana
Korvasová, Hana Kubešová, investiční skupina Portiva, Ivana Fajnorová, Ivana Golešová, Jan Bartošák, Jan
Batelka, Jana Dúbravčíková, Jiří Voráč, Jiřina Továrková, Karla Koutková, Kateřina Pazderů, Klára Židková, Leona
Vašková, Bussines Factory - Lucie Paseková, Magdalena Seidlová, Martina Koppová, Rezekvítek - M. Medlík,
Miroslav Korbička, Miroslav Procházka, Adam Mašek, Naděžda Brzobohatá, Ondřej Tomášek, p. Reimanová,
Pavel Klvač, Petr Ledvina, Petr Maděra, Radka Batelková, Roman Franc, R. Polanská, Stanislava Fadrná, p.
Stávek, studenti OA Kotlářská, Stanislav Šidlo, Štěpánka Vaňková, Karel Šudák, Tereza Kudláčková, Tomáš Rada,
Zbyněk Ondrák, Zdislava Kaprálová, Zuzana Pánková

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM:
Olga Hubíková, Ludmila Hrůzová, Jiří Slabý, Helena Helánová, Ludmila Jedličková, Marie Káňová, Marie
Lukášová, Petra Procházková, Jarmil Škop, Anna Kotlářová, Lucie Adamcová, Eva Volníková, Miroslav Klíč,
Jarka Šimková, Veronika Havlová, Gabriela Sabáková, David Procházka, Adam a Vytas a Marcus (zahraniční
dobrovolníci z Kaprálova mlýna), Michaela Brodská, Markéta Honzová, Lucie Bartoňová, Jarmil Škop, Jana
Kopuletá, Marcela Dokulilová, Jiří Honzírek a další

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:
Úřadu práce Brno-město, MČ Brno-střed, Jihomoravská komunitní nadace, Aarhus centar Sarajevo, National
Czech and Slovak Museum and Library (Iowa, US), Dobrovolnické centrum 67, Malá noc módy, Českomoravský
cement, SŠUD Brno a obor Ekotextil design, Botanické zahradnictví Holzbecher a dalším.

DĚKUJEME ZA PROPAGACI V MÉDIÍCH A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
I během doby koronavirové jsme dokázali přilákat zájem médií a o našich aktivitách a úspěších se dozvěděli
lidé prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu, Deníku, Ekolistu, Aktuálně, Dailystyle, Aplausin,
Brněnské Drbny, Zajímej.se, Za lepší život, Tiché zprávy, SlowFemme, BurdaStyle, Novinkykraje a dalších.
Nabrali jsme 700 nových fanoušků na Facebooku nadace a fandí nám tak už 5000 lidí.
Na Instagramu jsme přilákali přes 320 nových podporovatelů a sleduje nás už víc jak 1000 lidí.
Dvakrát jsme byli hosty Dobrého rána na ČT – s benefičním kytkoblešákem a projektem Zasaď hrušku.
Projekt Folklore´s not dead jsme představili rozsáhlým článkem v časopisu Vlasta.
Výhra v soutěži Výloha roku nám přinesla propagaci na CzechDesign, Archspace a v magazínu Era21.
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HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE:
6 132 075 Kč

Náklady celé nadace za rok 2020 celkem:

387 590 Kč

Odpisy:

- Kč

Prodaný dlouhodobý majetek:
Nadační příspěvky celkem:

1 250 000 Kč

Náklady na správu nadace

1 029 912 Kč

Náklady nadace po odečtení odpisů a prodaného dlouhodobého majetku:

5 744 485 Kč

v % k zapsanému nadačnímu kapitálu:

2,3%

Zapsané nadační jmění k 31.12.2019:

44 751 947 Kč

Náklady na správu nadace (bez nákladů na prodej CP a odpisů) dosáhly v r. 2020 1 029 912 Kč, 2,3 % ze
zapsaného nad. kapitálu. Statut Nadace Veronica čl. IV odst. 2 upřesňuje, že celkové náklady nadace nesmí
převýšit 30 % nad. kapitálu dle stavu k 31. prosinci téhož roku. Nadace pravidlo v r. 2020 splnila.
ZHODNOCENÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PŘI HOSPODAŘENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nadace Veronica hospodařila v roce 2020 v souladu s § 353 až 356 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
PŘÍSPĚVKY OD DÁRCŮ VE VÝŠI NAD 10 000 KORUN
Šudák Karel AHIFI s. r. o. 104 406,Fórum dárců, z. s. (program „ČSOB Pomáhá regionům 2020 – jarní výzva) 81 855,Rezekvítek, z. s. (partnerský projekt „Pomáháme spolu mimo školu“) 76 764,-

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2020
K bodu 1 Název a sídlo účetní jednotky: Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, IČ: 44992742
Datum vzniku: Nadace Veronica byla zapsaná 16.12.1998 do Nadačního rejstříku vedeného 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 5.10.1992, pod č. j. 1992/37 u Magistrátu
města Brna. 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.
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 veřej. sbírky síť charitativních obchodů.
K bodu 5 Složení správní rady a dozorčí rady
Správní rada Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata, Místopředseda: RNDr. Miroslav Korbička, Členové: Mgr.
Alena Uhříčková, Mgr. Jasna Flamiková, Mgr. Jan Hanák, Mgr. Petr Chládek, Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Ing. Iva
Šťastná, Ing. Vilém Jurek
Dozorčí rada předseda JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., členové PhDr. Nora Obrtelová, Tomáš Havlíček (od
31.3.2021)
Ředitelka pověřena správní radou řízením nadace: Bc. Helena Továrková
K bodu 6 Informace o zřizovateli Nadace Veronica byla založena 10.9.1992 významnými představiteli
brněnských ekologických a kultur. kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu ochrany přírody. Zakladateli
a prvními členy správní rady se stali doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr.
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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 31.12.2020
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 (úč. hodnota) Nadační kapitál NIF 30.190.136,- Kč (úč. hodnota)
Nadační jistina zapsaná v nadačním rejstříku: Výše nadač. kapitálu k 31.12.2020: 44 751 947 Kč Rozdíl mezi
účetní a zapsanou hodnotou nadač. jistiny je dán jiným oceněním pro vklad nemovitostí do obch. rejstříku.
Nadační jistina v Kč – přehled pohybů – v r. 2020 nebyl pohyb:

Podíl v Top-in.cz, a.s. (95/295)

Hodnota v
rejstříku k
1.1.2020
34 830 000

Nemovitosti, pozemky – zapsané

9 921 947

CELKEM:

44 751 947

Druh majetku k 1.1.2020

Druh majetku k 31.12.2020
Podíl v Top-in.cz, a.s. (95/295)
Nemovitosti, pozemky –
zapsané
CELKEM:

Hodnota v
rejstříku k
31.12.2020
34 830 000

Účetní
hodnota k
31.12.2020
24 397 287

9 921 947

9 587 977

44 751 947

33 985 264

Vlastní
jmění k
31.12.2020
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 2020. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2020.
K bodu 9 Použité účetní metody: Úč. jednotka účtuje v soustavě účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kt.
se provádějí někt. ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro úč. jednotky, u
kt. hl. předmětem činnosti není podnikání, účtují-li v soustavě podvoj. účetnictví. Pro opravné položky a
rezervy nebyly shledány důvody. Finanč. prostředky, pohledávky, závazky jsou oceněny v nominál. hodnotě.

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ocenění majetku: majetek je oceňován v pořizovací ceně. U majetku nejsou vedlejší náklady, u majetku
vloženého v nadačním jmění je použit reprodukční odhad soudním znalcem.
Nehmotný majetek: dlouhodobý majetek, cena vyšší než 60 000,- Kč, účtujeme v úč. skupině 01,
odepisujeme dle rovnoměr. daň. odpisů, dlouh. drobný majetek, cena je 7 000–60 000,- Kč, účtujeme 100%
přímo do spotřeby na ú. 501
Hmotný majetek: dlouhodobý majetek v ceně vyšší než 40 000,- Kč účtujeme v úč. skupině 02, odepisujeme
dle rovnoměr. daň. odpisů, dlouhodobý drobný majetek evidujeme od 3 000,- do 40 000,- Kč, účtujeme
100 % do spotřeby účet 501. Dlouh. hm. i nehm. majetek evidován dle Č. úč. standardů 2020 na úč. 018,
028.

Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují dle §25 zákona. Cenné papíry se účtují na účet v analytickém
členění dle druhu cenných papírů a dále dle 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
zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finanč. 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 účt, skupině 65. O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové
souvislosti. Úrok. 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 účet fondu 911A a na vrub účtu 325 005 ostatní závazky. Platba je prováděna po
obdržení podepsané smlouvy. Část příspěvků je poskytnuta na projekty trvající déle než 1 rok.
Nadační dary - dary na provoz jsou účtovány na účet 682 – Přijaté příspěvky. Pokud dárce určí účel daru,
jsou dar.y účtovány přímo na určený analytický účet fondu 911A. Dary do nadačního jmění jsou účtovány
na účet 901 – Nadační jmění.
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Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů Cenné
papíry jsou účtovány v pořizovací ceně na 063A Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a 069 A Ostatní
dlouhodobý finanční majetek. K 31.12. je ostatní dlouhodobý finanční majetek přeceněn dle kurzů sdělených
obchodníky s CP k 31.12., rozdíly jsou zaúčtovány proti účtu 921A Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a
závazků, neovlivňují hospodářský výsledek. Účty mají analytické členění dle jednotlivých CP.
a) Dlouhodobý finanční majetek: předpokládaná doba držení delší než 1 rok. Na účtu 069 (podíly
v ovládaných a řízených osobách) je účtován majetkový podíl v Zemědělském družstvu Pitín 72 106,20 Kč, 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 kratší než 1 rok. Na účtu 253 – Dluhové
cenné papíry k obchodování nebylo v průběhu r. 2020 účtováno.
Odpisování majetku: Odpisy majetku jsou prováděny 1x/rok, vychází z daň. Rovnoměr. odpisů §26 zákona o
daních z příjmů. Nemovitosti (budova moštárny vč. fotovoltaiky a skladu) jsou zařazeny v odpis. skupině 5,
rovnoměrně odepisovány 30 let. Podíl na fotovoltaické elektrárně v Hostětíně je odepisován po 20 let. V r.
2019 se koupil automobil, zařazen do odpisové skupiny číslo 2, odepisuje se rovnoměrně 5 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: Pro denní přepočty valut a deviz jsou používány denní kurzy ČNB a aktiva a
pasiva evidovaná v majetku k 31. 12. 2020 jsou přepočtena kurzem ČNB k rozhodnému dni.

K bodu 10 Způsob zpracování účetních záznamů: Účetnictví zpracováváno v software POHODA od firmy
Stormware, s.r.o., Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava. Úč. závěrka každoročně ověřena auditorem.
K bodu 11 Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány 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 Hostětín s.r.o. ve výši
52/210 z vlastního kapitálu společnosti. Nadace vlastní podíl v Zemědělském družstvu Pitín v pův.
hodnotě 72 tis. Kč Podíl byl darován v r. 1998 soukromými dárci, kteří jej získali restitucí majetku. Reálná
cena podílu je 0,--Kč. Nadace vlastní majetkový podíl v Top-in.cz, a.s., IČ 26908778, zakoupením akcií
společnosti (podíl k 31.12.2020 je 95/295). Majetkové podíly jsou přeceněny ekvivalencí.
Ostatní informace o propojení v organizačních jednotkách: Nadace pronajímá společnosti Moštárna
Hostětín s.r.o. dle smlouvy z r. 2009 zařízení moštárny (movité věci: stroje). Dle nájem. smlouvy z 1. 8.
2015 pronajímá nadace společnosti Moštárna Hostětín s.r.o.. budovu moštárny na p.č. 8, pozemky v k.
ú. Hostětín, budovu skladu moštárny, dvě zpevněné plochy kolem budovy moštárny.

K bodu 14 Přehled splatných závazků pojistného na SP, ZP a daňových nedoplatků k 31. 12. 2020
Sociální pojištění za 12/2020: 65 579,- Kč
Zdravotní pojištění za 12/2020: 28 595,- Kč
Zálohová daň 12/2020 – zaměstnanci: 19 943,- Kč Srážková daň 12/2020 – zaměstnanci: 0,- Kč
DPH – odvod za 4. Q 2020: 49 403,- Kč
Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2021.
K bodu 15 Informace o akciích a podílech: Nadace vlastní majetkový podíl v Top-in.cz, a.s., IČ 26908778
– zakoupením akcií společnosti (podíl k 31.12.2020 je 95/295).
K bodu 16 Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: žádné
K bodu 17 Dlužné částky vzniklé v úč. 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 dle hl. a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu v Kč:
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Nadace nevlastnila do 18. 11. 2018 žádný živnostenský list, tudíž nevykonávala žádnou hospodářskou
činnost dle zákona. Pojem hospodářská činnost se zde pouze používá pro rozlišení zdaňované činnosti.
Ode dne 19. 11. 2018 nadace vlastní živnostenský list na činnost v oboru Velkoobchod a maloobchod, tuto
činnost začala až v r. 2019 skutečně provozovat a zároveň ji i v tomtéž roce ukončila.
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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 31.12.2020
Z toho na rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31.12.2020
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2020 celkem
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2020

0
0
10
0
0
16
22

Osobní náklady v r. 2020: 3 042 354,- Kč, z toho: mzdové náklady 2 247 426,- Kč, zdrav. a soc. pojištění
653 778,- Kč, ost. soc. náklady - stravenky 141 150,- Kč. Závazky vůči zaměstnancům k 31. 12. 2020 ve
výši 166 197,- Kč byly uhrazeny v lednu 2021.
K bodu 22 Pohledávky a závazky k 31. 12. 2020
Krátkodobé pohledávky: 713 618,22 Kč Dlouhodobé pohledávky:10 000 000,- Kč (Zápůjčka Top-in.cz, a.s.)
Krátkodobé závazky: 372 048,52 Kč
Dlouhodobé závazky: 7 000 000,- Kč (Zápůjčka od Pavla Strašáka)
Pohledávky ani závazky po splatnosti Nadace Veronica k 31. 12. 2020 nemá žádné.
K bodu 23 Odměny a funkční požitky členům správní a dozorčí rady
Členství ve správní a dozorčí radě je čestné bez nároku na odměnu. Členům jsou propláceny pouze přímé
náklady spojené s výkonem funkce (např. cestovné na místo jednání apod.)
K bodu 24 Účasti členů správní a dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž úč.
jednotka uzavřela za vykazované úč. období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Nenastaly.
K bodu 25 Další majetková plnění členům SR a DR: Členům SR a DR nebyly poskytnuty během úč. období
žádné zálohy ani úvěry.
K bodu 26 Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: Způsob oceňování
nemá vliv na výpočet zisku.
K bodu 27 Daňové úlevy na dani z příjmů: V r. 2019 byl daň. základ snížen o 206 664,- Kč, částka daň. úlevy
byla ve výši 19 % (39 266,-Kč). Daň. úspora z r. 2019 (39 266,- Kč) byla použita na financování projektu Veřejná
sbírka v r. 2020. V r. 2020 byl daň. základ snížen o 129 571,- Kč, částka daň. úlevy ve výši 19 % (24 619,-Kč)
bude použita ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nebudou předmětem daně, a
to v období r. 2021.
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, skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty:
Rozvaha k 31. 12. 2020
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

Kč
4 560 498,03
2 907 473,42
1 401 872,00
286 000,00
147 233,82
718 134,00
465 213,73
54 912,00
24 397 287,00
10 000 000,00
72 106,20
1 990 857,00
-72 106,20
-2 714 873,76
-1 315 868,92
-770 484,00
-95 095,00
-147 233,82
31 541,00
2 851 087,36
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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, Antivirus
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního pojištění
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Zálohová a srážková daň – zaměstnanci
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 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. 2020
Pasiva celkem

14 520,50
287 774,54
25 500,00
55 875,00
500,00
179 444,68
164 524,00
45 856,50
186 565,00
45 729 114,08
Kč
38 100,43
4 231,09
166 197,00
65 579,00
28 595,00
19 943,00
49 403,00
219 122,25
60 875,00
3 368 284,31
1 878 213,00
1 912,00
30 190 136,00
446 031,82
2 725 019,78
649 114,74
265 447,00
-1 162 713,00
-72 106,20
7 000 000,00
-212 271,14
45 729 114,08

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
NÁKLADY

Kč

Spotřeba materiálu
Drobný dlouhodobý majetek (nad 3000 Kč)
Spotřeba energie
Opravy a udržování
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 (daň z nemovitostí)
Úroky ze zápůjčky od Pavla Strašáka
Dary
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady (hl. úroky, členské příspěvky, zák. poj. Zaměstnanců)
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Úroky z BÚ
Úroky ze zápůjčky Top-in.cz a.s.
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podíl na zisku Moštárny s.r.o. za r. 2018
Přijaté příspěvky (individuální dárci)
Přijaté příspěvky (80% obratu obchodů veřejné sbírky)

14

50 244,44
33 598,00
79 793,40
13 189,00
27 576,91
17 409,20
806 713,40
2 247 426,00
653 778,00
141 150,00
11 156,00
213 505,00
67 447,00
11 261,43
40 477,45
387 590,01
4 802 315,24
Kč
728 261,68
11 613,60
305 005,00
1 193,38
21 300,00
41,00
2 479,34
19 568,07
353 097,44
2 019 491,99

Přijatý příspěvek – Rezekvítek – Pomáháme spolu mimo školu
Přijatý příspěvek – Fórum dárců (ČSOB)
Provozní dotace – Úřad práce a Antivirus
Provozní dotace – Statutární město Brno
Provozní dotace – Brno – střed
Provozní dotace MPO – Covid nájemné a uzavřené provozy
Výnosy celkem

76 765,60
81 855,00
723 637,00
25 000,00
24 000,00
196 735,00
4 590 044,10

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2020

-212 271,14

Přehled fondů
Č. účtu

Název účtu / fondu

911101
911102
911104
911105

Fond na nadační příspěvky
Fond pro rozvoj
Fond veř. sbírky (1/2017–9/2018)
Fond veřejné sbírky (od 10/2018)
Celkem

911

Stav k 1.1.2020
446 031,82
3 209 957,29
517 205,56
922 222,25
5 095 416,92
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Čerpání
0,00
484 937,51
517 205,56
754 094,44
1 756 237,51

Přírůstek
0,00
0,00
0,00
480 986,93
480 986,93

Stav
31.12.2020
446 031,82
2 725 019,78
0,00
649 114,74
3 820 166,34

K bodu 28 Přehled přijatých darů: Nadace Veronica získala v r. 2020 dary ve výši 2 531 210,03 Kč:
Obchody (veřejná sbírka) - 2 019 491,99 Kč
Dary od jednotlivců a firem - 353 097,44 Kč
Příspěvek NOF, nadace OSF (Nadace jako partner projektu Rezekvítku) 76 765,60 Kč
Příspěvek od Fóra dárců (projekt ČSOB pomáhá regionům – jarní výzva) 81 855,- Kč
Přijaté dary do fondů 480 986,93 Kč.
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K bodu 29 Přehled udělených nadačních příspěvků: V r. 2020 udělila nadace nadační příspěvky v celkové
výši 1 250 000,- Kč.
SMLOUVA
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
1/2020
2/2020
3/2020
11/2019
8/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020
23/2020
24/2020
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020

ORGANIZACE
Hnutí Duha - Sedmá generace

Martin Mátl
Větvení
Oldřich Sklenář
Lenka Musilová
Nesehnutí Brno
Marcela Drkošová
Kateřina Bonaventurová
ZO ČSOP Veronica
Kulturní noviny-vyd. a med. družstvo

ZO ČSOP Veronica
Obec Heršpice
Jihomoravská komunitní nadace

Na větvi
ZO ČSOP Veronica
Ivo Dostál
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Hnutí Brontosaurus
Kulturní noviny
IQ Roma servis
Kateřina Bonaventurová
ZO ČSOP Veronica
DDM Bučovice
Ondřej Přibyla
Lenka Musilová
Hnutí DUHA - 7G
Lesní školka Vranovice
PP V olších
Michal Polanský
Obec Lubné
Hojnost
MAS Brána Vysočiny
ZO ČSOP Veronica
Světlana R.Kulíšková
Obec Mouchnice
ZO ČSOP Veronica
Junák, Skautský institut
Jiří Honzírek
Nesehnutí
Dominik Peška

PROJEKT
Jižní Morava ve společensko-ekologických projektech
Komunitní zahrada Káznice
Aleje života
Hmyzí domky
Začleníme hospodářská zvířata do komunitní farmy
Regulativy pro klima
Ovocná alej v Olomučanech
Remízek Malhostovice a školka dřevin pro všechny
Psychoreh. tábory pro děti se SMA a sval. dystrofiemi
Ekopublika 2018
Ekoporadna 2030
Hejtmánkova zahrada-komunitní centrum
Konference Živý folklor
Přírodní zahrada pro přírodní školu Na větvi
Ekoporadna 2030
Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi
Vzdělávací a rukodělné aktivity
Dobrovolnictví v časech klimatické změny
Ekopublika 2019
Koutek
Remízek Malhostovice
Interpretace BK
Přírodní zahrada ve městě
Vzdělávání o klim.změně skrze simul.hry
Tradič.pečený chléb
Jak zavodnit jižní Moravu
Nová plachta na jurtu
Rekonstrukce přír.památky
Školní ekových.balíčky
Obnova les.cesty
Tišnovská spižírna
Společně pro obnovu historické polní cesty
Poradna pro ochranu klimatu
Environment.základy Brna
Výsadba stromů na návsi
Podporou elektromobility
Přednáškový cyklus
Deep Forest Brno-Berlin
Zástupci veřejnosti pro klima
Vyčištění Medláneckého potoka

PŘÍSPĚVEK
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
35 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
25 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
32 205,56 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
35 000,00 Kč
17 794,44 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
45 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
45 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč

K bodu 30 Přehled o veřejných sbírkách
Nadace provozovala 3.11.2008 až 31.10.2011 veřejnou sbírku formou charitativního prodeje –
nadačního obchodu. Osvědčení vydáno KrÚ JMK 5.11.2008 pod č. S-JMK/142606/2008/OSO. Účelem
sbírky bylo shromáždit dobrovolné finanční příspěvky na environment. a komunitní projekty. 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 vydáno KrÚ JMK 22.8.2011 pod č. S-JMK/118269/2011/OSP. Z této
sbírky nadace získala 267.791,- Kč. V r. 2012 Nadace požádala o konání veřejné sbírky – osvědčení bylo
vydáno KrÚ JMK 25.6.2012 pod č. 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 r. 2015 794 607,- Kč. Sbírka byla ukončena 9. 5. 2015. V r. 2015 nadace požádala
o konání nové veřejné sbírky – osvědčení bylo vydáno KrÚ JMK 4. 5. 2015 pod č. S-
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JMK/54117/2016/OSPŽ – za účelem shromáždění finančních prostředků na kulturně zaměřené projekty,
vydávání publikací a poradenství. Z této sbírky získala Nadace CELKEM 4 624 603,- Kč. Sbírka byla
ukončena 31. 12. 2016. V r. 2016 Nadace požádala o konání nové veřejné sbírky – Osvědčení bylo
vydáno KrÚ JMK 5. 12. 2016 pod č. S-JMK/54129/2015/OSPŽ – za účelem shromáždění finančních
prostředků na projekty pro ochranu přírody. Z této sbírky získala Nadace v r. 2018 částku 2 371 677,- Kč.
80 % z těchto prostředků slouží k úhradě nákladů spojených s provozem obchodů veřejné sbírky, 20 %
jde do Fondu veřejné sbírky na podporu projektů pro ochranu přírody. Sbírka byla ukončena 21. 09.
2018. V r. 2018 Nadace požádala o konání nové veřejné sbírky – Osvědčení bylo vydáno KrÚ JMK 2. 10.
2018 pod č. S-JMK/135381/2018/OSPŽ – za účelem shromáždění finančních prostředků na projekty pro
ochranu přírody. Z této sbírky získala nadace v r. 2020 částku 2 500 479,- Kč. 80 % z prostředků slouží
k úhradě nákladů spojených s provozem obchodů veřejné sbírky, 20 % šlo do 30. 9. 2020 do Fondu
veřejné sbírky na podporu projektů pro ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí. Od 1.
10. 2020 bylo snížen odvod z darů za předměty veřejné sbírky do Fondu veřejné sbírky na 10 % z důvodu
snížení darů vlivem epidemie koronaviru.
K bodu 31 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Hospodářské výsledky (ztráty) roku 2018 ve výši mínus 340 559 Kč a roku 2019 ve výši mínus 144 378
Kč byly uhrazeny z Fondu pro rozvoj, na základě rozhodnutí správní rady nadace.
K bodu 32 Další informace a informace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondech
V souladu se statutem má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace.
Statut Nadace Veronica čl. IV odst. 2 upřesňuje, že celkové náklady související se správou nadace nesmí
převýšit 30 % nadač. kapitálu dle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Náklady na správu nadace (bez
odpisů a prodaného finanč. majetku) dosáhly v r. 2020 1 029 912,- Kč, 2,3% ze zapsaného nadač. jmění.
K bodu 33 Odměna auditora: Odměna auditora – MAIN AUDIT, s.r.o., se sídlem Údolní 33, 602 00, Brno,
IČ 63488019, zastoupená Ing. Hanou Loja Doležalovou - za provedení auditu účetnictví Nadace Veronica
za rok 2020 je 33 385,- Kč + 21% DPH.
K bodu 34 Okamžik sestavení účetní závěrky: Účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
byla sestavena ke dni 31. 12. 2020 dne 25. června 2021.
Události po datu účetní závěrky: Pokračující pandemie Covid-19
Od 16. března do 26. dubna 2020 a znovu od 14. října do 2. prosince a znovu od 27. prosince 2020 do
května 2021 byl nařízením vlády ČR uzavřen provoz obchodů veřejné sbírky a omezen volný pohyb osob
natolik, že Nadace Veronica pocítila následující vliv na celkovém hospodaření v roce 2020: omezení
činnosti a plánované snížení obratu akcí o 50 % (plán 835 000 Kč snížen na 415 000 Kč), snížení obratu
obchodů veř. sbírky o 15 % (plán výnosů 3 243 000 Kč snížen na 2 751 000 Kč), nadace průběžně čerpala
podpory z programů MPSV Antivirus a MPO Covid – nájemné a Covid - uzavřené provozy.
Nadace Veronica odhaduje následující vliv Pandemie Covid-19 na celkovém hospodaření v roce 2021:
omezení činnosti a akcí nadace a tím i snížení obratu akcí o 30 % (plán výnosů 430 tis. Kč snížení na 300
tis. Kč.), 33% pokles obratu obchodů veřej. Sbírky (plánu výnosů 3 243 tis. Kč snížen na 2 140 tis. Kč),
nadace průběžně čerpá podpory z programů MPSV Antivirus a MPO Covid – nájemné a Covid - uzavřené
provozy aCovid 2021 v novém roce a věří na návrat k normálu ve 2. pololetí r. 2021.
V Brně, dne 25. června 2021
Sestavil Miroslav Procházka, účetní Nadace Veronica.

Schválila Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica.
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