
1 
 

  
 
 
 

 
NADACE VERONICA 

 

 
2010 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2010 
 
 
Referenční období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
Okamžik sestavení výroční zprávy: 16. 3. 2010 
 
 
Nadace Veronica 
Panská 9 
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Datum vzniku 5. 10. 1992 
Nadaci Veronica zřídili fyzické osoby doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. 
Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. 
RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil a byla zaregistrována v Brně. 
 
 
Zapsaná dne 16. 12 1998 v Nadačním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem 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 dne 5. 10.1992 pod č.j. 37/92/NA  u Magistrátu 
města Brna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
OBSAH: 
 
 
Úvod - ohlédnutí za rokem 2010 
 
 
I. O NADACI VERONICA 
  
 

II. ČINNOST V ROCE 2010 
 
 
III. PODPOŘENÉ PROJEKTY 
         
 
IV. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ POMÁHAT  
 
 

V. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA 
 
•  Zpráva nezávislého auditora 
•  Finanční zpráva za rok 2010 
•  Zpráva dozorčí rady za rok 2010 
•  Příloha k účetní závěrce – komentář k významným položkám hospodaření 

 
 

VI. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY Z NIF  
 
 
VII. PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Ohlédnutí za rokem 2010 
 

 
 
 
 
Něco obecného na úvod .. 
 
Když se ohlédneme za rokem 2010, velkou událostí, která se zapsala do historie nadace, 

byla především návštěva britského korunního prince Charlese. To, že princ vážil cestu až z Walesu 
právě k nám do Hostětína, je pro nás velkým povzbuzením a oceněním. Při prohlídce střediska 
modelových projektů pro venkov neodmítl ochutnat ani slivovici, jablečné mošty a sirupy 
v moštárně. Zavítal i do výtopny na biomasu a zajímal se o provoz kořenové čističky odpadních 
vod. A co je nejdůležitější - celou cestu diskutoval s lidmi kolem sebe. Zapsal se do našich 
vzpomínek jako pozorný posluchač, usměvavý a vlídný host a člověk se smyslem pro humor. 
Britská velvyslankyně v Praze Sian MacLeod k jeho návštěvě řekla: „Princ byl velmi rád, že si může 
všechny ekologické aktivity prohlédnout zblízka. Hostětín je skvělým příkladem udržitelného rozvoje 
v praxi. Jsem ráda, že se o projektech, které fungují v Hostětíně, dozvědí další města a vesnice.“  

 
Neméně důležité jsou ale i naše nadační aktivity v Brně. Jaro jsme zahájili sérií benefičních 

aktivit pro mateřskou a základní školu Pramínek. Řada hudebníků, umělců i dobrovolníků ukázala, 
že nejsou lhostejní a dovedou pomoci dobré věci. Za všechny, kteří se zapojili, jmenujme alespoň 
kapely Bezobratři a Japka, herce Arnošta Goldflama či zpěváka Jiřího Helána.  

 
V průběhu roku jsme samozřejmě nezapomněli dále rozvíjet i projekt obchodů Nadace 

Veronica. Absolvování Akademie sociálního podnikání Akcelerátor nám pomohlo provoz obchodů 
zefektivnit a zprofesionalizovat. S projektem rozvoje sítě obchodů jsme navíc získali cenu Akademie 
za rok 2010. Velkou podporou pro nás byla i pomoc řady osobností. S propagací nadačních 
obchodů nám pomohli třeba spisovatelka Milena Holcová, herec a šiřitel dobrých knih Lukáš Hejlík 
nebo herec a moderátor Jan Kolařík.  

 
Posílení a podporu jsme nepocítili jen zvenčí, od osobností, umělců a dobrovolníků. V roce 

2010 získala nadace velkou vzpruhu i „zevnitř“, a to díky Miroslavu Klíčovi, který svými zkušenostmi 
přispívá k dalšímu rozvoji nadačních aktivit. 
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I. O NADACI VERONICA 
 
 

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem podporovat šetrný vztah k přírodě.  
Za téměř dvacet let své existence jsme podpořili více jak 450 projektů v celkové částce 
přesahující 10 miliónů korun. Jsme iniciátorem nových projektů a veřejně prospěšným aktivitám 
dáváme ekologický rozměr. Jsme členem prestižní organizace Fórum dárců ČR. 
 

 
Poslání a cíle Nadace Veronica     

 Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě, především na Moravě a 
Slezsku. Prostřednictvím finančních příspěvků podporujeme místní i regionální projekty na 
zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, ekologickou výchovu a rozvoj komunitního života.   
 
 

Lidé Nadace Veronica           
 

Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená. 
 
 

Správní rada  
RNDr. Miroslav Kundrata 
Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog 
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf 
PhDr. Jitka Vitásková, zástupkyně ředitele Domu umění města Brna  
Ing. Aleš Máchal, ekopedagog 
Rostislav Pospíšil, výtvarník 
 

 
Dozorčí rada 
Ing. JUDr. Martin Flora, Dr., právník 
Ing. Martin Nemrava, MBA, lektor a konzultant 
PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno 
 

 
Management nadace 
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková  
Koordinátorka nadačních projektů: Ing. Zuzana Galle 
Fundraiser: RNDr. Miroslav Klíč 
Účetní: Mgr. Markéta Kozlová  
 

 
V roce 2010 v obchodech Nadace Veronica pracovali 
Alice Králová, Karin Krištofová, Kryštof Netolický, Sabina Strakoňová, Soňa Procházková,  
Ludmila Hrůzová, Olga Hubiková, Irena Krakowská. 
   
   
Externí spolupracovníci 
Právník: Mgr. Andrea Rezková 
Grafik: Michal Zeman 
Obchod Nadace Veronica: Ludmila Horňáčková 
 

Dobrovolníci: během celého roku se do práce nadace zapojilo více jak 100 dobrovolníků,  
ať již jednorázově, či pravidelnou pomocí.   
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II. ČINNOST V ROCE 2010:  
   
VLASTNÍ AKTIVITY  NADACE  VERONICA 
 
 
AKCELERÁTOR – AKADEMIE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ: 
 
 V roce 2009 jsme byli vybráni do asistenčního programu Akademie Nadace Via Akcelerátor, 
zaměřené na podporu sociálního podnikání neziskových organizací (NNO). Do června 2010 jsme 
měli možnost absolvovat řadu seminářů a workshopů, vedených přednášejícími z vysokých škol i z 
neziskového sektoru. Jako závěrečnou práci jsme zpracovali podnikatelský plán pro náš projekt na 
rozvoj sítě obchodů.  Projekt jsme obhájili před zkušební komisí, ve které byli zástupci vysokých 
škol, bussinesu (např. porotce z pořadu Den D v České televizi Ondřej Bartoš) a další. Náš projekt 
byl vyhodnocen jako nejlepší a Nadace Veronica získala Cenu Akademie sociálního 
podnikání za rok 2010 s finanční podporou 50 tisíc korun.  
 
 
OBCHODY NADACE VERONICA - „Vracíme věci zpátky do života“ 
 
 

 Obchod Nadace Veronica je provozován od konce roku 2008 jako veřejná sbírka povolená 
Jm krajem. V obchodě se prodávají darované věci, které jsou ještě natolik kvalitní a pěkné, aby si 
je někdo znovu koupil. Darované věci jsou v obchodě přetříděné, věci pěkné a kvalitní jsou 
nabízeny v obchodě k prodeji. Část věcí, především textilu, je přesunuta Armádě spásy a dalším 
organizacím pracujícím se sociálně slabšími klienty. Část textilu bude recyklována úpravou 
k dalšímu prodeji. Výtěžek z veřejné sbírky nadace rozděluje na realizaci projektů neziskových 
organizací a škol na ekologické a komunitní aktivity. Na projektu se podílí Úřad práce Brno město, 
který platí pracovní síly na veřejně prospěšné práce.   
 
Cílem podnikatelského plánu bylo mimo jiné zefektivnit a zkvalitnit fungování obchodu. I proto 
proběhla v květnu a červnu rekonstrukce obchodu na Pekařské 38 podle schválené studie interiéru i 
exteriéru od Ing. Arch. Michala Kvapila a Zdeny Hofmanové. Obchod byl slavnostně otevřen 23. 6. 
2010 přestřižením pásky ředitelkou nadace Jasnou Flamikovou  a hlavním sponzorem jednatelem 
firmy Stav Real Brno panem Mullerem. Občerstvení na zahájení sponzorsky poskytl pan Korbička 
z Rebia. Při otevírání obchodu hrála kapela Japka a akce se účastnilo asi 50 přátel nadace. 
Rekonstrukce přišla na cca 120 tis., přičemž bylo odpracováno desítky brigádnických hodin zdarma. 
Oprava fasády  firmou Barákstav byla rovněž dohodnuta jako sponzorský dar.  Nový interiér a 
změna strategie do obchodu přivedla nové zákazníky a řadu dobrovolníků, které nadchla myšlenka 
návratu věcí zpátky do života.  
 
 V říjnu 2010 se objevila možnost rozšířit naše aktivity do Nového Lískovce, kde jsme na 
začátku prosince za pomoci řady dobrovolníků a velkého úsilí všech zúčastněných otevřeli další 
obchod. Slavnostní otevření proběhlo 13. 12. 2010 za účasti starostky Nového Lískovce Jany 
Drápalové, místopředsedy správní rady doc. Karla Hudce a ředitelky nadace Jasny Flamikové. 
Náklady na rekonstrukci byly opět sníženy věcnými i finančními dary a dobrovolnickou prací. 
Obchod na Svážné má vzhledem ke své klientele větší prostor na dětské zboží. Přesto, že byl tento 
obchod tři dny po otevření vykraden, doufáme, že se stane oblíbeným místem místních občanů.  
 
Děkujeme ☺☺☺☺ všem, kteří nám pomohli: 
Eva Slezáková, Lída Horňáčková, Zuzana Kotrlá, Iva Kotrlá, Lucie Slavíková, Eva Slavíková, Olga 
Hubiková, Marie Káňová, Lukáš Hejlík, Jan Kolařík, Milena Holcová, rodina Klíčová, Darek Galle, 
Zdeněk Roháček, Miloš Rapant, Irena Zemanová a další.  
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60 HODIN PRO OBCHOD NADACE VERONICA 
 
 Tato akce probíhala v listopadu a v prosinci, jejím cílem bylo přispět k větší medializaci  
a propagaci obchodu za pomoci známých osobností a podpořených organizací či sympatizantů.  
 
 V obchodě tak proběhlo autorské čtení výtvarníka Rosti Pospíšila, povídání s propagátorem 
dobrých knih a hercem Lukášem Hejlíkem, návštěva spisovatelky Mileny Holcové a herce Jana 
Kolaříka. Jako další prodavači nám pomohli například Martin Hovorka ze skautského střediska 
Kompas, Tomáš Havlíček a firma Ateliér Fontes, Dana Kelnerová z Rozmarýnku nebo zoolog Roman 
Zajíček. Těmto všem děkujeme ☺. 
 
 
SÉRIE BENEFIČNÍCH AKTIVIT PRO PRAMÍNEK 
 
 Motto: solidarita jako zdroj radosti z dobrého činu  
 
 Mateřskou školu Pramínek, ops. podpálil na konci ledna 2010 neznámý pachatel, který chtěl 
zahladit stopy po vloupání. Celková způsobená škoda činila téměř 2 milióny korun. Vzhledem 
k tomu, že MŚ a ZŠ Pramínek patří ke školám, které se nadstandardním způsobem věnují výchově 
dětí k šetrnému způsobu k přírodě, rozvíjení vztahů mezi dětmi, vedení ke společenské 
odpovědnosti a integraci dětí, rozhodli jsme se pomoci jim svými zkušenostmi k získání prostředků 
na potřebnou rekonstrukci. 
  
 Ve prospěch Pramínku jsme uspořádali sérii koncertů, akci týdny pro Pramínek v obchodě 
Nadace Veronica. Těmto aktivitám i získávání dalších prostředků se za Nadaci Veronica věnoval 
RNDr. Miroslav Klíč.  
 
 Seriál koncertů začal v březnu Sále Břetislava Bakaly, pokračoval benefičním koncertem ve 
Společenském centru Bystrc a skončil dubnovým koncertem v Kinosále na ZŠ Svážná. Celkem 
koncerty navštívilo více jak 400 diváků. Cílem bylo ukázat, že jsou lidé, organizace i firmy schopny 
se aktivizovat nejen v okamžiku přírodní katastrofy typu Haiti, ale také ve městě, kde žijí – v Brně.  
 Kromě koncertů proběhly v obchodě Nadace Veronica týdny pro Pramínek, ve kterých byl 
výtěžek z prodeje věnován na obnovu Pramínku.  
 Na sérii benefičních akcí se kromě vystupujících podílela celá řada dalších dobrovolníků. 
Dohromady se podařilo získat asi 350 tis. korun. Slavnostní otevření opravené třídy Ptáčci proběhlo 
v červnu 2010.  
 
Za pomoc děkujeme ☺☺☺☺:  
Bohuslavu Bernardovi, Saša Ždímal, Richard Pochylý účinkujícím z kapel a souborů: Japka (Brno) – 
big apple beat, Bezobratři (Brno) – world music, taneční skupiny High edition, Liščata, La Quadrilla, 
Virginie, Vítr do dlaně (Brno) -  indické lidové písně a Brněnská Camerata – barokní hudba a 
kouzelníku Matěji Řičánkovi. Hostem koncertu byla slavná brněnská osobnost Arnošt Goldflam. 
Všemi třemi večery provázel účastníky jako konferenciér brněnský zpěvák Jiří Helán. 
 
 
Věc: Poděkování NADACI VERONICA 
 
dovolte mi, abych Vám poděkovala za velkou pomoc při řešení vzniklé škody v ZŠ a MŠ 
Pramínek,o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00, kdy založením požáru neznámým pachatelem dne  
28. 1. 2010 byla zničena třída „Ptáčků“ MŠ.  NADAC  VERONICA, vedená ředitelkou Mgr. Jasnou 
Flamikovou velmi aktivně přistoupila k organizování podpůrných aktivit, které velmi kvalitně  
a nezištně organizoval jménem nadace pan RNDr. Miroslav Klíč. Díky obětavosti paní ředitelky  
a pana Klíče byla zorganizována série benefičních koncertů za účelem získávání finančních 
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prostředků na obnovu vyhořelé třídy MŠ. Pan Klíč rovněž zajistil firmu, která poskytla škole nábytek 
do šatny. Celková rekonstrukce třídy byla zrealizována s přispěním rodičů a další veřejnosti,  
z příspěvku Městské části Brno Bystrc i z fondu MMB.  
             Děkuji Vám, paní ředitelko jménem všech rodičů, zaměstnanců i dětí ZŠ a MŠ 
Pramínek,o.p.s. za Váš velkorysý, nezištný a příkladný přístup a pomoc při zajišťování finančních 
prostředků pro obnovu třídy „Ptáčků“ naší školy. Bez pomoci Nadace Veronica by se v tak krátkém 
čase neuskutečnila kolaudace opravené a nově vybavené třídy. 
            Do další Vaší činnosti Vám přejeme mnoho zdraví, úspěchů, sil při vedení NADACE 
VERONICA a konání dobrých skutků pro nás všechny. 
 
            S díky a pozdravem 
                            Paed. Dr. Božena Havelková  
                                                                                           ředitelka o.p.s. 

 

NÁVŠTĚVA PRINCE CHARLESE V HOSTĚTÍNĚ:  
 
 V rámci své návštěvy České republiky 22. 3. 2010 princ Charles navštívil modelové projekty 
pro venkov v Hostětíně, na kterých se podílí i Nadace Veronica.  
 Svoji návštěvu zahájil prohlídkou výtopny na biomasu, dále si prohlédl kořenovou čistírnu 
odpadních vod i projekty využívající solární energii. V nadační moštárně došlo na důkladnou 
ochutnávku bio moštů a sirupů, poté následovala prohlídka pasívního domu a diskuse s 
představiteli obce a Ekologického institutu Veronica. V diskusi hostitelů s princem zazněly některé z 
přínosů hostětínských projektů: čistší ovzduší, levnější energie z obnovitelných zdrojů (především 
slunce a biomasy), částečná energetická soběstačnost a pracovní příležitosti. princ zakončil 
návštěvu na návsi prohlídkou výrobků s regionální značkou Tradice Bílých Karpat, podepsal obecní 
kroniku a zasadil jabloň před místní obecní úřad. Po celou dobu ho doprovázel předseda správní 
rady Nadace Veronica RNDr. Miroslav Kundrata. Návštěva britského následníka trůnu přilákala asi 
1500 místních občanů a návštěvníků z okolních obcí i vzdálenějších míst. 
 
  „Princ se během prohlídky vyjádřil, že svoji úlohu vidí v tom, být mostem mezi zatím 
ojedinělými projekty trvale udržitelného života v různých zemích. Jejich důležitost spatřuje v tom, že 
posilují zachování tradic a místní vazby i ekonomiku,“ shrnuje dojmy z návštěvy britského 
následníka trůnu po bělokarpatské vísce Miroslav Kundrata, předseda správní rady Nadace 
Veronica a jeden z hybatelů hostětínských projektů. 
 
 

MOŠTÁRNA V HOSTĚTÍNĚ:  
 
Hlavním výrobním programem hostětínské moštárny jsou biopotraviny, které si i přes nárůst v 
prodeji konvečního jablečného moštu udržují téměř 90% podíl na celkovém obratu společnosti. 
V roce 2010 bylo vykoupeno a zpracováno bezmála tři sta tun jablek, přičemž jednoznačně 
převažovaly bio-jablka (zhruba 85%). Příznivé jsou i hospodářské ukazatele: podařilo se navýšit 
objem tržeb o 9 % vzhledem k předchozímu roku. 

 
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: 
 
Fotovoltaická elektrárna na střeše moštárny vyrobila v roce 2010 8 094 kWh, což představuje 92% 
výroby v předchozím roce. Celkově tak investice přinesla více než 100 000 Kč čistého příjmu do 
nadačního rozpočtu a uspořila 9,5 tuny CO2. Výroba elektřiny a úspora emisí skleníkových plynů na 
zhruba pětkrát větší fotovoltaické elektrárně u obecní výtopny (kterou provozujeme spolu s dalšími 
partnery) v loňském roce dosáhla 40 052 kWh a uspořila necelých 47 tun CO2. 
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7. ROČNÍK FESTIVALU EKOBIOGRAF 
 

proběhl v kině Art ve spolupráci s Hnutím Duha 19. 4. – 20. 4. a 26. 4. – 27. 4. v kině Art. 
Celkem festival navštívilo cca 600 návštěvníků. Jako každý rok byla významná část programu 
věnována tomu, jak šetřit energii v domácnostech či jak může každý z nás přispět k ochraně 
životního prostředí. Promítání pro školy, zajišťované Nadací Veronica proběhlo pro základní školy 
v kině Art a na ZŠ Svážná, kde byly programové bloky doplněné besedami s odborníky. Toto 
promítání navštívilo okolo 500 žáků. Poprvé proběhlo za garance paní doc. Horké promítání na 
dvou seminářích na PdF MU, které navštívilo cca 60 studentů. 

 
Na přípravě i zajištění festivalu se jako každý rok podílela řada dobrovolníků, bez nichž by 

festival nemohl vůbec proběhnout.  
 

Za organizaci festivalu děkujeme ☺☺☺☺:  
Ivě Baláčkové, Tereze Vlčkové, Markétě Szotákové, Martinu Vyhnalovi a Kateřině Rezkové. 

 
 

DEN ZEMĚ V POUZDŘANECH: 
 

Tradiční akce Den Země v Pouzdřanech proběhl 17. dubna 2010. Dopoledních vycházek 
komentovaných lektory se zúčastnilo cca 100 lidí, odpolední kulturní program probíhal tak jako vždy 
v renesančním domě u Klimešů.  
 
JABLEČNÁ SLAVNOST V HOSTĚTÍNĚ 
 

   V neděli 26. září se uskutečnila Jablečná slavnost v Hostětíně, jejímž cílem je podpořit 
místní a regionální producenty, pěstitele ovoce či výrobce ovocných produktů a tradičních druhů 
řemeslných výrobků. Regionální značka Tradice Bílých Karpat® označuje produkty, které splňují 
vedle místního původu z území Bílých Karpat i další kritéria: jde především o produkty jedinečné ve 
vztahu k Bílým Karpatům - vyrobené tradiční technologií, s podílem ruční práce, z místních surovin 
šetrné vůči životnímu prostředí a dostatečně kvalitní. 

 I přes téměř celodenní déšť, navštívilo slavnost bezmála tisíc lidí, kteří měli možnost kromě 
jiného shlédnout jak oficiální předávání certifikátů pro nové držitele regionální značky Tradice Bílých 
Karpat®, tak si přímo jejich výrobky koupit na jarmarku na hostětínské návsi.  
 
 

VÝSTAVY V DOMĚ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
 

 V roce 2010 proběhly v Domě ochránců přírody 4 výstavy. Své grafiky zde vystavoval 
v lednu - březnu Rostislav Pospíšil, 5. Března proběhla vernisáž výstavy Květena Moravského krasu  
- barevné fotografie Rudolfa Drápala a Jiřího Vašíčka, 10. září – výstava Lužní lesy – souhrnná 
výstava černobílých fotografii fotografa Filipa Šálka a 12. listopadu perokresby Vladimíra Lepše. 
 
 
8. BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL  
 

  Osmý ročník předvánoční benefiční aukce proběhl 22. listopadu 2010 na Nové radnici v Brně 
pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Aukce se zúčastnilo cca 150 
návštěvníků. Dražitelem byl opět nepřekonatelný pan Pavlíček z aukční síně 1. ArtConsulting, 
večerem  provázela paní Lucie Zedníčková. Aukce byla věnována projektům ve prospěch ochrany 
přírody, které budou rozděleny ve veřejném grantovém kole na začátku roku 2011. Po skončení 
aukce následovala společenská část večera s občerstvením, které zajistila firma Rebio. Celková 
částka získaná večerní a internetovou aukcí přinesla 283 tisíc korun.  
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Děkujeme ☺☺☺☺ všem dárcům - výtvarníkům:  
 
Haně Andrisové,  Pavle Aubrechtové, Václavu Balšánovi, Anně Benešové, Marii Blabolilové, 
Jindřichu Boškovi, Rudolfu Brančovskému, Ondřeji Bruneckému, Janu Bružeňákovi, Petře Buchtové, 
Petru Čermáčkovi, Varvaře Divišové, Janu Dočekalovi, Františku Dörflovi, Adamu Dostálovi, 
Lubomírovi Dostálovi, Luďku Dostálovi, Martinu Foretníkovi, Eduardu Halberštátovi, Stanislavu 
Havlíkovi, Jitce Havlové, Zdeně Hochmanové, Zdeně Höhmové, Karlu Holíkovi, Václavu Houfovi, 
Janu Horníčkovi, Karlu Hudcovi, Milivoji Husákovi, Ivaně Hyvnarové Kubové, Daliboru Chatrnému, 
Petru Jandorovi, Tereze Janíkové, Monice Jankůj, Liboru Jarošovi, Pavlu Jasanskému, Janu 
Karpíškovi, Ivě Keclíkové, Svatopluku Klimešovi, Davidu Křivákovi, Jindřichovi Kučerovi, Ladislavu 
Kuklíkovi, Lucii Kunzové Filimonové, Markétě Kuxové, Aleši Lamrovi, Vladimíru Lepšovi, Petru 
Lorenzovi, Milanu Magnimu, Matěji Macháčkovi, Zdeňku Macháčkovi, Věře Mičanové, Daniela 
Mikuláškové, Pavlu Navrátilovi, Lucii Nemravové, Milanu Nestrojilovi, Veronice Novákové, Ditě 
Novotné, Bohuslavě Olešové, Zuzaně Pazdírkové, Jindřichu Pevnému,  Janě Pilgrové, Rostislavu 
Pospíšilovi, Markétě Prachtické, Janě Prekopové, Oskaru Přindišovi, Kateřině Raffaelové, Tomášovi 
Rossímu, Pavlu Rudolfovi, Josefovi Ruzselákovi, Blance Růžičkové, Marku Schallerovi, Miloši 
Slámovi, Miloslavu Smolkovi, Janu Spěváčkovi, Evě Spěváčkové, Janu Steklíkovi, Janu Svobodovi, 
Pavlu Ševčíkovi, Zdeňku Šplíchalovi, paní Škvařilové, Františku Škrobovi, Františku Šléglovi, Zdeňku 
Šplíchalovi, Jindřichu Štreitovi, Vlastě Švejdové, Jaroslavu Valečkovi, Zdence Verešové, Janu 
Vičarovi, Lucii Voráčkové Václavíkové, Radce Zábojové, Vlastimilu Zábranskému, Viktoru 
Zakrynyčnymu, Olbramu Zoubkovi. 
 
 
Děkujeme ☺☺☺☺ dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu při aukci: 
 
Radku Pavlíčkovi, Janu Rozkovi, Stáně Bártové, Janě Tomaníčkové, Olze Pazderkové, Evě 
Slezákové, Darku Gallemu, Petru Ledvinovi, Michalu Tomaníčkovi, zaměstnancům Ekologického 
institutu Veronica a studentům a členům okrašlovacího spolku katedry environmentálních studií FSS 
MU a dalším.  
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III. SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ  
 
Celkem bylo v roce 2010 rozděleno 901 tisíc korun. 
 
 

A. ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM: 
V tomto programu bylo rozděleno 309 000,- Kč na 24 projektů 21 organizací.          
                                                                                                                   
A. 1. Projekty na zachování kulturních  
a přírodních hodnot krajiny na Moravě a Slezsku: 
 
Sociální služby Vsetín, p.o. 
Ochrana a udržování krajiny spásáním travin    
Ochrana a udržování krajiny spásáním luk ovcemi kolem Domova pro osoby se zdravotním postižením.         
18 000,- 
 
ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm 
Karpatské přírodní dědictví na území CHKO Beskydy ve Zlínském kraji  
Omezování negativních dopadů dnešního hospodaření a aktivit na biodiverzitu oblasti.                        
10 000,- 
 
ZO ČSOP, Kněžice                                
Dobrovolníci na pomoc přírodě na nechráněných územích  
Práce s dobrovolníky a zvyšování povědomí o významu tisíců drobných lokalit na nechráněných územích. 
30 000,- 
  
NESEHNUTÍ, Brno                  
Dobrovolně pro přírodu      
Podpora práce s dobrovolníky při šíření praktických námětů pro ochranu přírody v neformálních komunitách. 
10 000,- 
 
Hnutí DUHA, Olomouc           
Osvětou k trvale udržitelnému rozvoji    
Podpora vydávání zpravodaje Ekologické listy, který informuje o ekologickém spotřebitelství, nákupech 
šetrných k ŽP a kauzách města, které nevedou k trvale udržitelnému rozvoji.           
10 000,- 
  
ZO ČSOP Veronica, Brno  
O vodě blízko nás třikrát jinak        
Jarní krasoplavba po Svitavě, exkurze za studánkami a vytvoření videoklipu o vodě z kohoutku.          
30 000,- 
 
Os. Smrk, Brno          
Ochrana, zmapování a péče o byliny a drobné živočichy v Přírodní zahradě u smrku       
Součástí projektu je i zajištění ochrany a vhodné péče o rostliny i živočichy a úprava stanovišť.        
10 000,- 
 
Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika, Brno 
Týdny pro les     
Praktická ochrana přírody a krajiny prostřednictvím dobrovolnických táborů – vysazování stromů a 
biokoridorů. 
20 000,- 
  
Sagittaria o.s., Křelov-Břuchotín 
Péče o cenné biotopy ve vojenském újezdu Libavá   
Zajištění vhodné péče na dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách s cennou vegetací.  
30 000,- 
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A. 2. Projekty na podporu ekologické výchovy: 
 
NESEHNUTÍ, Brno    
ALARM - časopis o životním prostředí a lidských právech 
Podpora komunikování nových témat v oblasti ŽP s dobrovolníky/sympatizanty.            
10 000,- 
  
Centrum pro rodinu, Hodonín 
Volný čas školáků aneb Zpátky pod stromy       
Ekologická výchova školáků.                        
5 000,- 
  
EkoCentrum, Brno 
Osvětová akce pro rodiny s dětmi na Stezce zdraví   
Tematická osvětová akce v lokalitě stezky zdraví v Brně-Lelekovicích v údolí říčky Ponávky.                            
5 000,- 
  
Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ, Šumperk 
Cesta světem za zvířátky        
Obnova interiérových expozicí školního arboreta, které představují faunu a floru různých světových oblastí.  
10 000,- 
  
Zámecký statek o.s., Dolní Rožínka    
Pegas 2010        
Výchovně vzdělávací projekt v kontextu ochrany přírody a krajiny. 
5 000,- 
  
ZO ČSOP 39/02 Klíny, Litvínov                
Rozvoj činnosti Ekocentra ZO ČSOP v Krušných horách    
Rozšíření činností Ekocentra na všechny směry ochrany přírody v horském prostředí.           
8 000,- 
 
Os. Bublinka, Podolí               
Poznáváme přírodu kolem sebe   
Zprostředkování poznání přírody v okolí obce Podolí jejím obyvatelům, zejména rodičům s dětmi.               
8 000,- 
  
VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice 
Vzpomínky a ozvěny kulturní krajiny      
Zachycení vzpomínek pamětníků týkajících se proměny krajiny jihozápadního Opavska v 2. pol. 20. st. a 
vytvoření pořadu, který poslouží ke zvyšování osvěty o hodnotě krajiny.           
7 000,- 
  
Děti Země, Brno    
Ropák roku 2009 aneb ochrana životního prostředí  a přírody pod veřejnou kontrolou    
Cílem projektu je v rámci anket "Ropák roku" a "Zelená perla roku" připomenout veřejnosti loňské hříšníky v 
oblasti ochrany přírody a ŽP a slavnostní vyhlášení výsledků na veřejné oslavě.      
10 000,- 
  
VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice 
Publikování výukových materiálů "Vývoj krajiny v České republice"   
Publikace výukových materiálů vytvořených na Katedře environmentálních studií MU v pro žáky druhého 
stupně ZŠ a studenty SŠ k výuce dějepisu a ekologické výchovy.      
9 000,-         
  
Hnutí Brontosaurus, Brno 
Ekostan-Ekoporadna na cestách     
Podpora environmentálního vzdělávání, osvěty, poradenství a zapojování občanů do ochrany ŽP.      
10 000,- 
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ZO ČSOP Veronica, Brno  
Speciální číslo časopisu        
Vydání monotematického čísla časopisu Veronica o vodě v krajině.                   
20 000,- 
 
 

A. 3. Projekty na podporu přírodních školních zahrad: 
 
Školní zahrady jsou v dnešní době pro řadu městských dětí jedním z mála míst, kde přijdou do 
kontaktu s přírodou. 
 
Základní škola a dětský domov, Zábřeh     
Zahrada ticha a pohody            
Vytvoření zeleného relaxačního "koutu" u dětského domova výsadbou keřů a umístěním přírodních laviček. 
10 000,- 
  
MŠ na Osadě, Brno 
Zdravá zahrada III.   
Pokračování projektu zdravá zahrada - úpravy stromů, keřových skupin a obnova zatravnění.    
10 000,-  
 
Základní a mateřská škola Kotlářská, Brno 
Naše cesta k přírodě     
Podpora budování a obnovy učebny v přírodě a naučné dendrologické stezky.         
10 000,-   
 
  

B. GRANTOVÝ PROGRAM Z VEŘEJNÉ SBÍRKY 
Projekty na podporu životního prostředí, rozvoje komunitního života 
a posilování občanské společnosti v Brně. 
 
 V tomto programu bylo rozděleno 200 tisíc korun na 22 projektů 21 organizací.          
 

B. 1. Výsadba a obnova zeleně, kultivace veřejných prostranství:  
Os. Občané pro Medlánky, Brno 
Výsadba zeleně v sídlišti Nové Medlánky 
Výstavba keřů a stromů svépomocí občanů na vhodných vytipovaných místech.   
15 000 Kč 
  
Obnovená matice moravská, os., Nebovidy 
Kříž Na Slaměnce a ovocný sad v Nebovidech 
Cílem je výsadba zeleně kolem Křižku na Slaměnce a výsadba oskeruší v ovocném sadu v Nebovidech u Brna. 
15 000 Kč 
 
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, Brno 
Oprava terénních výukových tras na Hádech 
Cílem je zajistit opravu terénních výukových tras na Hádech, které slouží jak školám, tak veřejnosti. 
15 000 Kč 
 
Os. Smrk, Brno 
Čisté a zdravé místo pod stromy 
Úprava a kultivace veřejného prostranství v Brně Králově Poli. 
5 000 Kč 
 
Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb, Brno 
Květiny v Centru sociálních služeb 
Cílem projektu je ozelenění dvorku Centra sociálních služeb Armády spásy a pokojů klientů. 
8 000 Kč 
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Os. Concordia Bonum Brno, Domov pro seniory-Domov sv. Ludmily 
Ozelenění terasy, balkonu, oken a umístění pergoly na terasu-Domov sv. Ludmily 
Cílem projektu je přiblížení přírody lidem, kteří již často nejsou schopni sami vycházet.   
8 000 Kč 
  
 

B. 2. Přírodní zahrady u škol a školek:  
Biskupské gymnázium, Brno 
Přírodní zahrada ve škole 
Studenti vybudují na školní zahradě prvky přírodní zahrady a místo pro biologický odpad.    
8 000 Kč 
 
Mateřská škola Adéla, p.o., Brno 
Sadové úpravy zahrady mateřské školy Adélka, III. fáze 
Za pomoci rodičů a přátel školy budou pokračovat úpravy stávající zeleně.  
7 000 Kč 
 
Vesněnka, o.p.s., Brno 
Zahrada pro děti od dětí 
Za pomoci dětí a studentů brněnských škol bude zkultivován dvorek pro menší děti.  
8 000 Kč 
  
Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, Brno,  
Přírodní učebna 
Cílem projektu je zbudování přírodní učebny. 
10 000 Kč 
  
Studijní nadační fond Gymnázia, Brno-Řečkovice 
Obnova a ekologizace školní zahrady-4.etapa 
Příprava výukových tabulí, příprava pergoly, cvičební prvky. 
12 000 Kč 
 
  

B. 3. Podpora dobrovolnických aktivit:  
 
Hnutí Brontosaurus, Brno 
Dobrovolnické kluby v Brně 
Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na ochranu přírodního a kulturního dědictví.  
8 000 Kč 
 
NESEHNUTÍ, Brno 
Podpora občanské participace na území města Brna 
Cílem je propojovat místní občanské iniciativy věnující se otázkám životního prostředí a účasti veřejnosti 
v rozhodovacích procesech týkajících se územního plánování.  
20 000 Kč 
 
 

B. 4. Projekty podporující komunitní život v Brně:  
 
Host-vydavatelství s.r.o., Brno 
Jana Soukupová Nehráli jsme druhé housle 
Kniha mapující dosud opomíjené téma: brněnské a jihomoravské opoziční a disidentské aktivity v době 
normalizace. 
18 000 Kč 
 
Dynama, o. s., Brno 
Hello Brno Europe-festival iniciativ mladých 
V rámci festivalu studentské týmy představí svoje projekty užitečné pro komunitu. 
10 000 Kč 
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Společnost pro Fair Trade, Brno 
Modernizace, rozšíření nabídky a zvýšení počtu čtenářů knihovny Společnosti pro Fair Trade 
Knihovna bude vybavena katalogizačním systémem, který výrazně zefektivní její provoz. 
5 000 Kč 
  
Společnost pro Fair Trade, Brno 
Česko proti chudobě 
Kampaň Česko proti chudobě, která se uskuteční v rámci podpory celosvětové kampaně Stand up against 
poverty. 
5 000 Kč 
 
 
 

B. 5. Výchova dětí a mládeže k šetrnému přístupu k přírodě:   
 
INEX-SDA, Brno 
Cipísek 
Projekt Cipísek je určen pro děti od 6 do 15-ti let s problémy začlenění se. Projekt rozvíjí schopnost začlenit se 
do kolektivu a zaměřuje se na rozvoj vztahu ke kultuře a přírodě. 
5 000 Kč 
  
Junák-svaz skautů a skautek ČR, Brno 
Rádcovské kurzy Junáka Brno 
Tři rádcovské kurzy určené pro vedoucí skautských družin ve věku 23 - 15 let. 
3 000 Kč  
  
Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS, Brno 
O přírodě v přírodě 
Rozšíření a zkvalitnění zázemí pro výchovu dětí ve středisku Kompas Brno a při letních táborech na zelené 
louce.  
5 000 Kč 
  
Montessori Morava, Brno 
Lesy kolem nás 
Projekt má za cíl pomoci seznámit děti s částí učiva přírodopisu. 
5 000 Kč  
 
SŚ informatiky a spojů, Brno 
Žárovka 
V rámci projektu se zrealizují ekologická opatření navržená studenty. 
5 000 Kč 
 
 

 

C. VÝROČNÍ CENA NADACE VERONICA  
V tomto programu bylo rozděleno 60 tisíc korun.  
 
Ocenění je spojeno s finanční podporou 10.000 Kč pro oceněného i jeho domovskou školu. 
Je udělována za dlouholetou práci s dětmi i jejich rodiči a za jejich vedení k praktické ochraně 
přírody. Oceněni byli: 
 
* Mgr. Jitka Bublová  ze ZŠ Újezd u Brna 
* Paed. Dr. Božena Kotalová ze ZŠ Hroznová Lhota  
* Mgr. Aleš Tinka ze ZŠ Pozořice 
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D. MIMOŘÁDNÉ GRANTY 
 
Návratný nadační příspěvek: 
Nesehnutí, os., Brno 
Podpora ekologické stability krajiny při plánování územního rozvoje 
30 000 Kč 
 
Nadační příspěvek z fondu Louky na Vysočině: 
Sdružení Krajina, Počítky  
Stopa v krajině 
Péče o podmáčené louky, zejména na Vysočině. Projekt předpokládá využití metody orální historie ke 
zmapování tradičních způsobů obhospodařování přírodně cenných lokalit. 
50 000 Kč 
 
 
 

E. GRANT ZE 7. BENEFIČNÍ AUKCE 
 
 
ZO ČSOP Veronica, Brno 
Záchrana starých a místních ovocných dřevin Bílých Karpat 
235 000 Kč 
 
 
 Výnos z aukce putoval tentokrát do Hostětína na vybudování ukázkového sadu. Díky aukci 
bylo podpořeno zmapování stávajících a výsadba starých ovocných odrůd a jejich 
označení, díky čemuž vznikla v ukázkovém sadu základní skladba dříve nejběžnějších odrůd pro 
tento region. Kromě toho vznikly informační panely, prvky pro podporu biodiverzity v sadu  
(např. ježkovník, hadník, hmyzí domečky, včelín, ptačí budky a jiné), tematické zahrady 
(zeleninové a květinové záhonky), přírodní učebna, prvky pro rodiny s dětmi (vrbové stavby, 
domečky), atp. Sad tedy slouží vzdělávacím účelům, je domovem mnoha druhů živočichů a zároveň 
prostorem pro odpočinek a motivaci. Ukázkový sad v prostředí vzdělávacího střediska Centrum 
Veronica Hostětín navštíví přes 5000 lidí ročně, nejen z regionu Bílých Karpat, ale i celé České 
republiky. 
 
 Ukázkový sad se stal nádherným prostorem i pro řadu významných osobností, které 
Hostětín navštívily. Prince Charles, lucemburský ministr životních prostředí Marco Schank i 
prezident lucemburské Hëllef fir d´Natur Frantz Ch. Muller  - ti všichni ocenili spolupráci velkého 
množství organizací, mezi nimiž byl Ekologický Institut Veronica, Nadace Veronica, občanské 
sdružení Tradice Bílých Kapat i obec Hostětín a podpořili tak myšlenku a projekty udržitelného 
rozvoje, které v Hostětíně prakticky fungují.   
 
 
„Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou 
přírodním i kulturním dědictvím. Snažíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním 
stromů a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje, že tradice v regionu není 
mrtvá,“ dodává Jana Tesařová, ředitelka Centra Veronica Hostětín. 
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IV. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ POMÁHAT 
 
 
Děkujeme ☺☺☺☺:  
 

Grafiku Michalu Zemanovi, který pro nás s láskou tvoří naše propagační materiály a těm, kteří nám 
pomáhají radou i vlastními silami, především Mgr. Jiřímu Zajícovi, Martinu Nemravovi a dalším 
členům správní a dozorčí rady. 
 
 
Děkujeme ☺☺☺☺ dárcům nadace: 
 

Mgr. Martinovi Anderovi, PhD., Janě Bědajánkové, Jiřině Belcredi, T. Bublanovi, Antonínu Bučkovi, 
Romanu Březinovi, Dr. Vladimíru Dadákovi, Elišce Dobrovolné, RNDr. Mileně Faltusové, Aristidu 
Francovi, MUDr. Haně Gavendové, PhDr. Evě Golkové, CSc., Blahomilu Grundovi, RNDr. Evě 
Hanákové, Jiřímu Klíčovi, Miroslavu Klíčovi, Ing. Klimešovi, Ludmile Marvanové, Miladě Melicharové, 
Davidu Možnému, Doc. Jiřímu Němcovi, RNDr. Milanu Novákovi, Aleně Obdržálkové, Zuzaně 
Pánkové, Ladislavu Pospíšilovi, Prof. Jiřímu Spoustovi, Petru Stehlíkovi, Jiřímu Váchovi, Naděždě 
Velebové, JUDr. Miroslavu Vítkovi, Mgr. Vítkovi Urbanovi, Evě Urbánkové, Ing. Zdeňce Zobáčové, 
Ing. Lence Žampachové. 
 
Děkujeme ☺☺☺☺ firmám, které podpořily naši činnost: 
 

Stavoreal Brno, Barák stav Brno, Van Gansewinkel, Kovovýrova Hoffmann,  Pöry, Marek Industrial, 
DD plus, Lesy města Brna, Ateliér Fontes, Disa, Eldaco, Geotest, The Best Network Solution, 
Cobra3, advokátní kancelář Vašíček, Frimmel, Honěk, Ing. Jiří Sláma, Ekologická dílna Brno, 
Vinařství Perla vín, tiskárna CtrlP, LHPprojekt, Kolárna Galle a synové, Rebio, Taush a Moštárna 
Hostětín. 
 
Děkujeme ☺☺☺☺ našim partnerům: 
 

Úřadu práce Brno-město, Nadaci Via, Ministerstvu životního prostředí, Magistrátu města Brna, 
Ekologickému institutu Veronica, Hnutí Duha, ZŠ Pavlovská, občanskému sdružení 8D, Domu umění 
města Brna, 1. Art Consulting, a dalším. 
 
Děkujeme ☺☺☺☺ mediálním partnerům: 
 

MF Dnes, Knihovna Jiřího Mahena, Student agency, CK Kudrna, Enviweb, Radio Proglas, Radio 
Petrov, Český rozhlas Brno, Brněnská televize.  
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IV. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA 
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••••        FINANČNÍ ZFINANČNÍ ZFINANČNÍ ZFINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010PRÁVA ZA ROK 2010PRÁVA ZA ROK 2010PRÁVA ZA ROK 2010    
    
    
Rozvaha:Rozvaha:Rozvaha:Rozvaha:    
 
AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA     Stav k 1. 1. 2010 Stav k 1. 1. 2010 Stav k 1. 1. 2010 Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12.2010 Stav k 31. 12.2010 Stav k 31. 12.2010 Stav k 31. 12.2010 
Stálá aktivaStálá aktivaStálá aktivaStálá aktiva      
Dlouhodobý hmotný majetek 7 740 706,45 9 142 578,45 
Oprávky k DHM -1 259 070,85 -1 583 026,58 
Pozemky 1 080 719,73 1 080 719,73 
Nedokončený DHM 1 401 872,00 0 
Majetkový podíl v ZD 72 106,00 72 106,20 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 21 902 129,92 23 430 749,33 
Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 
Stálá aktiva celkemStálá aktiva celkemStálá aktiva celkemStálá aktiva celkem    30 938 463,4530 938 463,4530 938 463,4530 938 463,45    32 143 127,1332 143 127,1332 143 127,1332 143 127,13    
Oběžná aktivaOběžná aktivaOběžná aktivaOběžná aktiva   
Darované předměty 3 000,00 0  
Publikace Moravské krajiny 6 350,00 5 350,00 
Pokladna 56 579,00 50 248,00 
Bankovní účty 4 299 674,70 3 184 039,07 
Ceniny 0 0 
Pohledávky 1 651 266,50 1 489 211,50 
Přechodné účty 139 683,89 97 000,00 
Zúčtování dotací UP     73 875,00 
Oběžná aktiva celkemOběžná aktiva celkemOběžná aktiva celkemOběžná aktiva celkem    6666    156156156156    554,09554,09554,09554,09    4444    923923923923    777723,5723,5723,5723,57    
Aktiva celkemAktiva celkemAktiva celkemAktiva celkem    37 095 017,5437 095 017,5437 095 017,5437 095 017,54    37373737    066 850,70066 850,70066 850,70066 850,70    
   
PASIVAPASIVAPASIVAPASIVA      
Vlastní zdrojeVlastní zdrojeVlastní zdrojeVlastní zdroje      
Nadační jmění NIF 30 190 138,00 30 190 136,00 
Nadační jmění zapsané 3 138 328,00 3 370 196,31 
Fondy 2 925 548,86 855 896,34 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -935 591,47 -46 371,50 
Výsledek hospodaření 0  
Závazek z postoupené pohledávky 0 2 289 141,00 
Vlastní zdroje celkemVlastní zdroje celkemVlastní zdroje celkemVlastní zdroje celkem    36 752 444,4336 752 444,4336 752 444,4336 752 444,43    36363636    658658658658    998,15998,15998,15998,15    
Cizí zdrojeCizí zdrojeCizí zdrojeCizí zdroje      
Závazky 186 129,63 34 860,00 
Zaměstnanci a instituce SP, ZP 83 499,00 205 828,00 
Zúčtování daní -227 665,00 93 173,00 
Přechodné účty 16 697,00 73 515,00 
Cizí zdroje celkemCizí zdroje celkemCizí zdroje celkemCizí zdroje celkem    58 660,6358 660,6358 660,6358 660,63    407407407407    376,00376,00376,00376,00    
Pasiva celkemPasiva celkemPasiva celkemPasiva celkem    36 811 105,0636 811 105,0636 811 105,0636 811 105,06    37373737    066066066066    374,15374,15374,15374,15    
Hospodářský zisk za období celkem 283 912,48283 912,48283 912,48283 912,48     476,55476,55476,55476,55    
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Náklady a výnosy:Náklady a výnosy:Náklady a výnosy:Náklady a výnosy:    
 
NÁKLADYNÁKLADYNÁKLADYNÁKLADY    Celkem v KčCelkem v KčCelkem v KčCelkem v Kč    
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 109 333,00 
Spotřeba energie 61 002,00 
Nákup DHM nad 3000,- 23 318,00 
Publikace a knihy 2 790,00 
Cestovné 29 259,09 
Občerstvení na aukci 262 49,00 
Náklady na reprezentaci 6 774,00 
Poštovné 12 665,00 
Ostatní služby 162 046,12 
Telefony 64 938,00 
Zpracování účetnictví, audit, poradenská činnost 122 305,00 
Fotopráce, kopírování 738,00 
Tisk, grafické úpravy 87 343,00 
Semináře, vzdělávání 11 255,00 
Propagace 4 590,00 
Internet 7016,96 
Nájem 86 352,00 
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek 1 519 003,00 
Daň z nemovitostí +kolky 11542,00 
Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., členské 
příspěvky,  

162 134,92 

Odpisy dlouhodobého majetku 323 955,73 
Prodané CP a podíly, zůstatková cena prodaného DHM 12 969 606,34 
Náklady celkemNáklady celkemNáklady celkemNáklady celkem    15 812 626,1615 812 626,1615 812 626,1615 812 626,16    
Hospodářský výsledekHospodářský výsledekHospodářský výsledekHospodářský výsledek        476,55476,55476,55476,55    
ObratObratObratObrat    15 813 102,7115 813 102,7115 813 102,7115 813 102,71    

  
VÝNOSYVÝNOSYVÝNOSYVÝNOSY        
Nájem moštárny a moštovacích strojů a prodej služeb 1240220,66 
Ostatní výnosy 364465,07 
Výnosy z CP, tržby z prodeje CP 12 902 973,98 
Přijaté příspěvky  532934,00 
Provozní dotace  773510,00 
Výnosy celkemVýnosy celkemVýnosy celkemVýnosy celkem    15 813 102,7115 813 102,7115 813 102,7115 813 102,71    
ObratObratObratObrat    15 813 102,7115 813 102,7115 813 102,7115 813 102,71    
 
Náklady na správu nadace:Náklady na správu nadace:Náklady na správu nadace:Náklady na správu nadace:    
 
Náklady nadace za rok 2010 celkemNáklady nadace za rok 2010 celkemNáklady nadace za rok 2010 celkemNáklady nadace za rok 2010 celkem    15151515    813813813813    626626626626    
prodané cenné papíry a podílové listy 12 969 606 
odpisy 323 956 
nadační příspěvky cenadační příspěvky cenadační příspěvky cenadační příspěvky celkemlkemlkemlkem    898 000 
 z NIF 235 000 
 z jiných zdrojů 644 000 
náklady na správu nadace po odečtení prodeje CP a odpisů 2 844 020 
v % k NJ 8,44 
Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2010Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2010Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2010Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2010    33 680 70633 680 70633 680 70633 680 706    
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V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to 
do maximální výše 30 - ti % nadačního jmění k 31. 12. běžného roku. Nadace Veronica v roce 
2010 toto pravidlo neporušila. 
 

    
• ZPRÁVA DOZORČÍ ZPRÁVA DOZORČÍ ZPRÁVA DOZORČÍ ZPRÁVA DOZORČÍ RADYRADYRADYRADY    
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Příloha kPříloha kPříloha kPříloha k    účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2010účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2010účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2010účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2010    
 
 
KKKK    bodu 1bodu 1bodu 1bodu 1    
Název a sídlo účetní jednotky:Název a sídlo účetní jednotky:Název a sídlo účetní jednotky:Název a sídlo účetní jednotky:    
Nadace Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno 
IČ: 44992742 
 
Datum vzniku: Datum vzniku: Datum vzniku: Datum vzniku:     
Zapsaná dne 16. prosince 1998 v Nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem 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 něj práva, povinnosti a závazky „Nadace Veronica“, zaregistrované  
5. 10. 1992, pod č. j. 1992/37 u Magistrátu města Brna.  
 
KKKK    bodu 2bodu 2bodu 2bodu 2    
Právní forma účetní jednotkyPrávní forma účetní jednotkyPrávní forma účetní jednotkyPrávní forma účetní jednotky    
Nadace 
 
KKKK    bodu 3bodu 3bodu 3bodu 3    
Vymezení účelu, pro který byla nadace zřízenaVymezení účelu, pro který byla nadace zřízenaVymezení účelu, pro který byla nadace zřízenaVymezení 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 akcií 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.  
 
KKKK    bodu 4bodu 4bodu 4bodu 4    
Ostatní činnosti účetní jednotkyOstatní činnosti účetní jednotkyOstatní činnosti účetní jednotkyOstatní činnosti účetní jednotky    
Nadace podporuje a pořádá kulturní a společenské akce. Nadace má příjem z pronájmu 
zařízení moštárny a z reklamní činnosti. Nadace provozuje formou veřejné sbírky síť 
charitativních obchodů. 
 
KKKK    bodu 5bodu 5bodu 5bodu 5    
Složení správní rady a změny provedené vSložení správní rady a změny provedené vSložení správní rady a změny provedené vSložení správní rady a změny provedené v    účetním obdobíúčetním obdobíúčetním obdobíúčetním období    
Správní radaSprávní radaSprávní radaSprávní rada    
Předseda:           RNDr. Miroslav Kundrata 
Místopředseda:    Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog 
Členové:              Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf 

PhDr. Jitka Vitásková, kurátorka Domu umění  
města Brna a zástupkyně ředitele 

                             Ing. Aleš Máchal, ekopedagog 
                             Rostislav Pospíšil, výtvarník 
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Dozorčí radaDozorčí radaDozorčí radaDozorčí rada    
Předseda:          JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., právník 
Členové:             PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno 
                           Ing. Martin Nemrava, MBA, lektor a konzultant 
    
V roce 2010 nedošlo k žádným změnám ve složení správní a dozorčí rady Nadace Veronica. 
Mgr. Jasna Flamiková – výkonná ředitelka pověřena správní radou řízením nadace. 
 
KKKK    bodu 6bodu 6bodu 6bodu 6    
Informace o zřizovateli Informace o zřizovateli Informace o zřizovateli Informace o zřizovateli     
Nadace Veronica byla založena 10. září 1992 významnými představiteli některých 
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. 
    
KKKK    bodu 7bodu 7bodu 7bodu 7    
Vklady do vlastního jmění Vklady do vlastního jmění Vklady do vlastního jmění Vklady do vlastního jmění     
18. prosince 2010 byly do nadačního rejstříku zapsány nemovitosti – pozemky p.č. 357 a 
p.č. 1151 v celkové hodnotě 176 382,- Kč. Dále byl zapsán podíl na nemovitosti – objektu 
fotovoltaické elektrárny, umístěné na katastrálním území Hostětín v ceně 1 565 000,- Kč. 
Změněn byl také zápis týkající se pozemků pořízených nadací v roce 2009 za odhadní cenu 
110 860,- Kč. Jedná se jmenovitě o pozemky p.č. 134/12, 134/13,134/14, 153/1,153/2, 159/1, 
159/2, 160, 162/1, 162/2, 162/3 v katastrálním území Hostětín. U nemovitosti budovy 
lisovny ovoce, která byla v rejstříku do roku 2010 zapsána jako rozestavěná, byl zápisem 
změněn typ budovy na stavbu pro výrobu a skladování. Nadační jmění peněžité (účet u 
České spořitelny) bylo sníženo na 19 287 000,- Kč. 
 
    
    
Přehled složení vlastního jmění k 31.Přehled složení vlastního jmění k 31.Přehled složení vlastního jmění k 31.Přehled složení vlastního jmění k 31.    12. 201012. 201012. 201012. 2010    
Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění     

    
Výše nadačního jmění: 33 680 706,33 680 706,33 680 706,33 680 706,----    KčKčKčKč    
 
 
a)a)a)a) peněžitý majetek zapsaný vpeněžitý majetek zapsaný vpeněžitý majetek zapsaný vpeněžitý majetek zapsaný v    nadačním jmnadačním jmnadačním jmnadačním jmění ění ění ění     

 
Podílové listy Pioneer Investments  Balancovaný fond nadací             4 684 144,00 Kč    
Portfolio České spořitelny, a.s.                                                              19 287 000,00 Kč 
 
 

b)b)b)b) nepeněžitý majetek zapsaný vnepeněžitý majetek zapsaný vnepeněžitý majetek zapsaný vnepeněžitý majetek zapsaný v    nadačním jměnínadačním jměnínadačním jměnínadačním jmění    
    
Nemovitosti v hodnotě 3333    390 000390 000390 000390 000,- Kč (hodnota stanovená znaleckým posudkem č. 3066-
217/08 Ing. Aleše Janáska, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
Benešovo nábřeží 3742, Zlín) zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální 
území Hostětín, na LV 38: jako zastavěná plocha objekt bydlení č.p. 4 postavený na parcele 
č. 8 a pozemek parc. č. 8 o výměře 807 m2. 
 



25 
 

Nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Uherském 
Hradišti pro okres Uherské Hradiště, obec Hostětín, k.ú.Hostětín na LV č. 38 

- jako lesní pozemek – parc. č. 931/10 o výměře 7012 m2 
- jako lesní pozemek – parc. č. 935/10 o výměře 8070 m2 

v hodnotě (včetně porostů) stanovené znaleckým posudkem č. 108-16-98 Ing. Michaela 
Jahody, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací – lesní půda, 
lesní porosty, škody na lesních porostech, bytem Slunná 841, Luhačovice ze dne 6.11.1998 
částkou celkem 531 900,celkem 531 900,celkem 531 900,celkem 531 900,----    KKKKčččč    
 
Nemovitosti v hodnotě 460460460460    760760760760,- Kč (hodnota stanovená znaleckým posudkem č.3441-77/08 
Ladislava Kolaříka, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
Rudice čp. 210), zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín, 
na LV 38: pozemek p.č. 227/2  o výměře 2.404 m2, p.č. 227/4 o výměře 2.223 m2, p.č. 230 o 
výměře 738 m2, p.č. 578/1 o výměře 3.278 m2, p.č. 279/2 o výměře 6.11 m2, p.č. 433/1 o 
výměře 2.828 m2, p.č. 433/2 o výměře 4.140 m2, lesní pozemek p.č. 487/2  o výměře 1.503 
m2, p.č. 487/2 o výměře 270 m2, p.č. 487/3 o výměře 4.290 m2, lesní pozemek p.č. 605 o 
výměře 180 m2, trvalý travní porost p.č. 606 o výměře 842 m2, p.č. 679 o výměře 180 m2, 
p.č. 680 o výměře 1543 m2, p.č. 681 o výměře 1230 m2, p.č. 682 o výměře 76  m2, p.č 683 o 
výměře 806m2, lesní pozemek p.č. 700/18 o výměře 1789,lesní pozemek p. č. 700/45 o 
výměře 2475 m2, trvalý travní porost p.č. 709/4 o výměře 2078 m2, lesní pozemek p.č. 
709/8 o výměře 3 153 m2, ostatní plocha p.č. 709/10 o výměře 510 m2, lesní pozemek p.č.  
709/11 o výměře 1351 m2, lesní pozemek p.č. 935/3 o výměře 8353, lesní pozemek p.č. 987/ 
o výměře 747 m2.  
    
Nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Zlínský 
kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro okres Uherské Hradiště, obec Hostětín, k.ú. 
Hostětín na LV č. 38 

- jako budova (sklad moštárny) bez č.p./č.e. na parcele č. 146, 
- dvě zpevněné plochy (každá o rozloze 125 m2), 
- rampa (o výměře 6,6 m2) stojící na parcele č. 8, LV č. 38    

v  hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 3067 – 79/06 Ladislava Kolaříka, znalce 
z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, bytem Rudice čp. 210  celkem 2 celkem 2 celkem 2 celkem 2 
566 820,566 820,566 820,566 820,----    KčKčKčKč    
 
Nemovitost – budova lisovny ovoce, zapsané v Katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský katastrální pracoviště Uherský Brod, pro okrs. Uherské 
Hradiště, obec Hostětín, k.ú. Hostětín,bez č.p./č.e. na parcele č. 146 

- využití budovy:jiná stavba,typ budovy:stavba pro výrobu a skladování 
- ,zapsaná v katastru nemovitosti na LV 38., v hodnotě 701 940,701 940,701 940,701 940,----Kč Kč Kč Kč stanovená 

znaleckým posudkem 3361-202/07 Ladislava Kolaříka. 
 
Nemovitosti – pozemky p.č. 357 o výměře 4787 m2  a p.č. 1151 o výměře 5317 m2 v celkové 
hodnotě 176176176176    382,382,382,382,----    KčKčKčKč , stanovené znaleckým posudkem č. 3382-83/10 pana Ing. Aleše 
Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí 
 
Objekt fotovoltaické elektrárny umístěné na pozemku obce  Hostětín,p.č. 712. Podíl  
Nadace Veronica stanoven ve výši 1111    565565565565    000,000,000,000,----    KčKčKčKč znaleckým posudkem č. 3287-208_2/09 
znalce Ing. Aleše Janáska. 
Nemovitosti – pozemky p.č. 134/12 o výměře 66 m2, p.č. 134/13 o výměře 58 m2, p.č. 134/14 
o výměře 96 m2, p.č. 153/1 o výměře 3938 m2, p.č. 153/2 o výměře 201 m2, p.č. 159/1 o 
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výměře 2654 m2, p.č. 159/2  o výměře 175 m2, p.č. 160  o výměře 66 m2, p.č. 162/1 o 
výměře 4739 m2, p.č. 162/2  o výměře 43 m2, p.č. 162/3 o výměře 282 m2 v celkové hodnotě 
110110110110    860,860,860,860,----    KčKčKčKč, stanovené znaleckým posudkem č. 3382-83-1/10 Ing. Aleše Janáska.   
 
 

Peněžitý majetek 23 971 144,- Kč 
Nepeněžitý majetek                                               9 709 562,- Kč 
Nadační jmění celkem  Nadační jmění celkem  Nadační jmění celkem  Nadační jmění celkem           33333333    680 706,680 706,680 706,680 706,----    KčKčKčKč 
Z toho NIF              30 190 136,- Kč 
 
 
KKKK    bodu 8bodu 8bodu 8bodu 8    
Účetní období, zÚčetní období, zÚčetní období, zÚčetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový dena které je sestavena účetní závěrka a rozvahový dena které je sestavena účetní závěrka a rozvahový dena které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den    
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2010. 
Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2010. 
 
KKKK    bodu 9bodu 9bodu 9bodu 9    
Použité účetní metodyPoužité účetní metodyPoužité účetní metodyPoužité 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.  
 
Vymezení nákladů souvisejících sVymezení nákladů souvisejících sVymezení nákladů souvisejících sVymezení nákladů souvisejících s    pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetkumajetkumajetkumajetku    
    
Ocenění majetkuOcenění majetkuOcenění majetkuOcenění 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 Nehmotný majetek Nehmotný majetek 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 majetekHmotný majetekHmotný majetekHmotný 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 hmotný i nehmotný majetek je evidován dle Českých účetních standardů 
platných pro rok 2010 na účtech 018, 028. 
 
    
Cenné papíryCenné papíryCenné papíryCenné 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. 
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Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, 
bezkupónový dluhopis a směnky. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu 
n a vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové 
skupině 65. O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové souvislosti. Úrokovým 
výnosem se u kuponových dluhopisů rozumí výnos stanovený sazbou (zaúčtovaný 
v souladu s ustanoveními účtové třídy 6-Výnosy), u bezkuponových dluhopisů rozdíl mezi 
jmenovitou a pořizovací hodnotou.  
 Poplatek za správu portfolia je účtován na účet 549001 v okamžiku inkasa z peněžního 
účtu. 
 
NadačníNadačníNadačníNadační    příspěvky příspěvky příspěvky příspěvky jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku v celé výši na příslušný účet fondu 911 a na vrub účtu 325 – 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 Nadační dary Nadační dary 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 911. Dary do nadačního jmění jsou účtovány na účet 901 – Nadační jmění. 

 

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a 
podílůpodílůpodílůpodílů    

Cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně na účtech 063 ––––    Dluhové cenné papíry 
držené do splatnosti a 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek.  K 31. 12. je ostatní 
dlouhodobý finanční majetek přeceněn podle kurzů sdělených obchodníky s CP k 31. 12. 
a rozdíly jsou zaúčtovány proti účtu 921 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků, takže neovlivňují hospodářský výsledek. Účty mají analytické členění podle 
jednotlivých CP. 
 
a) Dlouhodobý finanční majeteka) Dlouhodobý finanční majeteka) Dlouhodobý finanční majeteka) Dlouhodobý finanční majetek    
- předpokládaná doba držení je delší než jeden rok  
- na účtu 069 – podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován majetkový podíl 

v Zemědělském družstvu Pitín v celkové částce 72 106,20 Kč. (Jedná se o restituci 
majetku, která byla převedena dárci do vlastnictví Nadace Veronica) 

- na účtech 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a  069 - Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění  

 
b)b)b)b) Krátkodobý finanční majetekKrátkodobý finanční majetekKrátkodobý finanční majetekKrátkodobý finanční majetek    
- předpokládaná doba držení je kratší než jeden rok. Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry 

k obchodování nebylo v průběhu roku 2010 účtováno.   
    

Odpisování majetkuOdpisování majetkuOdpisování majetkuOdpisování majetku    
Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vychází z daňových rovnoměrných odpisů  
dle § 26 zákona o daních z příjmů. Nemovitosti (budova moštárny vč. fotovoltaiky a skladu) 
jsou zařazeny v odpisové skupině 5, rovnoměrně odepisovány 30 let. Podíl na fotovoltaické 
elektrárně v Hostětíně je účetně odepisován po dobu 20 let. 
Podle návrhu auditora byla provedena změna účetního postupu při odpisech majetku 
nabytého bezúplatně (darem nebo dotace NIF) v souladu s par. 38 odst. 9 vyhlášky č. 
504/2002. Nadace bude snižovat výši vlastního jmění (fondy) o částku ročního odpisů a 
současně o tuto částku zvýší jiné ostatní výnosy. Pro účet snižování VJ je používán 
speciální účet 911900.  
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Postup tvorby a použití opravných položekPostup tvorby a použití opravných položekPostup tvorby a použití opravných položekPostup tvorby a použití opravných položek    

Opravné položky nebyly uplatněny, není náplň.  

    

Postup tvorby a použití rezervPostup tvorby a použití rezervPostup tvorby a použití rezervPostup tvorby a použití rezerv    

Nebylo účtováno, není náplň. 

    

Vzájemné zúčtováníVzájemné zúčtováníVzájemné zúčtováníVzájemné zúčtování    

V roce 2010 bylo provedeno vzájemné zúčtování s firmou  
Tradice Bílých Karpat, s.r.o. a Daliborem Turzou. 

    

Metoda kursových rozdílůMetoda kursových rozdílůMetoda kursových rozdílůMetoda kursových rozdílů    

K 31. 12. 2010 nadace nemá žádný devizový účet.  

    
KKKK    bodu 10bodu 10bodu 10bodu 10    
Způsob zpracování účetních záznamůZpůsob zpracování účetních záznamůZpůsob zpracování účetních záznamůZpůsob 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. 
    
KKKK    bodu 11bodu 11bodu 11bodu 11    
Způsob a místo úschovy účetních záznamůZpůsob a místo úschovy účetních záznamůZpůsob a místo úschovy účetních záznamůZpůsob a místo úschovy účetních záznamů    
Účetní záznamy jsou uschovávány v souladu s § 31 a 32 ZoÚ v Nadaci Veronica,  
Panská 9, 602 00 Brno.    
    
KKKK    bodu 12bodu 12bodu 12bodu 12    
Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem     
a okamžikem sestavea okamžikem sestavea okamžikem sestavea okamžikem sestavení uzávěrkyní uzávěrkyní uzávěrkyní uzávěrky    
Nadace otevřela 13. 12. 2010 druhý charitativní obchod na ulici Svážná.  
    
KKKK    bodu 13bodu 13bodu 13bodu 13    
Účasti vÚčasti vÚčasti vÚčasti v    obchodních společnostechobchodních společnostechobchodních společnostechobchodních společnostech    
Nejsou 
 
Ostatní informace o propojení vOstatní informace o propojení vOstatní informace o propojení vOstatní informace o propojení v    organizačních jednotkáchorganizačních jednotkáchorganizačních jednotkáchorganizačních jednotkách    
Zemědělské družstvo PitínZemědělské družstvo PitínZemědělské družstvo PitínZemědělské družstvo Pitín    
Nadace Veronica vlastní majetkový podíl v částce 72 tis. Kč, podíl byl darován  
v roce 1998 soukromými dárci, kteří jej získali restitucí majetku. 
 
Tradice Bílých Karpat, s.r.o.Tradice Bílých Karpat, s.r.o.Tradice Bílých Karpat, s.r.o.Tradice Bílých Karpat, s.r.o.    
- jediným zakladatelem TBK, s.r.o. je Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. Nadace 
Veronica vložila v roce 2003 vklad (dar) do Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat ve 
výši 50 000,- Kč. Nadace pronajímá společnosti Tradice Bílých Karpat s.r.o. podle smluv 
uzavřených v roce 2006 pozemky v katastrálním území Hostětín, budovu skladu moštárny, 
dvě zpevněné plochy kolem budovy moštárny a zařízení moštárny (movité věci).  
Dle nájemní smlouvy z 31. prosince 2009 pronajímá nadace TBK s.r.o. budovu moštárny na 
p.č. 8. 
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KKKK    bodu 14bodu 14bodu 14bodu 14    
Přehled sPřehled sPřehled sPřehled splatných závazků pojistného na platných závazků pojistného na platných závazků pojistného na platných závazků pojistného na SP, ZP a daňových nedoplatkůSP, ZP a daňových nedoplatkůSP, ZP a daňových nedoplatkůSP, ZP a daňových nedoplatků    
Žádné 
    
KKKK    bodu 15bodu 15bodu 15bodu 15    
InforInforInforInformace o akciích a podílechmace o akciích a podílechmace o akciích a podílechmace o akciích a podílech    
Nejsou 
    
KKKK    bodu 16bodu 16bodu 16bodu 16    
Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisyMajetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisyMajetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisyMajetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy    
    

a)a)a)a) cenné papíry vcenné papíry vcenné papíry vcenné papíry v    nadačním jměnínadačním jměnínadačním jměnínadačním jmění    
 
    

Číslo účtuČíslo účtuČíslo účtuČíslo účtu    Název CPNázev CPNázev CPNázev CP    
    Množství k Množství k Množství k Množství k 
31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010     

    Aktuální                            Aktuální                            Aktuální                            Aktuální                            
(tržní) cena                    (tržní) cena                    (tržní) cena                    (tržní) cena                    

k 31.12.k 31.12.k 31.12.k 31.12.2010 2010 2010 2010     

 Cenné papíryCenné papíryCenné papíryCenné papíry      
069 006 ING INT Czech Bond - pd 672 1 066 309,44 
069 013 ESPA Český fond státních dluhopisů  86652,277 8 390 539,98 
069 021 ISCS institucionální akciový 1 809 305 2 457 759,91 
069 003 Pioneer - Balancovaný fond nadací 4623119 4 715 581,38 
069 020 CS Nemovitostní fond REICO 2 048 890 1 940 708,61 

 Dluhopisy  Dluhopisy  Dluhopisy  Dluhopisy     
063 004 Government Bond 3,55  2 915 220,00 
063 005 Government Bond 4,1  2 073 194,44 

    
 

b)b)b)b) Cenné papíry zCenné papíry zCenné papíry zCenné papíry z    ostatního majetku Nadace Veronicaostatního majetku Nadace Veronicaostatního majetku Nadace Veronicaostatního majetku Nadace Veronica    
 

Číslo účtuČíslo účtuČíslo účtuČíslo účtu    Název CPNázev CPNázev CPNázev CP    
    Počet ks PPočet ks PPočet ks PPočet ks PL  L  L  L  

k 31. 12. 2010k 31. 12. 2010k 31. 12. 2010k 31. 12. 2010    

    Aktuální                            Aktuální                            Aktuální                            Aktuální                            
(tržní) cena                    (tržní) cena                    (tržní) cena                    (tržní) cena                    

k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2010     

069 019 Pioneer – BFN – ostatní majetek 1 738 1772,76 
 
 
 
KKKK    bodu 17 bodu 17 bodu 17 bodu 17     
Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 
let 
Nejsou 
 
KKKK    bodu 18bodu 18bodu 18bodu 18    
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkouDluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkouDluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkouDluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou    
Nejsou 
 
KKKK    bodu 19 bodu 19 bodu 19 bodu 19     
Celková výše závazků neobsažených v rozvazeCelková výše závazků neobsažených v rozvazeCelková výše závazků neobsažených v rozvazeCelková výše závazků neobsažených v rozvaze    
Nejsou 
 
 



30 
 

KKKK    bodu 20 bodu 20 bodu 20 bodu 20     
Výsledek hospodaření vVýsledek hospodaření vVýsledek hospodaření vVýsledek hospodaření v    členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně 
zzzz    přípřípřípříjmujmujmujmu    
    

Činnosti Činnosti Činnosti Činnosti 
podle danípodle danípodle danípodle daní      nákladynákladynákladynáklady    

příjmy příjmy příjmy příjmy 
osvob.osvob.osvob.osvob.    

příjmy příjmy příjmy příjmy 
zdan.zdan.zdan.zdan.    HVHVHVHV    ZDZDZDZD    

010,030 Správa nadace a fundraising 1075835 97099  12010 -966 426  0 
011 Veřejná sbírka - Obchůdek 10030115 1014949   -15166 0 

040,050,051 Správa majetku 13441451 14221240 2109 781898 2109 

060 
Projekty kulturní - 
Ekobiograf, výstavy 157006 96632 55300 -5074 0 

090 Aukce 108219 124963 7050 23794 7050 

 Zdaň.č. Reklamní činnost + stroje      181750 181750 181750 
Základ daně 
celkem     190 909                                                
    

   

KKKK    bodu 21bodu 21bodu 21bodu 21    
Informace o zaměstnancíchInformace o zaměstnancíchInformace o zaměstnancíchInformace o zaměstnancích    
    
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy správní rady 0 
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady 0 
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k 31. 12. 2010 10 
Z toho na rodičovské dovolené 1 
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31. 12. 2010 1 
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2010 celkem 7 
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2010 20 

    
    
KKKK    bodu 22bodu 22bodu 22bodu 22    
Odměny a funkční požitky členům správnOdměny a funkční požitky členům správnOdměny a funkční požitky členům správnOdměny a funkční požitky členům správní a dozorčí radyí a dozorčí radyí a dozorčí radyí a dozorčí rady    
Členství ve správní radě a dozorčí radě je čestné bez nároku na odměnu. Členům SR a DR 
jsou propláceny pouze přímé náklady spojené s výkonem funkce (např. cestovné na místo 
jednání SR a DR apod.) 
 
KKKK    bodu 23bodu 23bodu 23bodu 23    
Účasti členů správní a dozorčí rÚčasti členů správní a dozorčí rÚčasti členů správní a dozorčí rÚčasti členů správní a dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků vady a jejich rodinných příslušníků vady a jejich rodinných příslušníků vady a jejich rodinných příslušníků v    osobách, sosobách, sosobách, sosobách, s    nimiž nimiž nimiž nimiž 
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahysmluvní vztahysmluvní vztahysmluvní vztahy    
Předseda správní rady Nadace Veronica RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem 
Nadace Partnerství. 
KKKK    bobobobodu 24du 24du 24du 24    
Další majetková plnění členům SR a DRDalší majetková plnění členům SR a DRDalší majetková plnění členům SR a DRDalší majetková plnění členům SR a DR    
Členům SR a DR včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy 
ani úvěry.  
 
KKKK    bodu 25bodu 25bodu 25bodu 25    
Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztrátyVliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztrátyVliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztrátyVliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty    
Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku. 
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KKKK    bodu 26bodu 26bodu 26bodu 26    
Daňové úlevy na dani zDaňové úlevy na dani zDaňové úlevy na dani zDaňové úlevy na dani z    příjmůpříjmůpříjmůpříjmů    
V roce 2010 byl daňový základ snížen o 190909,- Kč. Částka daňové úlevy ve výši 19% (36 
272,- Kč) bude použita ke krytí nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy 
nebudou předmětem daně, a to v období 2011 až 2014.   
    
KKKK    bodu 27bodu 27bodu 27bodu 27    
Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních obdobíInformace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních obdobíInformace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních obdobíInformace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období    
Dne 27. 12. 2006 se nadace na vlastní žádost stala plátcem DPH.  
 
KKKK    bodu 28bodu 28bodu 28bodu 28    
Komentář kKomentář kKomentář kKomentář k    významným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazvýznamným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazvýznamným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazvýznamným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a u zisku a u zisku a u zisku a 
ztrátyztrátyztrátyztráty    
    
    

ROZVAHA 
 
a) aktivaa) aktivaa) aktivaa) aktiva    
StavbyStavbyStavbyStavby: 4 560 tis. Kč: 4 560 tis. Kč: 4 560 tis. Kč: 4 560 tis. Kč – moštárna v Hostětíně  

     2222    907 tis. Kč 907 tis. Kč 907 tis. Kč 907 tis. Kč ----    sklad a lisovna v Hostětíně  
                                            1111    402 tis. Kč 402 tis. Kč 402 tis. Kč 402 tis. Kč ––––    podíl na FVE v Hostětíně                    
    
Drobný dlouhodobý hmotný majetekDrobný dlouhodobý hmotný majetekDrobný dlouhodobý hmotný majetekDrobný dlouhodobý hmotný majetek:  273 tis273 tis273 tis273 tis. Kč. Kč. Kč. Kč – technologické zařízení moštárny 
    
PozemkyPozemkyPozemkyPozemky: : : : 1 081 1 081 1 081 1 081 tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč – z toho pozemky zapsané v nadačním jmění 719 tis. Kč.  Pozemky 
se nacházejí v k.ú. Hostětín, Pitín a Brněnské Ivanovice.  
V nadačním jmění jsou pozemky zaregistrovány dle znaleckého ocenění. 
 
Majetkový podíl vMajetkový podíl vMajetkový podíl vMajetkový podíl v    ZD PiZD PiZD PiZD Pitín:tín:tín:tín: 72 tis. Kč72 tis. Kč72 tis. Kč72 tis. Kč – podíl byl darován v roce 1998 soukromými dárci, 
kteří jej získali restitucí majetku. 
 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 23 431 tis. Kč23 431 tis. Kč23 431 tis. Kč23 431 tis. Kč – majetkové dlouhodobé cenné papíry 
investované v nadačním jmění, podrobný přehled viz bod 16.,  
2 t2 t2 t2 tis. Kčis. Kčis. Kčis. Kč – ostatní finanční majetek 
 
Oprávky dlouhodobému HM: Oprávky dlouhodobému HM: Oprávky dlouhodobému HM: Oprávky dlouhodobému HM:  ----1111    583 tis. Kč583 tis. Kč583 tis. Kč583 tis. Kč    
 
Zboží na skladě: Zboží na skladě: Zboží na skladě: Zboží na skladě: 5555    tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč – publikace Moravské krajiny    

    
Peníze a bankovní účty:  Peníze a bankovní účty:  Peníze a bankovní účty:  Peníze a bankovní účty:  3 234 tis. Kč3 234 tis. Kč3 234 tis. Kč3 234 tis. Kč    
    
Pohledávky: Pohledávky: Pohledávky: Pohledávky: 1 519 tis. Kč 1 519 tis. Kč 1 519 tis. Kč 1 519 tis. Kč     
    
Nároky na dotace UP:Nároky na dotace UP:Nároky na dotace UP:Nároky na dotace UP:    74 tis. Kč74 tis. Kč74 tis. Kč74 tis. Kč    
    
Příjmy příštích obdobPříjmy příštích obdobPříjmy příštích obdobPříjmy příštích období:  í:  í:  í:  91 tis. Kč91 tis. Kč91 tis. Kč91 tis. Kč – dividenda podílových listů Balancovaného fondu 
nadací, bude vyplaceno 2011  
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b) pasivab) pasivab) pasivab) pasiva    
Vlastní jměníVlastní jměníVlastní jměníVlastní jmění:  33 560 tis. 33 560 tis. 33 560 tis. 33 560 tis. KčKčKčKč – nadační jmění a ostatní jmění nadace,  z toho: 
- nadační jmění zapsané vlastní    3 370 tis.  Kč 
- nadační jmění zapsané NIF       30 190 tis.  Kč 
 
Fondy:  Fondy:  Fondy:  Fondy:  856 tis. Kč856 tis. Kč856 tis. Kč856 tis. Kč – z toho: 
- fond na nadační příspěvky a režii ze zisku                 67 tis. Kč 
- fond projekty NIF                                           -  3 tis. Kč    - --= 
-- 
- fond snížení vlastního jmění o odpisy             -324 tis. Kč 
- fond Společně pro Brno                                    331 tis. Kč  
- fond Černovický hájek                                     252 tis. Kč 
- fond Přírodní zahrady pro školy                             92 tis. Kč 
- fond louky na Vysočině                                        78 tis. Kč 
- fond Veřejná sbírka      162 tis. Kč 
- fond nadačních příspěvků z výnosů aukce   200 tis. Kč 
 
Oceňovací rozdíly zOceňovací rozdíly zOceňovací rozdíly zOceňovací rozdíly z    přecenění majetku:přecenění majetku:přecenění majetku:přecenění majetku:    ----46 tis. Kč46 tis. Kč46 tis. Kč46 tis. Kč – rozdíl mezi kupní cenou finančního 
majetku a jeho aktuálním oceněním k 31. 12. 2010.  
V roce 2008 došlo vlivem nepříznivé situace na finančních trzích ke snížení tržní hodnoty 
zapsaného nadačního jmění. Přestože se tržní hodnota (k 31. 12. 2008) nadačního jmění 
snížila o 1 880 205,- Kč k hodnotě zapsaného nadačního jmění k 31. 12. 2008, v souladu se 
zákonem bylo toto snížení do dvou let, tj. k 31. 12. 2010 vyrovnáno.  
 
Výdaje příštích období: Výdaje příštích období: Výdaje příštích období: Výdaje příštích období: 46 46 46 46 tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč  - různé služby za prosinec 2010 
 
Dohadné účty pasivníDohadné účty pasivníDohadné účty pasivníDohadné účty pasivní: 27 tis. Kč – za energie Obchůdek Svážná a Pekařská 
    
Závazky: Závazky: Závazky: Závazky: 35 35 35 35 tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, z toho dodavatelé 25 tis., závazky z nadačních příspěvků 10 tis., 
vyplaceno v lednu 2011 
 
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP: Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP: Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP: Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP: 206 206 206 206 tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, závazky srovnány v lednu 
2011  
    
Závazek zZávazek zZávazek zZávazek z    postoupené pohledávky moštápostoupené pohledávky moštápostoupené pohledávky moštápostoupené pohledávky moštárrrrna: na: na: na: 2 2 2 2 289 tis. Kč289 tis. Kč289 tis. Kč289 tis. Kč    
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VVVVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTÝKAZ ZISKU A ZTRÁTÝKAZ ZISKU A ZTRÁTÝKAZ ZISKU A ZTRÁT    
    
a) nákladya) nákladya) nákladya) náklady    
V roce 2010 dosáhly celkové nákladycelkové nákladycelkové nákladycelkové náklady nadace výše 15 813 tis. Kč15 813 tis. Kč15 813 tis. Kč15 813 tis. Kč, z toho: 
 
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 109 333,00 
Spotřeba energie 61 002,00 
Publikace a knihy 2 790,00 
Nákup majetku nad 3000,- 23 318,00 
                                    Celkem spotřebované nákupyCelkem spotřebované nákupyCelkem spotřebované nákupyCelkem spotřebované nákupy 196 443,00196 443,00196 443,00196 443,00    
Cestovné 29 259,09 
Náklady na reprezentaci 33 023,00 
Poštovné 12 665,00 
Ostatní služby (poplatky, znalecké posudky, zapůjčení filmů a 
pronájem sálů na Ekobiograf, technická příprava) 

162 046,00 

Telefony 64 938,00 
Zpracování účetnictví, audit 122 305,00 
Fotopráce, kopírování 738,00 
Tisk, grafické úpravy 87 343,00 
Semináře, vzdělávání 17 665,00 
Propagace 4 590,00 
Internet 7 016,96 
Nájem 122 305,00 
                                        Celkem službyCelkem službyCelkem službyCelkem služby    629629629629    941,17941,17941,17941,17    
                                        Celkem osobní nákladyCelkem osobní nákladyCelkem osobní nákladyCelkem osobní náklady (vč. pojištění a stravenek) 1 519 003,001 519 003,001 519 003,001 519 003,00    
                                        Celkem daně a poplatkyCelkem daně a poplatkyCelkem daně a poplatkyCelkem daně a poplatky    11 542,0011 542,0011 542,0011 542,00    
Jiné ostatní náklady (vč. bankovních poplatků) 155 324,92 
Pojištění za zaměstnance 3 507,00 
Členské příspěvky  3 303,00 
                                    Celkem oCelkem oCelkem oCelkem ostatní nákladystatní nákladystatní nákladystatní náklady  162 134,92162 134,92162 134,92162 134,92    
         Celkem odpisy, prodané CPCelkem odpisy, prodané CPCelkem odpisy, prodané CPCelkem odpisy, prodané CP    13 293 562,0713 293 562,0713 293 562,0713 293 562,07    
 
 

b) výnosyb) výnosyb) výnosyb) výnosy    
V roce 2010 získala nadace celkové výnosycelkové výnosycelkové výnosycelkové výnosy ve výši 15 81315 81315 81315 813    tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč,    z toho:  
 
Tržby z prodeje služeb  1 240 220,66 
Úroky  3 838,88 
Jiné ostatní výnosy  323 956,19 
Refundace mzdových nákladů 12 010,00 
Tržby z prodeje CP  12 380 098,35 
Výnosy z finančního majetku 522 874,63 
Přijaté příspěvky – dárci 557 294,00 
Provozní dotace  772 510,00 
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Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2010Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2010Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2010Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2010    
    
Čin.Čin.Čin.Čin.      ZakázkaZakázkaZakázkaZakázka                Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy         Náklady Náklady Náklady Náklady         HV HV HV HV     

010010010010    
Správa Správa Správa Správa 
nadacenadacenadacenadace    

100100100100    
Úroky, bankovní 
poplatky,atd. 3839 13264 -9425 

115115115115    Režie nezařazená 52010 1042571 -990561 

114114114114    Dary na činnost nadace  43560 0 43560 

3000300030003000    Fundraising Nadace Via 
20000 20000 0 

Celkem Celkem Celkem Celkem     99409994099940999409    1055835105583510558351055835    ----956426956426956426956426    

011011011011        
Nadační Nadační Nadační Nadační 
ObchodObchodObchodObchod    

117117117117    Obchod Pekařská 1014109 1002714 11395 
116116116116    Obchod Svážná 840 27401 -26561 

CelkemCelkemCelkemCelkem    1014949101494910149491014949 1030115103011510301151030115 ----15166151661516615166

040040040040    

SSSSpráva práva práva práva 
majetku majetku majetku majetku ––––    
finanční finanční finanční finanční 
majetekmajetekmajetekmajetek    

400400400400    Nadační jmění portfolio ČS 12809808 12609989 199819 

401401401401    BFN – ostatní majetek 2164 0 2164 

402402402402    BFN – zapsaný v NJ 91000 476328 -385328 

410410410410    Dary do NJ    

CelkemCelkemCelkemCelkem    12902297129022971290229712902297    13086317130863171308631713086317    ----183345183345183345183345    

050050050050    
    

Správa Správa Správa Správa 
majetku majetku majetku majetku ----    
Hostětín Hostětín Hostětín Hostětín     

500500500500    Budovy v Hostětíně+FVE 1167566 272448 895118 

504504504504    Podíl FVE 199533 73445 126088 

505505505505    Pozemky Hostětín 63277 8269 55008 

CelkemCelkemCelkemCelkem    1430376                1430376                1430376                1430376                354162           354162           354162           354162           1076214107621410762141076214    

051051051051    
Správa Správa Správa Správa 

majetku majetku majetku majetku ----    
ostatníostatníostatníostatní    

506506506506    
Pozemky Hostětín a Pitín - 
nezapsané 

0 0 0 

507507507507    Černovický háj 0 973 -973 

CelkemCelkemCelkemCelkem    0000    973973973973    ----973973973973    

060060060060    
Projekty Projekty Projekty Projekty 
kulturníkulturníkulturníkulturní    

611,608611,608611,608611,608    
613613613613    

Ekobiograf 
 

136300 135025 1275 

615615615615    Den přírodních zahrad 
12632 12632 0 

666666666666    Různé kulturní projekty – 
vernisáže, Den Země 3000 9349 -6349 

CelkemCelkemCelkemCelkem 
151932151932151932151932    157006157006157006157006    ----5074507450745074    

090090090090    
    0900090009000900    Aukce na NP 181656 107219 74437 

AukceAukceAukceAukce    092311092311092311092311    Aukce Ovoce 11807 1000 10807 

CelkeCelkeCelkeCelkemmmm    193463193463193463193463    108219108219108219108219    85244852448524485244    
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Přehled fondůPřehled fondůPřehled fondůPřehled fondů    
    

Účet Účet Účet Účet 
(fond)(fond)(fond)(fond)    

Název fonduNázev fonduNázev fonduNázev fondu 
Počáteční Počáteční Počáteční Počáteční 

stav stav stav stav     
k 1.k 1.k 1.k 1.    1.1.1.1.    2010201020102010    

Čerpání z Čerpání z Čerpání z Čerpání z 
fondu fondu fondu fondu     

v roce 2010v roce 2010v roce 2010v roce 2010 

    
Přírůstek Přírůstek Přírůstek Přírůstek     

za rok 2010za rok 2010za rok 2010za rok 2010    
 

Stav fonduStav fonduStav fonduStav fondu    
    k 31.k 31.k 31.k 31.    12.12.12.12.    2010201020102010 

Převod HV Převod HV Převod HV Převod HV     
roku 2009roku 2009roku 2009roku 2009    

911 002911 002911 002911 002    
 Fond na jiné 
NP a režii ze 

zisku  
1 341 725 1284926  10 000 66789 

911 004911 004911 004911 004    
 Fond projekty 

NIF  
-51727 23 5000 HV    -2515 

284 212

911 008911 008911 008911 008    
 Fond Společně 

pro Brno  
    345 970 86 000 70 750 330 720 

911 020911 020911 020911 020    
 Fond 

Černovický 
hájek  

  252 119 0              1000           253 119    

911 030911 030911 030911 030    
 Fond Louky 
na Vysočině  

118 039          50 000    10 200 78 239 

911 081911 081911 081911 081    
Fond NP z 

aukce 
0 78 375 278 375 200 000 

911 040911 040911 040911 040    
 Fond Přírodní 

zahrady  
91 666 0 0 91 666 

911 100911 100911 100911 100    Veřejná sbírka 157 397 196 122 200 549     161 824 

911 900911 900911 900911 900    
Snížení VJ o 

odpisy 
0 323 956 0 -323 956 

        855086855086855086855086    

    
    
    

    
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010    
    
Hospodářský výsledek roku 2010 zisk ve výši 476,- Kč byl rozhodnutím SR ze dne  
23. 3. 2011 přesunut na účet 911004 (Fond na projekty NIF). 
 
    
KKKK    bodu bodu bodu bodu 29    29    29    29        
Přehled přiPřehled přiPřehled přiPřehled přijatých darůjatých darůjatých darůjatých darů    
Dary účelově vázané na poskytování nadačních příspěvků jsou účtovány rozvahově na účty 
fondů 911A (v roce 2010 získala nadace takto 448 079,- Kč). Ostatní dary byly zaúčtovány 
do výnosů na účty 682A (celkem 532 934,- Kč). 
Celkově tedy v roce 2010 přijala nadace dary v celkové výši 981 013,981 013,981 013,981 013,----    Kč, Kč, Kč, Kč, z toho: 
- od umělců 290 182,- Kč 
- veřejná sbírka 373 240,- Kč 
- ostatní dárci 317 591,- Kč 
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KKKK    bodu 30bodu 30bodu 30bodu 30    
Přehled udělených nadačních příspěvkůPřehled udělených nadačních příspěvkůPřehled udělených nadačních příspěvkůPřehled udělených nadačních příspěvků    
V roce 2010 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši   898 898 898 898 000,000,000,000,----    Kč,Kč,Kč,Kč, z toho: 
- návratný nadační příspěvek           30 000,30 000,30 000,30 000,----    KčKčKčKč  
- nadační příspěvky z prostředků NIF                                        235 000,235 000,235 000,235 000,----    KčKčKčKč    
- nadační příspěvky z veřejné sbírky       192 000,192 000,192 000,192 000,----    KčKčKčKč   
- nadační příspěvky z Fondu Společně pro Brno                                                          36 000,36 000,36 000,36 000,----    Kč Kč Kč Kč     
- nadační příspěvky z Fondu louky na Vysočině                       50 000,50 000,50 000,50 000,----    KčKčKčKč        
- nadační příspěvky z Fondu na nadační příspěvky      355 000,355 000,355 000,355 000,----    KčKčKčKč    
    
 
KKKK    bodu 31bodu 31bodu 31bodu 31    
Přehled o veřejných sbírkáchPřehled o veřejných sbírkáchPřehled o veřejných sbírkáchPřehled o veřejných sbírkách    
 
Nadace provozuje veřejnou sbírku formou charitativního prodeje – Nadačního obchodu. 
Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 5. 11. 2008 pod 
číslem S-JMK/142606/2008/OSO. Veřejná sbírka je oznámena na období od 3. 11. 2008 do 
31. 10. 2011. Účelem veřejné sbírky je shromáždit dobrovolné finanční příspěvky na 
enviromentální a komunitní projekty. Dne 28. 7. 2009 byla změněna výše příspěvku, která 
má být odvedena při prodeji předmětů, z původně oznámených 80% na 60% z každého 
prodaného předmětu. Dne 11. 10. 2010 byla změněna výše příspěvku při prodeji 
předmětů, která má být odvedena do veřejné sbírky, na 40% z každého prodaného 
předmětu. 
Nadace tímto způsobem shromáždila za dva roky konání sbírky částku 587 906,- Kč 
(hrubý výnos). 
V roce 2010 podpořila nadace z výnosů veřejné sbírky projekty za 192 000,- Kč.  
Čistý výnos za rok 2010 z veřejné sbírky činí 200 549,- Kč a bude použit na finanční 
podporu projektů v roce 2011. 
 
13. prosince 2010 byla otevřena pobočka obchodu na ulici Svážná 16 v městské části Brno 
– Nový Lískovec. 
    
    
KKKK    bodu 3bodu 3bodu 3bodu 32222    
Způsob vypořádání výsledku hospodaření zZpůsob vypořádání výsledku hospodaření zZpůsob vypořádání výsledku hospodaření zZpůsob vypořádání výsledku hospodaření z    předcházejících účetních období předcházejících účetních období předcházejících účetních období předcházejících účetních období     
 
Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši    284 212,48 Kč 284 212,48 Kč 284 212,48 Kč 284 212,48 Kč byl rozhodnutím správní rady  
ze dne 14. 6. 2010 převeden do fondu nadačních příspěvků NIF.    

  

 

    
    
KKKK    bodu 33bodu 33bodu 33bodu 33    
Další informace a Další informace a Další informace a Další informace a informace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondechinformace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondechinformace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondechinformace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondech    
V souladu s ustanovením §22 odst. 1 písm. c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace. 
Statuta Nadace Veronica čl. IV odst. 2 upřesňují, že celkové náklady související se správou 
nadace nesmí převýšit 30% nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.  
  
Náklady související se správou nadace (bez nákladů na prodej CP a odpisů) dosáhly v roce 
2010 výše 2 516 064,- Kč, tj. 7,47% ze zapsaného nadačního jmění. 
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KKKK    bodu 34bodu 34bodu 34bodu 34    
Okamžik sestavení účetní závěrkyOkamžik sestavení účetní závěrkyOkamžik sestavení účetní závěrkyOkamžik sestavení účetní závěrky    
Účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 byla sestavena ke dni  
31. 12. 2010 dne 26. dubna 2011. 
 
 
 
Brně, sestaveno dne 26. dubna 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:                                                                                      Schválila:    
 
 
 
 
Mgr. Markéta Kozlová                                                               Mgr. Jasna Flamiková 
                                                                                               Ředitelka Nadace Veronica 
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V. HOSPODAŘENÍ SV. HOSPODAŘENÍ SV. HOSPODAŘENÍ SV. HOSPODAŘENÍ S    PROSTŘEDKY NIFPROSTŘEDKY NIFPROSTŘEDKY NIFPROSTŘEDKY NIF    
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RekapitulacRekapitulacRekapitulacRekapitulace převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění, e převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění, e převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění, e převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění,      
výnosů z nadačního jmění a jejich použitívýnosů z nadačního jmění a jejich použitívýnosů z nadačního jmění a jejich použitívýnosů z nadačního jmění a jejich použití    
       
     
 Převod z FNM do nadačního jměníPřevod z FNM do nadačního jměníPřevod z FNM do nadačního jměníPřevod z FNM do nadačního jmění Rok 2002Rok 2002Rok 2002Rok 2002    RokRokRokRok    2003200320032003    RokRokRokRok    2004200420042004     
Datum 2. 4. 2002 20. 3. 2003 2. 12. 2004 
Částka 13 090 000,00 Kč 4 392 000,00 Kč 7 706 000,00 Kč 
Datum   17. 12. 2003   
Částka   3 314 000,00 Kč   
Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění ----    část NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkem    13 090 000,00 Kč13 090 000,00 Kč13 090 000,00 Kč13 090 000,00 Kč    20 796 000,00 Kč20 796 000,00 Kč20 796 000,00 Kč20 796 000,00 Kč    28 50228 50228 50228 502    000,00 Kč  000,00 Kč  000,00 Kč  000,00 Kč  

  
Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění ----    část část část část 
NIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rok    248 152,87 Kč 423 638,47 Kč 670 953,38 Kč          
Použití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího roku          
Poskytnuté nadační příspěvky   198 563,00 Kč 340 140,00 Kč 
Administrativní náklady   49 589,87 Kč 83 498,50 Kč 
Kontrolní součetKontrolní součetKontrolní součetKontrolní součet      248 152,87 Kč248 152,87 Kč248 152,87 Kč248 152,87 Kč    423 638,50 Kč423 638,50 Kč423 638,50 Kč423 638,50 Kč    
% poskytnutých nadačních 
příspěvků   80% 80% 

    
 Převod zPřevod zPřevod zPřevod z    FNM do nadačního jměníFNM do nadačního jměníFNM do nadačního jměníFNM do nadačního jmění Rok 2005Rok 2005Rok 2005Rok 2005    RokRokRokRok    2006200620062006    Rok Rok Rok Rok 2007200720072007    
Datum            - 20. 9. 2006   
Částka                           Kč 1 689 000,00 Kč   
Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění ––––    část NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkem        28 502 000,00 Kč 28 502 000,00 Kč 28 502 000,00 Kč 28 502 000,00 Kč 30303030    190 136190 136190 136190 136,00 Kč,00 Kč,00 Kč,00 Kč    30303030    191919190 1360 1360 1360 136,,,,00 Kč00 Kč00 Kč00 Kč    
Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění ----    část část část část 
NIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rok    516 337,76 Kč          565 709,90 Kč 360 693,59 Kč 
Použití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího roku          
Poskytnuté nadační příspěvky 536 800,00 Kč          443 000,00 Kč 425 000,00 Kč 
Administrativní náklady 134 153,38 Kč             
Kontrolní součetKontrolní součetKontrolní součetKontrolní součet                        670 953,38 Kč 670 953,38 Kč 670 953,38 Kč 670 953,38 Kč       
% poskytnutých nadačních 
příspěvků 80%    

  

 Převod zPřevod zPřevod zPřevod z    FNM do nadačního jměníFNM do nadačního jměníFNM do nadačního jměníFNM do nadačního jmění Rok 2008Rok 2008Rok 2008Rok 2008    Rok 2009Rok 2009Rok 2009Rok 2009    Rok 2010Rok 2010Rok 2010Rok 2010    
Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění Nadační jmění ––––    část NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkemčást NIF celkem    30 190 136,-Kč    30 190 136,- Kč 30 190 136,- Kč 
Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění Výnosy z nadačního jmění ----    část část část část 
NIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rokNIF za kalendářní rok    521 055,34 Kč 532 831,26 Kč 

    
385 420,- Kč 

Použití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího rokuPoužití výnosů z předchozího roku        
Poskytnuté nadační příspěvky z 
NIF 392 500,- Kč 869 900,-Kč 385 420,- Kč 
Administrativní náklady    
KKKKontrolní součetontrolní součetontrolní součetontrolní součet                
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Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností sNadační investiční fond a splnění smluvní povinností sNadační investiční fond a splnění smluvní povinností sNadační investiční fond a splnění smluvní povinností s    FNM ČR FNM ČR FNM ČR FNM ČR     
(resp. s(resp. s(resp. s(resp. s    MF ČR) vMF ČR) vMF ČR) vMF ČR) v    roce 2010roce 2010roce 2010roce 2010    

V letech 1999 až 2006 získala Nadace Veronica prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. 
etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 30 191 136,-  Kč. 
V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro 
Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění.  

V roce 2010 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních 
prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních 
prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o 
převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely 
podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, že příjemce příspěvku z NIF 
má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové 
sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. 

Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID za rok 2009 určující částku k rozdělení na nadační 
příspěvky v roce 2010 činila 356 254,- Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající 
z výše uvedené smlouvy v roce 2010 splnila tak, že prostřednictvím veřejného výběrového 
řízení rozdělila nadační příspěvky popsané ve výše uvedené tabulce   vybraným nestátním 
neziskovým organizacím. 
    
    
    
Uložení nadačního jměníUložení nadačního jměníUložení nadačního jměníUložení nadačního jmění        ––––    část NIF kčást NIF kčást NIF kčást NIF k    31. 12. daného roku31. 12. daného roku31. 12. daného roku31. 12. daného roku    
    
    
Podílové listy fondu BFN    4 684 144,-    
Portfolio u České spořitelny 19 287 000,- 
Podíl na FVE  1 401 872,- 
Nemovitosti v Hostětíně – fotovoltaika, lisovna, sklad, pozemky 4 817 984,- 
CelkemCelkemCelkemCelkem    30 191 000,30 191 000,30 191 000,30 191 000,0000    
    
    
    
    
Výnosy zVýnosy zVýnosy zVýnosy z    nanananadačního jmění zdačního jmění zdačního jmění zdačního jmění z    NIF za rok 2010NIF za rok 2010NIF za rok 2010NIF za rok 2010    
        

    

         
DatumDatumDatumDatum    PopisPopisPopisPopis    ČástkaČástkaČástkaČástka    
2.2.2010 Dividenda ING INT Czech Bond 61 951,68 

12.4.2010 Kupon Government Bond 4.1 82 000,00 
14.4.2010 Prodej  ISCS Trendbond 107 713,01 
15.4.2010 Prodej Espa Stock Global -198 420,97 
15.4.2010 Prodej Espa ST Europ-propety -196 359,05 
15.4.2010 Prodej Espa Bond Danubia 103 719,95 
16.4.2010 Prodej  ING INT Czech  Equity 260 893,81 
16.4.2010 Prodej Espa ST Europe-emerging 40 722,70 
17.5.2010 Kupon VAR 05/15 25 440,60 
1.6.2010 Dividenda Espa český fond st dluhopisů 44 639,25 
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29.7.2010 Dividenda ING INT Czech Bond 25 381,44 
5.8.2010 Prodej ISCS institucionální akciový -13 306,00 

30.8.2010 Prodej Espa Fiducia -207 158,00 
1.9.2010 Prodej ISCS institucionální akciový -14 462,07 

18.10.2010 Kupon Government Bond 3,55 99 400,00 
20.12.2010 Prodej ISCS institucionální akciový 3 476,86 
31.12.2010 Dividendy BFN 91 000,00 
31.12.2010 Výnos z FVE - podíl 126 088,00 
31.12.2010 Nemovitosti v Hostětíně 340 153,00 
31.12.2010 AUV Gov. Bond 4,1 58 994,00 
31.12.2010 AUV Gov. Bond 3,55 19 880,00 
31.12.2010 Prodej BFN v roce 2008 -476 328,00 

        Výnos celkemVýnos celkemVýnos celkemVýnos celkem    385 420,21385 420,21385 420,21385 420,21    

Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2010 činí celkem 385 420 Kč. 

    

 
VI. PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
V ZÁKLADNÍM GRANTOVÉM PROGRAMU: 

 

1. Podpora místních i regionálních projektů na zachování přírodních  
     a kulturních hodnot krajiny – zejména na Moravě a Slezsku 

 
• Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, využití umění 

pro ochranu přírody. 
 

• Místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné 
komunity. 

 
• Rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora konceptu 

pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny. 
 
Velikost příspěvku do 30 000,- Kč, výjimečně výše. 
 
 

2. Ekologická výchova 
 
Cílem programu je podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti 
na přírodě a životním prostředí, posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu 
prostředí, vůči sobě i druhým. Podpora je směřována především organizacím a jednotlivcům, kteří 
relativně "malé" peníze dovedou využít jako "velké".  
Velikost příspěvku do 10 000,- Kč. 

 
3. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku  

    k bezprostřednímu kontaktu s přírodou  
Školní zahrady jsou v dnešní době pro řadu městských dětí jedním z mála míst, kde přijdou do 
kontaktu s přírodou. Podpořeny budou projekty např. školních zahrad, drobných chovů, učeben 
v přírodě. 
Velikost příspěvku do 10 000,-Kč. 
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V oblasti 1. a 2. je možné v případě příspěvkových a rozpočtových organizací 
přispět na projekt pouze 50%. 
 
Uzávěrka pro přijímání žádostí a nominací je 1. února a 30. září  
(posuzuje se dle razítka na obálce) pouze v písemné podobě na daných formulářích,  
které si můžete stáhnout na webových stránkách nadace. Vaše dotazy rádi zodpovíme  
na tel.: 542 422 775, případně emailem na nadace@veronica.cz. 
 
Vyplněné žádosti spolu s předepsanými přílohami v počtu 1 ks zasílejte na adresu: Nadace 
Veronica, Panská 9, Brno 602 00.  
 
Včas doručené projekty hodnotí grantová komise správní rady. Konečné rozhodnutí o udělení 
nadačních příspěvků schvaluje po diskusi správní rada nadace. Vyrozumění o výsledku řízení obdrží 
všichni žadatelé písemnou formou do 6 týdnů po uzávěrce. Seznam podpořených projektů je 
s krátkou anotací zveřejňován na webových stránkách nadace.   
 
Proces poskytování nadačních příspěvků: 
Vzhledem k tomu, že nadace uděluje v základním grantovém programu menší granty (5 – 30 tisíc 
korun), je celá schválená částka uvolněna po podepsání smlouvy. V případě nedodržení smlouvy 
nadace vyžaduje poskytnutý příspěvek vrátit.  
 
Všem, kteří v nás vložili svoji důvěru a pomáhají nám, děkujeme, protože bez nich by naše práce 
nebyla možná. Přidat k podpoře některého z našich projektů se můžete i Vy.  
 

 
 
 
NA ZÁVĚR: 
 
Staňte se naším dárcem 
•podpořte konkrétní aktivitu  
•staňte se partnerem některého z programů 
•založte svůj dárcovský fond  
•myslete na nás ve své závěti 
•darujte nám svůj čas a práci - staňte se naším dobrovolníkem 
 
 
 
Nadace Veronica 
Panská 9,  
Brno 602 00,  
tel.: 542 422 775,  
číslo účtu: 2804782/0800,  
Email: nadace@veronica.cz,  
www.nadace.veronica.cz nebo www.nadacniobchod.cz nebo www.aukceproprirodu.cz 
 


