Naši vizí je svobodná společnost
aktivních občanů vědomě pečujících o životní prostředí.
Princip partnerství je vtělený do
všech aktivit. Zdravá partnerství
s městy, firmami, státem, vzdělávacími institucemi i občanskou společností zvyšují dopad naší práce
na životní prostředí. Již 30 let víme,
že kombinace metodické podpory
a jednoduchých grantů je nejefektivnější cestou pro vytváření kritického množství příkladů modelových
řešení: krystalizačních jader změny.
My chceme být katalyzátorem této
změny. Nyní nastala doba pro to,
aby se výjimečné projekty staly normou a byly podpořeny systémově i
legislativou. To pro přípravu České
republiky na změnu klimatu bezodkladně potřebujeme. Pomozte nám
zúročit 30 let investic do lepší budoucnosti. Jen společně dokážeme
z České republiky udělat zelenou
střechu Evropy.

Výroční zpráva 2021

Jsme největší
česká ekologická
nadace.
Už 30 let
pomáháme lidem
a přírodě.
Do její ochrany
a podpory aktivních
komunit a lídrů jsme
investovali bezmála
půl miliardy korun.

Obnova naší krajiny, posílení jejího zdraví a odolnosti.
Cíle, které sledujeme v našich programech Sázíme
budoucnost a Živá půda. Jsou aktuální i díky ne‑
zbytné přípravě na dopady klimatické změny.
V minulém roce jsme díky našim dárcům podpořili
místní komunity částkou bezmála 10 milionů korun.
Tito lidé pečují o stovky drobných a dlouhodo‑
bých projektů, které pomáhají krajině vyrovnat se
s intenzivními dešti, smíváním ornice z polí nebo
tornádem pustošícím moravské Podluží.
Inspirativní projekty z krajiny i měst zároveň oce‑
ňujeme v soutěži Adapterra Awards. Cenou také
ukazujeme cesty ke snížení energetické závislosti
na fosilních zdrojích. Za oceněnými projekty chyt‑
rých staveb z obcí i měst stojí aktivní lidé z regionů
a osvícené radnice. Lidé, které Nadace Partnerství
podporuje od drobných výsadeb až po velké inves‑
tiční záměry. Již 30 let.

Petr Kazda

výkonný ředitel

Když se při psaní úvodního slova k výroční zprá‑
vě Nadace Partnerství za rok 2021 zamýšlím, co
nového tento rok Nadaci přinesl, vidím nejen po‑
slední rok, ale celou historii v průběhu 30 let. Ano,
již 30 let Nadace Partnerství pomáhá nevládním
organizacím, obcím, školám, financovat jejich pro‑
jekty směřující k udržitelné budoucnosti, občanské
společnosti, ochraně přírody a životního prostředí.
Nadace pomáhá nejen penězi, ale i prostřednictvím
konzultací, pořádáním kulatých stolů, seminářů
a programů ve své Otevřené zahradě.
Plnit cíle Nadace umožňuje vzdělaný a nadšený
tým zaměstnanců: to oni jsou těmi, kdo nové pod‑
něty a příležitosti přetaví do nadačních programů,
jsou tím nejdůležitějším. Proto právě jim, všem,
kteří v Nadaci pracují, ale i těm, kteří v ní v minulos‑
ti pracovali, patří mé největší poděkování: úspěchy
Nadace stojí právě na nich.
Nadace Partnerství dělá nesmírně užitečnou práci
v rozvoji péče o přírodu a životní prostředí. Těší
mě, že se mohu spolupodílet na činnosti zaměřené
nikoliv na okamžitý zisk, ale na dlouhodobý vše‑
obecný prospěch.

Jiří Francek

předseda správní rady

Adapterra Awards
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Živá půda

29

adapterraawards.cz

ziva-puda.cz

V roce 2021 jsme ocenili 8 úspěšných realizací –
nejen projekty nejlepší po odborné stránce, ale
také nejlepší projekt na území hlavního města
Prahy a v česko-rakouském příhraničí i nejsympatičtější projekt vzešlý z veřejného hlasování.

V roce 2021 jsme spustili poradnu pro vlastníky
i zemědělce zdarma, databázi zemědělských
dotací nebo jsme zpracovali studii výchozích
podmínek pro regenerativní zemědělství v ČR.

101
pro Cenu
7 403 hlasujících
sympatie v Česku
zapojených
2 785 Rakušanů
do přeshraniční soutěže
přihlášených
projektů

půdy nebo
146 vlastníkům
zemědělcům jsme poradili
půdy jsme pomohli
242 hektarům
k lepšímu hospodaření

Sázíme budoucnost
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Strom roku
stromroku.cz

V roce 2021 jsme uspořádali jubilejní 20. ročník
celostátní ankety Strom roku, v níž hledáme
stromy se silnými příběhy. Vítězem se stala Zpívající lípa z Telecí, která postoupila do evropského kola ankety.
na finalisty
77 návrhů
přišlo od veřejnosti
finalistů +
12+5 počet
Stromů hrdinů
hlasovalo
7 256 lidí
v národním kole ankety

sazimebudoucnost.cz
V roce 2021 jsme překročili 2 miliony registrovaných stromů a naše data jsme poskytli i nově
vznikající platformě EU 3 billion trees (jeden
ze závazků Green Deal).

LIFE Tree Check

lifetreecheck.eu
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V roce 2021 jsme uvedli vůbec první mobilní
aplikaci na rozpoznávání stromů a jejich chladicí funkce Tree Check App. Spustili jsme také
on-line learningový portál o úspěšných příkladech zvládání dopadů klimatické změny.

3
zranitelnosti města
1. analýzu
jsme zpracovali pro České Budějovice
měst z celé střední Evropy
8 pilotních
je zapojeno do projektu

jihomoravským obcím jsme pomohli s plánem,
jak se připravit na změnu klimatu

vysazených stromů
2 012 859 nově
jsme zmapovali
59 924 dobrovolníků
se zapojilo do výsadeb
po celém Česku
5 502 výsadeb
tito dobrovolníci uskutečnili

Otevřená zahrada
otevrenazahrada.cz
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V roce 2021 jsme vybudovali 3 nová výuková
stanoviště: včelí stanoviště, habrový dům
a stanoviště zelené střechy.
přišlo
28 000 návštěvníků
do Otevřené zahrady
prošlo výukovými
1 819 dětí
programy v zahradě
pro veřejnost jsme
18 akcí
uspořádali během roku

Evropský strom roku

evropskystromroku.cz
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Vítězem roku 2021/2022 se stal polský Dub
Dunin, česká Zpívající lípa skončila na 7. místě.
O anketě psala světová média jako BBC, The
Guardian, Deutsche Welle nebo New York Times.
se zapojilo
16 zemí
do mezinárodního kola ankety
se sešlo
769 212 hlasů
pro evropské finalisty
pro Evropu bylo
3 miliardy stromů
téma konference, kerou jsme
uspořádali v Bruselu

Občanská společnost
re-generator.cz

3

V roce 2021 jsme v Senátu ocenili laureáty
25. ročníku ceny Josefa Vavrouška: Hanu Korvasovou, Stanislava Pernického a Michaela Mikáta.
Finančně i odborně podporujeme lokální i celostátní občanské organizace v jejich roli Hybatelů komunit. A vzděláváme mladé a dospívající
Climate Heroes v jejich cestě za udržitelným
životem.
se sešlo
43 nominací
na Cenu Josefa Vavrouška
jsme uspořádali
10 seminářů
pro mladé aktivní lidi

Zelené stavění
a energetická bezpečnost

21

otevrenazahrada.cz/zelene-staveni

Od roku 2013 monitorujeme energetickou
a vodní bilanci dvou nadačních budov a sledujeme návratnost investic do chytrých technologií, které tvoří základ uhlíkově neutrálního
areálu a příklad skutečné energetické bezpečnosti a nezávislosti na plynu.
vody zadržela a vypařila do okolí
230 000 litrů
naše intenzivní zelená střecha.
tepla a chladu
4,29× více
díky tepelným čerpadlům vyrobíme,
než spotřebujeme

vyrobily za rok naše dvě
19 601 kWh
fotovoltaické elektrárny

částka v Kč

Zelené oázy

1 408 586
100 000
1 098 805
3 803 606
3 494 393
60 000
9 965 390

Adapterra Awards
Veřejná sbírka
Granty – Stromy
Obnova Moravy

Hospodaření
Nadace Partnerství

01

Zjednodušená rozvaha k 31. 12. 2021 v tisících Kč

název fondu

Celkem rozděleno 2021

jednotlivců a organizací prošlo
našimi environmentálními programy

01

V roce 2021 jsme prostřednictvím
našich fondů podpořili:

Cena Josefa Vavrouška

a komunitní lídry

13+5

Grantová činnost

Stáhněte si kompletní
zprávu o hospodaření
a výrok auditora.

Aktiva
Dlouhodobý
majetek
Krátkodobý
majetek
Aktiva
celkem

148 101
45 196

193 297

Pasiva
Vlastní
zdroje
Cizí
zdroje
Pasiva
celkem

188 528
4 769

193 297

Struktura příjmů v tisících Kč
Tržby z prodeje
Dary
Dotace
Ostatní výnosy

13 142
23 607
15 574
2 349

Struktura nákladů v tisících Kč

Naši dárci a podporovatelé

nadacepartnerstvi.cz/pomahejte
Děkujeme všem, kdo s námi pomáhají pečovat
o zdravé životní prostředí! Rosteme díky vaší
podpoře. Pracujeme pro lidi a přírodu už 30 let.
Pomozte nám v další dekádě.

Programové náklady
Režijní náklady
Náklady celkem

30 124
4 812
34 936

výsledek našeho
1 036 000 jehospodaření
za rok 2021 v Kč

Přijaté dary nad 5 000 Kč
Rotary Club Prague International – 100 000 Kč • AmRest Coffee, s.r.o. – 385 297 Kč • Atrium Flóra, a.s. – 48 594 Kč • Biologické centrum AV ČR,
v.v.i. – 33 000 Kč • BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod – 739 000 Kč • CETIN, a.s. – 180 000 Kč • ČD – Telematika, a.s. – 50 000 Kč •
Česká zemědělská univerzita v Praze – 50 000 Kč • Český svaz orientačních sportů – 25 000 Kč • Digiteq Automotive, s.r.o. – 40 000 Kč • Dobrokar,
s.r.o. – 10 000 Kč • DUPETO, s.r.o. – 24 300 Kč • Dušan Šenkypl – 3 425 000 Kč • EF1 marketing & management, s.r.o. – 7 700 Kč • EkoWATT CZ. s.r.o. –
22 222 Kč • ENVIROS, s.r.o. – 20 000 Kč • Friends of Czech Greenways, NY – 10 105,70 Kč • Golpretech Czech Republic, s.r.o. – 20 000 Kč • HUTIRA
– BRNO, s.r.o. – 11 300 Kč • INISOFT, s.r.o. – 40 000 Kč • Integra Consulting, s.r.o. – 21 339,36 Kč • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích –
30 000 Kč • Jiří Francek – 10 000 Kč • JULI Motorenwerk, s.r.o. – 50 000 Kč • KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o. – 33 000 Kč • Libor
Winkler – 846 000 Kč • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – 200 000 Kč • Mendelova univerzita v Brně – 30 000 Kč • Mgr. Kateřina Janků – 50 000 Kč •
MISSIVA, spol. s r.o. – 151 910 Kč • MOL Česká republika, s.r.o. – 1 880 000 Kč • Nadace pojišťovny Kooperativa – 198 000 Kč • Nadace TIPSPORT –
1 500 000 Kč • Nadace VIA – 18 800 Kč • Nakladatelství KAZDA, s.r.o. – 5 000 Kč • Nano Green, s.r.o. – 5 700 Kč • Nestlé Česko, s.r.o. – 1 330 000 Kč •
Novartis, s.r.o. – 20 765 Kč • Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem – 6 000 Kč • ONDRÁŠOVKA a.s. – 500 000 Kč • Partnerství pro udržitelný
rozvoj, z.s. – 31 637,39 Kč • Pavel Vavroušek – 40 000 Kč • Penny Market, s.r.o. – 720 000 Kč • PFM‑Greenvia, s.r.o. – 10 000 Kč • Plzeňský Prazdroj,
a.s. – 3 650 000 Kč • Prague International Marathon, spol. s r.o. – 20 324 Kč • Pre stromy, o.z. – 500 000 Kč • Pro Metrology, s.r.o. – 30 000 Kč • Raben
Logistics Czech, s.r.o. – 17 600 Kč • Radek Urban – 50 000 Kč • Robert Bosch odbytová, s.r.o. – 150 000 Kč • Sbor Církve bratrské ve Vsetíně –
Maják – 20 000 Kč • Sodexo Pass Česká republika, a. s. – 56 540 Kč • Spencer Stuart Star Hungary Kft., odštěpný závod – 10 800 Kč • Statek
Vodňanský, s.r.o. – 20 000 Kč • Statutární město Brno – 20 000 Kč • ŠKODA AUTO, a.s. – 4 000 000 Kč • Tempo Team Prague, s.r.o. – 35 435 Kč •
Tomáš Machulka – 8 000 Kč • Tomáš Šácha – 18 000 Kč • UNILEVER ČR, spol. s r.o. – 260 000 Kč • Univerzita Karlova – 30 000 Kč • UPIRA, s.r.o. –
10 000 Kč • WELEDA, spol. s r.o. – 157 500 Kč • Zdeněk Vávra – 15 000 Kč • Zuzana Vašíčková – 17 500 Kč
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Umíme peníze dárců
efektivně dostat k cílovým
skupinám. Za 30 let jsme
podpořili 3663 komunit
celkovou částkou
441 500 000 Kč.

2

3

Díky 30 letům zkušenosti
s poskytováním grantů
jsme vyvinuli software
GRANTYS, který dnes po‑
užívá 30 organizací: nejen
nadace, ale i firemní fondy,
samosprávy a stát

Cenou Josefa Vavrouška oceňujeme ty, kteří
inspirují svým přínosem
k udržitelnému způsobu
života. Od roku 1996 se
stalo laureáty 53 českých
i světových osobností.

4

Zásadně jsme pomohli
etablování polistopadových ekologických nevládních organizací.
Patří mezi ně Hnutí Duha,
Děti Země, Frank Bold,
Ekowatt nebo Ochrana
Fauny.

5

Stabilizovali jsme
10 regionálních komunitních nadací v jejich roz‑
voji a vybavili je financemi
pro působení v regionech.
Patří mezi ně nadace
a fondy z Třeboně,
Slavičína nebo Plzně.

6

7

Přinesli jsme koncept land
stewardship a land trust
do střední Evropy a spo‑
luiniciovali hnutí pozem‑
kových spolků v České
republice. Vydali jsme
publikaci Caring for Land.

8

Přinesli jsme do Česka
metody plánování veřejných prostranství a
nejlepší zahraniční praxi,
jako americký Project for
Public Spaces. Iniciovali
jsme ukotvení „veřejných
prostranství“ v tuzemské
legislativě.

Pomohli jsme desítkám
měst kultivovat veřejné
prostory pro lidi. Vydali
jsme 6 metodických pub‑
likací o komunitním plá‑
nování a vyškolili skupinu
zkušených facilitátorů
působících dodnes.

11
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Podporovali jsme pilotní
projekty úspor energie
a obnovitelných zdrojů
už v 90. letech. Zejména
v oblasti Černého troj‑
úhelníku nebo v Bílých
Karpatech. Iniciovali jsme
návštěvu prince Charlese
v modelové ekologické
obci Hostětín.
Pro brněnskou oblast
organizujeme od roku 2012
kampaň Do práce na kole,
kde se jen letos zapojilo
3 740 účastníků. Pomá‑
háme zaměstnavatelům
v podpoře ekologičtější
dopravy.

10

Od roku 2000 organizuje‑
me anketu Strom roku, ta
patří k nejvíce medializo‑
vaným projektům. Za 21 let
máme v databázi 256 finalistů a aktivních komunit
z celé republiky.

12

Rozšířili jsme ve střední
Evropě koncept Greenways. Od roku 1998
rozvíjíme Greenway Pra‑
ha–Vídeň, na které navá‑
zaly trasy Krakov–Vídeň,
Labská stezka či Stezka
železné opony.

13

Od roku 2009 pořádáme
víkendové Festivaly otevřených sklepů jako mo‑
del propojování vinařských
obcí s návštěvníky z měst
i zahraničí. Doplňuje je let‑
ní koncept Víno z blízka.

17

13

V letech 2007–2015 jsme
v programu Bezpečné cesty do škol zapojili 98 škol
a obcí v odstranění překá‑
žek pro to, aby děti mohly
bez obav do školy cestovat
pěšky nebo na kole.

14

Od roku 2005 provozu‑
jeme certifikaci Cyklisté
vítáni, ve které je zapojeno
na 1 000 turistických zařízení po celé republice.
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V soutěži Cesty městy
jsme v letech 2001–2016
oceňovali projekty obcí
na zklidňování dopravy.
Vytvořili jsme databázi
více než 300 inspirativních řešení a ovlivni‑
li stovky představitelů
samospráv, projektantů i
zástupců dopravní policie.
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Od roku 2016 se inten‑
zivně věnujeme adaptacím na změnu klimatu.
Prostřednictvím soutěže
Adapterra Awards jsme
vytvořili unikátní databázi
příkladů dobrých řešení.
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Od roku 2010 se zabýváme
monitoringem cyklistů
a pěších. Naše automatic‑
ké sčítače umožňují regu‑
lovat a vyhodnocovat vy‑
tíženost tras i návratnost
investic do infrastruktury.

V roce 2012 jsme dokončili
přeměnu nadační nemo‑
vitosti v centru Brna ve
vzdělávací a ekologické
centrum Otevřená zahrada. Ročně jím projde 30 tisíc návštěvníků nejrůzněj‑
šího věku i zaměření.

Od roku 2013 monitoruje‑
me energetickou a vodní
bilanci 2 našich nízkou‑
hlíkových budov a sledu‑
jeme návratnost investic
do chytrých technologií.
Na základě našich zkuše‑
ností bylo postaveno nebo
rekonstruováno nejméně
15 dalších areálů a budov.
Dnešní expertíza pro zele‑
nou infrastrukturu má zá‑
klad v programu Strom života, jehož prostřednictvím
jsme v letech 2000–2012
podpořili stovky projektů
výsadeb a péče o zeleň.

5
5
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V roce 2010 jsme založili
Evropský strom roku.
Soutěže se účastní už
16 zemí, letos hlasovalo
téměř 800 tisíc lidí. O an‑
ketě psala světová média,
např. The New York Times.

27

28

Ke 100. výročí republiky
jsme realizovali projekt
Stromy svobody, který
zmapoval 4 597 dávno zapomenutých stromů a stál
u výsadby 2 766 nových
Stromů republiky
na 4 světadílech.
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V roce 2000 jsme vyznačili
první úseky Moravských
vinařských stezek, které
zahájily kultivaci vinařské
turistiky na Moravě. Dnes
pečujeme o 1 200 km
těchto stezek.
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V roce 2015 jsme rozšířili
Otevřenou zahradu o sou‑
sední zpustlé pozemky
bývalé přírodní Boromejské zahrady a doplnili je
o městskou minifarmu
nebo komunitní záhony.

Provádíme unikátní měření vlivu zelených střech
na zadržování srážek,
ochlazování mikroklimatu
i tepelnou pohodu budov.
Zkušenosti jsme využili pro
návrh dotačního programu
Zeleň střechám města
Brna a pro další
velká města.
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Podíleli jsme se na prosa‑
zení povinnosti informování firem o vypouštění
škodlivin do prostředí.
Sdružení Arnika díky re‑
gistru sestavuje každý rok
zprávy o znečišťovatelích.

V roce 2021 zpracovala
Nadace studii výchozích
podmínek pro regenerativní zemědělství v ČR
v kontextu ukládání uhlí‑
ku do půdy, agrolesnictví
a dalších konceptů.

Občanská společnost
a vzdělávání

Od roku 2019 rozvíjíme
iniciativu Sázíme budoucnost. V roce 2021 jsme
překročili 2 miliony registrovaných stromů
a naše data poskytli i nově
vznikající platformě EU
3 Billion Trees.
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Od roku 2015 hledáme,
jak přispět ke zvýšení
schopnosti půdy zadržovat
vodu a k zastavení jejího
znehodnocování. Zaměřili
jsme se na vlastníky půdy
a vznikl portál Živá půda.
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1992
2022
Ochrana přírodního
a kulturního dědictví

let práce pro lidi a přírodu
úspěchů pro lepší život v Česku
Šetrná doprava
a turistika

Město
a veřejné prostory

Klimatické adaptace
a energetická bezpečnost

nadacepartnerstvi.cz

