
V˝roËnÌ  zpr·va
Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa Maitri za rok 2016

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa Maitri, jehož posláním je
podporovat  projekty  pomoci  chudým v zemích  třetího  světa  a  propagovat  myšlenku  prakticky  projevované  solidarity
s potřebnými lidmi na celém světě, zvláště pak v chudých rozvojových zemích, jejichž současná situace byla a i nadále je
výrazně ovlivněna jednáním vyspělých evropských národů v dávnější i zcela nedávné minulosti.

Jak vyplývá z právní formy naší neziskové organizace, jíž je nadační fond, fond Maitri realizuje výše uvedené cíle
formou poskytování příspěvků na konkrétní projekty či akce zaměřené na pomoc chudým ve třetím světě, a to subjektům
tuzemským i zahraničním. Jediným zdrojem peněžních prostředků fondu jsou drobní individuální dárci z České republiky.
Fond v roce 2016 neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů a institucí.

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri (IČ 6433 1661) byl registrován Krajským obchodním soudem
v Brně dne 7. prosince 1998 pod č.j. N36/1 a byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeného tímto soudem
(oddíl N, vložka 36).

I.  Orgány fondu

V čele fondu stojí tříčlenná správní rada ve složení:
RNDr. Josef Kuchyňa, Komárovice (předseda),
Božena Foretníková, Brno,
Emilie Pavlíková, Rožnov p. Radh.

Revizorem fondu je Petr Jílek z Prahy.

V roce 2016 došlo ke změně sídla fondu na novou adresu:  Jakubská 126/11, 602 00 Brno.

II.  Zpráva o činnosti za rok 2016

Díky dlouhodobé podpoře stovek drobných individuálních dárců z ČR mohl fond Maitri v uplynulém roce poskytovat
pomoc chudým a potřebným v několika zemích třetího světa.

Rwanda a Kongo. Adopce srdce, Pomoc hladovějícím
Hlavní  oblastí  našeho zájmu byla  opět  Rwanda a východní  cíp Konga (Konžské demokratické republiky),  kde se

zaměřujeme na pomoc sirotkům a podvyživeným dětem ve spolupráci s rwandsko-konžskou provincií Svaté rodiny řeholní
kongregace palotýnů (SAC – Société de l’Apostolat Catholique) a rwandskou regií řeholní kongregace palotýnek, které zde
představují polští a domorodí misionáři a misionářky. Finančně podporujeme projekt  “Adopce srdce”, který je formou
osobního patronátu české  rodiny, jednotlivce či nějaké skupiny lidí nad rwandským či konžským dítětem. Český patron (či
“adoptivní rodič”) přispívá finančně částkou 4200 Kč ročně na živobytí konkrétního dítěte, s nímž může navázat osobní
kontakt formou dopisů. Podporu dítěte ve Rwandě a Kongu zajišťují polští misionáři a misionářky (palotýni, palotýnky a
další řády), kteří vybraným dětem pořizují základní životní potřeby z peněz, které našemu fondu poskytne konkrétní dárce.

Ve Rwandě projekt zaštiťují za každou kongregaci zvlášť pověřené osoby, které vedou centrální evidenci všech dětí
podporovaných  danou  kongregací  a  zajišťují  předávání  informací,  dopisů  a  peněz  mezi  přímými  opatrovníky  dětí
(misionářkami) a naším fondem. Projekt Adopce srdce se rozvíjí v těchto městech a vesnicích Rwandy: Gikondo (Kigali),
Ruhango, Butare, Karama, Masaka, Kabuga, Ruhuha, Goma-Keshero a Rutshuru (dvě poslední lokality jsou v tzv. demo-
kratickém Kongu). Počet dárců, kteří se zavázali k této formě pomoci k 31. 12. 2016, činil  169. K témuž datu jimi bylo
podporováno 260 dětí.

V roce 2016 bylo na projekt Adopce srdce (podúčet 101) vybráno  1.164.932 Kč  a v témže roce bylo odesláno do
Rwandy, na konto kongregace sester palotýnek, celkem 1.176.740 Kč.

Kromě  projektu  Adopce  srdce  přispívá  fond  též  čtyřem  střediskům  pro  podvyživené  děti  vedeným  polskými
misionářkami na nákup základních potravin – jedná se o projekt “Pomoc hladovějícím”, na který pravidelně přispívá okolo
36 dárců. Za rok 2016 bylo na tento účel vybráno 240.620 Kč (podúčet 103) a odesláno do Rwandy 258.499 Kč.

Nadační fond Maitri ve Rwandě  dále podporuje hospic Jana Pavla II. v městečku Kabuga. V roce 2016 jsme na jeho
provoz poslali 136.665 Kč.

Na všechny projekty bylo v r. 2016 odesláno do Rwandy celkem 1.571.904 Kč (56.180 EUR a 1.500 USD).

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri, Jakubská 126/11, 602 00 Brno, IČ 64331661
Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu 6967640267/0100
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Ostatní činnost
Od roku 1999 fond podporuje školní vzdělávání chudých dětí v indickém státě Manipur - tento projekt měl na starosti

český misionář, salesián P. Jan Med SDB, který zemřel v lednu 2011 ve věku 95 let. Jeho úkoly po něm převzal indický
salesián P. Samuel Elow. V roce 2016 jsme bohužel neobdrželi tolik darů, abychom mohli na tento účel poslat nějakou
smysluplnou částku. Budeme se však snažit to co nejdříve napravit.

Všem, kteří  s námi na realizaci  výše popsaných cílů  spolupracovali  a věnovali  nám svůj  čas, práci, dovednosti  či
peníze, patří naše poděkování. Doufáme, že i v tomto roce budeme moci společnou činností přispět k tomu, aby tento svět
byl krásným místem pro život i pro ty naše bratry a sestry, k nimž osud nebyl tak štědrý jako k nám.

III.  Zpráva o hospodaření

K 31. 12. 2016 fond nevlastnil žádný majetek a neměl žádné zdanitelné příjmy. Jediným zdrojem peněžních prostředků
byli drobní individuální dárci, soukromé osoby z České republiky; fond v roce 2016 neobdržel žádné příspěvky od státních
orgánů a institucí, ani od jiných nadací. Fond nezaměstnává žádné pracovníky, všechny činnosti spojené s provozem fondu
zajišťují bezplatně členové správní rady, revizor a dobrovolníci.

A/ Výnosy (příjmy) za rok 2016:   1.589.918 Kč

Položka Částka v Kč Podíl na výnosech

Přijaté dary celkem 1.589.812 100,0%

Dary na Adopci srdce 1.164.932 73,3%

Dary pro Pomoc hladovějícím 240.620 15,1%

Dary ostatní 184.260 11,6%

Úroky z bankovních účtů 106 0,0%

CELKEM 1.589.918 100,0%

B/ Náklady (výdaje) za rok 2016:    1.592.128 Kč

Položka Částka v Kč Podíl na nákladech

Poskytnuté příspěvky celkem 1.571.904 98,7%

Příspěvky na Adopci srdce 1.176.740 73,9%

Příspěvky na Pomoc hladovějícím 258.499 16,2%

Příspěvky ostatní 136.665 8,6%

Bankovní poplatky 8.226 0,5%

Daň z úroků 20 0,0%

Služby 11.563 0,7%

Materiál 415 0,0%

CELKEM 1.592.128 100,0%

Režijní náklady (náklady na správu fondu): 20.224 Kč, tj.   1,3%  z  nákladů  (výdajů),  1,3%  z výnosů
(příjmů), 1,3% z poskytnutých příspěvků

Fond za rok 2016 dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou podle článku VII stanov fondu,
stanovující, že tyto náklady nesmí přesáhnout 20% z hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

C/ Zůstatek k 31. 12. 2016:      106.483 Kč

D/ Statistika darů
Za rok 2016 přispělo fondu 201 dárců, z nich 34 částkou vyšší než 10.000 Kč. Nejvyšší darovaná částka od jednoho
dárce činila 90.000 Kč, průměrná výše daru na jednoho dárce za rok 2016 je 7.910 Kč.
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Abecední seznam dárců s dary přes 10 tisíc Kč:

Dárce Výše daru v K č

Bedřichová Marie 18 000

Černošková Jitka 10 000

Dokládal Ladislav ing. 15 000

Fajglová Marie 12 000

Farní úřad Valašská Bystřice 12 300

Hecl Libor 24 800

Hlavatý Pavel 21 500

Hubená Jana ing. 23 600

Karmel sv. Josefa 15 200

Košťál Jan 13 320

Krásenský Zdeněk 13 562

Kűblbek Ladislav ing. 15 000

Kuchyňa Josef 36 000

Marcinek Gabriel MUDr. 10 000

Maštálka Jan MUDr. 10 000

Němečková Barbara MUDr. 12 600

Nezbedová Lenka 16 800

Novotný Tomáš ing. 50 000

Parodontologie s.r.o 39 000

Poulová Jana 15 000

Přenosilová Petra 12 700

Přibyl Josef Bc. 10 200

Rössler Petr P. 60 000

Řihánková Marie ing. 20 000

Sobotková Marie 19 400

Stodůlka Martin 18 000

Surý Robert ing. 13 200

Szymeczková Marie 26 500

Špatná Eva 10 500

Švec Jiří 20 000

Trmač Miloslav ing. 21 000

Trmačová Eliška 16 800

Vojíř Jiří ing. 16 200

Zahradníček Vít 90 000
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E/ Poskytnuté příspěvky
1. Finanční podpora projektů pomoci chudým ve třetím světě 1.571.904 Kč

Adopce srdce a Pomoc hladovějícím  (Rwanda, Kongo) 1.435.239 Kč
S. Marta Litawa SAC, Soeurs Pallottines, B.P. 930 Kigali, Rwanda

Hospic Jana Pavla II. v Kabuga (Rwanda)    136.665 Kč

S. Maria Piątek CSA, Soeurs des Anges, B.P. 409 Kigali, Rwanda

Podle informací od příjemců byly všechny naše příspěvky použity na deklarované účely v souladu s úmysly dárců a
posláním našeho fondu.

IV.  Záměry pro rok 2017

I v tomto roce hodláme pokračovat v již započatých aktivitách, konkrétně v podpoře projektu Adopce srdce, ve finanční
podpoře středisek pro podvyživené děti ve Rwandě (projekt Pomoc hladovějícím), v podpoře vybavení a provozu hospice
Jana Pavla II. ve rwandském městečku Kabuga a dle možností též v podpoře vzdělávání chudých dětí v indickém Manipuru
(ve spolupráci s nástupcem otce Meda, P. Samuelem Elow).

V Brně dne 25. března 2017

.............................................................. ..............................................................
                          Božena Foretníková                      Josef  Kuchyňa

.............................................................. ..............................................................
                                  Petr Jílek                  Emilie Pavlíková

Příloha: Účetní závěrka Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa Maitri k 31. 12. 2016
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri, Jakubská 126/11, 602 00 Brno, IČ 64331661
Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu 6967640267/0100



Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

Sestaveno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Telefon:

AKTIVA CELKEM 85 109 106

106

0

106

B. II. Pohledávky celkem 52

B. I. Zásoby celkem 42

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Ozna-
čení

PASIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

10686A. Vlastní zdroje celkem 109

A.  II. Výsledek hospodaření celkem 91 109 106

A.  I. Jmění celkem 87

PASIVA CELKEM 134

95 0

B.  III. Krátkodobé závazky celkem 106

B.  II. Dlouhodobé závazky celkem

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72

B. IV. Jiná aktiva celkem 81

109

98

106

B.  IV. Jiná pasiva celkem 130

109

0

B.  I. Rezervy celkem 96

B. Cizí zdroje celkem

21

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10

B. Krátkodobý majetek celkem 41

A. IV. Oprávky k dlouhodobému  majetku celkem 29

109

64331661

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

Jakubská 126/11

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

Ozna-
čení

AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

0

ROZVAHA

Nadační fond solidarity
s chudými třetího světa Maitri31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČ 602 00 Brno

Název, sídlo a právní forma účetní jednotkyve zjednodušeném rozsahu



Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

Sestaveno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Telefon:

Jakubská 126/11

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Nadační fond solidarity
s chudými třetího světa Maitri31.12.2016

(v celých tisících Kč)
Název, sídlo a právní forma účetní jednotkyve zjednodušeném rozsahu

Ozna-
čení

Číslo 
řádku

TEXT
Činnost

IČ 602 00 Brno

64331661

hlavní hospodářská celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2

A. Náklady 1 1592 1592

12 12

A. III. Osobní náklady 13

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9

A. V. Ostatní náklady 21

A. IV. Daně a poplatky 19

8 8

A. VII. Poskytnuté příspěvky 35

A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

29

1572 1572

1592

1590

B. II. Přijaté příspěvky 43

B. I. Provozní dotace 41

1590 1590

B. Výnosy 40

A. VIII. Daň z příjmů 37

Náklady celkem 39 1592

1590

B. IV. Ostatní výnosy 48

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47

61

B. V. Tržby z prodeje majetku 55

Výnosy celkem 1590 1590

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -2

-2

-2

-2



strana 1 z 5 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
za rok 2016 

 
 
Název subjektu: Nadační fond solidarity s chudými třetího světa MAITRI 
 
Sídlo: Jakubská 126/11, Brno, 602 00 
 
Právní forma: nadační fond 
 
IČO: 64331661 
DIČ: CZ64331661 
 
 
 
oddíl 1 OBECNÉ ÚDAJE 
 
Založení a charakteristika nadačního fondu 
 
Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 7. 12. 1998, je zapsán do nadačního rejstříku 
vedeného Krajským obchodním soudem v Brně pod oddílem N vložkou 36. 
 
Hlavní předmět činnosti: 
Humanitární pomoc nejchudším v zemích třetího světa, probouzení svědomí a otevírání lidských srdcí 
k důstojnosti lidí nejchudších, hledání cest ke smíření a sblížení mezi těmi, kdo žijí v přepychu, a 
chudými. 
 
Výše majetkového vkladu: 361.187,84 Kč  
 
Nadační fond byl založen těmito zřizovateli: 

Marie Balátová 
Božena Drobílková 
Jana Hofírková 
RNDr. Josef Kuchyňa 
Emilie Pavlíková 
Růžena Pražáková 
 
 

Orgány nadačního fondu 
 
Správní rada 

Božena Foretníková 
RNDr. Josef Kuchyňa   (předseda) 
Emilie Pavlíková 

 
Revizor 

Petr Jílek 
 
 
Vztahy s jinými organizacemi 

žádné 
 
 
Zaměstnanci a osobní náklady 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v r. 2016: 0  
 z toho členů řídících orgánů: 0 
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všech zaměstnanců členů řídících orgánů

Mzdové náklady -                            -                            

Odměny členům orgánů společnosti -                            -                            

Náklady na sociální zabezpečení -                            -                            

Sociální náklady -                            -                            

Celkem -                            -                            

Osobní náklady v tis. Kč

 
 
 
Odměny ostatních členů (mimo zaměstnance) statutárních orgánů činí tis. Kč: 

žádné 
 
 
 
oddíl 2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 
 
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/2001 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 
504/2002 Sb., kterou se stanoví předpisy pro účetnictví neziskových organizací a opatřením ministerstva 
financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 
 
Účetní závěrka je sestavena k 31. 12. 2016 v českých korunách. 
 
 
 
oddíl 3 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 
 
 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a 
jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč. 
 
Technické zhodnocení zvyšuje cenu ocenění dlouhodobého hmotného majetku, pokud za 1 zdaňovací 
období u jednotlivého majetku převýší částku 40 000 Kč. 
 
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a 
jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč. 
 
Technické zhodnocení zvyšuje cenu ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, pokud za 1 zdaňovací 
období u jednotlivého majetku převýší částku 60 000 Kč. 
 
Oceňování dlouhodobého majetku 
- nakoupený majetek se oceňuje pořizovací cenou 
- vyrobený majetek se oceňuje cenou na úrovni úplných vlastních nákladů 
- majetek darovaný, nabytý na základě smlouvy o najaté věci, nově zjištěný v účetnictví a vložený se 

oceňuje reprodukční pořizovací cenou, která je stanovena znalcem 
 
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku se shodují s odpisy daňovými dle zákona č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou tvořeny v případech, kdy snížení hodnoty tohoto 
dlouhodobého majetku není trvalého charakteru. V roce 2016 nebyly k dlouhodobému majetku vytvořeny 
žádné opravné položky. 
 
 
Zásoby 
 
Oceňování zásob při převzetí na sklad 
- nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a vedlejšími pořizovacími náklady 

(zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize a pojistné) 
- zásoby vlastní výroby se oceňují na úrovni úplných vlastních nákladů 
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Oceňování zásob při výdeji do spotřeby 
- zásoby se oceňují metodou váženého aritmetického průměru periodického (pevně stanovená cena za 

minulé období) 
 
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení hodnoty těchto zásob není trvalého 
charakteru. V roce 2016 nebyly k zásobám vytvořeny žádné opravné položky. 
 
Pozn.: Kancelářské potřeby a obdobné drobné nákupy se účtují přímo do spotřeby. 
 
 
Pohledávky 
 
Ocenění pohledávek 
- pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky k pochybným a 

nedobytným částkám 
 
Opravné položky jsou tvořeny dle zákona o účetnictví. 
 
 
Závazky 
 
Ocenění závazků 
- závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou 
 
 
Úvěry 
 
Ocenění úvěrů 
- úvěry jsou oceňovány jmenovitou hodnotou 
 
 
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů. V roce 2016 nejsou tvořeny žádné 
rezervy. 
 
 
Přepočty údajů z cizích měn na české koruny 
Účetní operace v cizích měnách jsou přepočítávány pevným kurzem České národní banky a to vždy k 1. 
dni měsíce, ve kterém tyto operace nastanou. 
 
 
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po 
uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku 
z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. 
 
První splátka (akontace) je časově rozlišována, běžné splátky jsou účtovány rovnou do nákladů běžného 
období. 
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oddíl 4 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 
Soupis dárců, kteří v roce 2016 darovali nadačnímu fondu dary v úhrnné výši přes 10 tisíc Kč: 
 

Dárce Výše daru v K č 

Bedřichová Marie 18 000 

Černošková Jitka 10 000 

Dokládal Ladislav ing. 15 000 

Fajglová Marie 12 000 

Farní úřad Valašská Bystřice 12 300 

Hecl Libor 24 800 

Hlavatý Pavel 21 500 

Hubená Jana ing. 23 600 

Karmel sv. Josefa 15 200 

Košťál Jan 13 320 

Krásenský Zdeněk 13 562 

Kűblbek Ladislav ing. 15 000 

Kuchyňa Josef 36 000 

Marcinek Gabriel MUDr. 10 000 

Maštálka Jan MUDr. 10 000 

Němečková Barbara MUDr. 12 600 

Nezbedová Lenka 16 800 

Novotný Tomáš ing. 50 000 

Parodontologie s.r.o 39 000 

Poulová Jana 15 000 

Přenosilová Petra 12 700 

Přibyl Josef Bc. 10 200 

Rössler Petr P. 60 000 

Řihánková Marie ing. 20 000 

Sobotková Marie 19 400 

Stodůlka Martin 18 000 

Surý Robert ing. 13 200 

Szymeczková Marie 26 500 

Špatná Eva 10 500 

Švec Jiří 20 000 

Trmač Miloslav ing. 21 000 

Trmačová Eliška 16 800 

Vojíř Jiří ing. 16 200 

Zahradníček Vít 90 000 
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Soupis nadačních příspěvků, které nadační fond poskytl v roce 2016: 
 

Organizace Výše příspěvku Projekt 
Soeurs Pallottines, Kigali, Rwanda 1.435.239 Kč  Adopce srdce, Pomoc hladovějícím 
Soeurs des Anges, Kigali, Rwanda 136.665 Kč Hospic Jana Pavla II. v Kabuga 
CELKEM 1.571.904 Kč  

 
 
 
 
 
 
 
Účetní závěrku zpracovala:   Helena Novotná ..................................   dne    22. 2. 2017 ......................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:  ............................................................   dne    11. 3. 2017 ......................  
 


