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Čtvrt století
Nadace Partnerství
Výroční zprávy nás vedou k ohlížení zpět. Čeho jsme dosáhli v minulém roce 2016? Listujeme v ní ale až rok poté;
v plném proudu aktuálního roku 2017 a už soustředěni
na nové výzvy a na budoucnost.
K většímu ohlížení neláká média ani čtvrtstoletí, které
letos oslaví mnoho porevolučních organizací, včetně
naší nadace.
Dvacet pět let, co to znamená? Pro nás obrovský díl práce,
dlouhý seznam konkrétních výsledků, kus života lidí nejen
v nadaci, ale všude kolem; ve spolupracujících obcích,
komunitách, neziskovkách, firmách. Ale také v Evropě
a ve světě. Velké změny, které v našich životech ani nevnímáme, protože jsme příliš blízko. Mnohé nám připadne
samozřejmé. A nechce se nám vracet!

Miroslav Kundrata
ředitel nadace

Vždy je ale užitečné podívat se na sebe očima jiných. Na
podzim nás navštíví lidé, kteří stáli u zrodu Nadace Partnerství a celé sítě Environmental Partnership for Central
Europe. V devadesátých letech reprezentovali naše americké zakladatele a dárce. Marianne Ginsburg (German
Marshall Fund) a Bill Moody (Rockefeller Brothers Fund)
spolu s Krystynou Wolniakowski se přijedou podívat na
soukromou návštěvu. Těšíme se na ně a přemýšlíme, čím
se pochlubit. Co jim ukázat, aby viděli, kam se za ta léta
posunula celá společnost a témata, která jsme si vytkli
k podpoře — občanská společnost a životní prostředí?
Bude to dobrá příprava na reflexi sto let Československa
v následujícím roce 2018.

Jiří Francek
předseda správní rady nadace
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Pomáháme lidem
pečovat o místo, kde žijí
Možná že naše logo není nejkrásnější ze všech. Možná ani
neodpovídá aktuálním grafickým trendům. Ale když si jej
pozorně prohlédnete, zjistíte, že je v něm vše, co v něm má
být. Ryba a pták, podané ruce. Vyjadřuje partnerství mezi
lidmi a přírodou. A naše mise je toto partnerství upevňovat a posilovat.
Jsme s vámi pětadvacet let, během kterých jsme pomohli
třem a půl tisícům projektům.
Pomáháme lidem, komunitám, odborníkům, podnikatelům, milovníkům přírody i milovníkům života ve městě.
Podporujeme je v jejich snaze najít společnou řeč, propojujeme je, dáváme jim granty na velké i malé projekty,
posilujeme vazby a ukazujeme dobré příklady od nás i ze
zahraničí. Pomáháme projektům z oblasti environmentálního vzdělávání, ochrany stromů a krajiny, šetrného nakládání s vodou, zklidňování dopravy ve městech a úpravy
veřejných prostranství, zeleného stavění nebo šetrné
turistiky. V Brně provozujeme vzdělávací a poradenské
centrum Otevřená zahrada, kterým ročně projdou tisíce
dětí, každý rok vyhlašujeme anketu Strom roku, Cenu
Josefa Vavrouška nebo soutěž Cesty městy, patnáct let
koordinujeme Moravské vinařské stezky a rozvoj dalších
stezek Greenways, věnujeme se i vědecké činnosti třeba
v oblasti energetických úspor.
To vše je Nadace Partnerství.

Otevřená zahrada Nadace
Partnerství v Brně.
GPS: 49.1974164N, 16.5983381E
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25 let Nadace Partnerství
3 416
podpořených projektů

1 645
podpořených organizací

429 246 527 Kč
udělených v grantech

57 968
407

vysázených stromů a keřů

měst zapojených do projektů
na zklidňování dopravy

419
podpořených
a zapojených škol

245
podpořených projektů
na cykloturistických
trasách
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Správní a dozorčí rada
Členové správní a dozorčí rady nám pomáhají udržet
správný směr, předávají nám své zkušenosti a podporují
nás tam, kde mohou. Jsou mezi nimi manažeři, ekologové,
umělci, novináři, politici i lektoři.

Správní rada
Jiří Francek
předseda správní rady, jednatel firmy
NaturaServis, s. r. o.
Monika Kašparová
místopředsedkyně správní rady, konzultantka
(do konce roku 2016)
Petr Hlobil
ředitel mezinárodních aktivit
CEE Bankwatch Network
Vladimír Kořen
moderátor a starosta Říčan
Ladislav Miko
zástupce ředitele Generálního ředitelství
pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské
komise

Eva Vacíková
Operations Senior HR Manager společnosti
Thermo Fisher Scientific, dříve FEI Company
(od května 2017)
Kateřina Kočí
předsedkyně Actaea – společnosti pro přírodu
a krajinu (od května 2017)
Dozorčí rada
Jiří Hartmann
předseda dozorčí rady, advokát
Jiří Hrbáček
finanční ředitel HB Reavis
Jaroslav Kratochvíl
ekonomický náměstek NCO NZO

Pavel Dočekal
finanční manažer IBM Global Services Delivery
Center, Czech Republic, s. r. o.
Čestmír Klos
ekologický novinář
Andreas Beckmann
ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského
programu WWF ve Vídni
Blažena Hušková
konzultantka, lektorka a jednatelka
Labyrinth Pro, s. r. o. (do května 2017)
Zdeněk Hotař
development manažer
Jan Dungel
malíř, grafik, ilustrátor
Jitka Klinkerová
lektorka a projektová manažerka
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Vedení nadace

Naši lidé

Zkušené vedení spolu s aktivní správní
radou a profesionály v programových
týmech jsou zárukou stability a rozvoje
nadace.

Pro desítky zaměstnanců a dalších spolupracovníků nadace je jejich práce zároveň
posláním. Záleží jim na místě, kde žijí.
Svou každodenní prací přispívají významným dílem k tomu, že je Nadace Partnerství významnou, stabilní a důvěryhodnou
institucí.

Vedení Nadace Partnerství
Miroslav Kundrata
ředitel
Tomáš Růžička
výkonný ředitel (do dubna 2017)
Markéta Janíčková
finanční ředitelka
Michal Veselý
ředitel rozvoje
Petr Kazda
obchodní ředitel, ředitel Partnerství, o. p. s.
Martin Gillár
ředitel komunikace (od května 2017)
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Granty
František Brückner
Radim Cenek
Zuzana Kyjovská
Jitka Norková
Dagmar Veselá (do února 2016)
Dominika Belovičová
Dita Tesařová
Veronika Mikulová (mateřská dovolená)
Lucie Frčková

Tým pro veřejná prostranství
a zklidňování dopravy
Michal Šindelář
Marie Římanová-Fikoczková (do října 2016)
Martin Nawrath (do prosince 2016)
Robert Sedlák (do prosince 2016)
Anna Petříková
Radek Patrný
Petr Šmíd
Simona Sváčková

Tým pro šetrnou turistiku a cykloturistiku

PR tým a fundraising

Juraj Flamik
Petr Kazda
Ondřej Machát
Luboš Kala
Eva Kvapilová
Barbora Kunová (mateřská dovolená)
Dana Vacovská (mateřská dovolená)
Zdeňka Prokopová
Daniel Mourek
Tomáš Šácha
Ondřej Nejedlý
Adéla Nováková
Dominika Bäuchelová

Martin Gillár
Veronika Golianová
František Eliáš (do března 2016)
Simona Škarabelová

Tým Otevřené zahrady
Tereza Kučerová
Roman Truksa
Vlastimil Rieger
Helena Peřinová
Monika Urbášková (do října 2016)
Irena Koutná
Hana Ralenovská
Klára Kepertová (mateřská dovolená)
Jakub Nehera
Pavla Olbrzymková (od ledna 2017)

Logistický tým
Alice Pachtová
Jaroslav Košťál (do září 2016)
Eva Kloudová

Účtárna
Pavla Páralová
Veronika Kmetíková
Markéta Kozlová
Jitka Pátková
Hana Alexová
Petra Weberová (od září 2016)

Dětská firemní skupina
Markéta Ward Bardová (do srpna 2016)
Klára Veselá
Gabriela Ševčíková
Blanka Loupancová
Emilie Dosoudilová

Tým pro péči o stromy a šetrné nakládání
s vodou
Barbora Chmelová (do března 2017)
Ivana Bruchterová (mateřská dovolená)
Adéla Mráčková
Andrea Krůpová
Zuzana Šeptunová
Hana Zuchnická
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Co přinesl rok 2016
Americké kořeny naší nadace nám velí vnímat pojem
životního prostředí mnohem šířeji, než jak je tomu v českém prostředí zvykem. Znamená pro nás místo, kde žijeme, pracujeme, chodíme do školy — ve městě, na vesnici,
v přírodě… Vlastně kdekoliv. Naše práce je pomáhat nejen
formou grantů, ale i vlastními projekty.
Uplynulý rok jsme podpořili desítky komunit a aktivních
lidí zejména prostřednictvím grantových programů na
podporu výsadeb a péče o zeleň a také hospodárného
nakládání s vodou. Intenzivně jsme se také věnovali
administraci Fondu pro nestátní neziskové organizace,
který úspěšně míří ke svému závěru. Díky práci podpořených organizací můžeme naplňovat své poslání — pomáhat lidem pečovat o místo, ve kterém žijí. Proto jim patří
velký dík.
Obce a regiony jsme podpořili odbornými službami
zejména v oblasti dopravy, ale také osvětovými akcemi
na podporu šetrné turistiky. Příkladem za všechny
mohou být akce na Moravských vinařských stezkách,
kampaň Do práce na kole nebo soutěž Cesty městy.

Domanínský kopec, pod kterým
stojí Domanínská lípa — finalistka
ankety Strom roku 2016.
GPS: 49.0015608N, 17.2859444E
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Zklidňujeme dopravu
Bezpečnost v dopravě výrazně ovlivňuje kvalitu života
ve městech. Naše projekty proto podporují ekologickou
a zároveň bezpečnou mobilitu.

01
Slavnostní vyhlášení
vítězů kampaně Do práce
na kole proběhlo v Otevřené
zahradě v Brně.

01

Do práce na kole
Téměř dva tisíce nadšených cyklistů v Brně a více jak
deset tisíc po celé republice. Každoroční květnová
kampaň Do práce na kole opět svým dílem přispěla
k tomu, že kolo se krok za krokem dostává zpět mezi
oblíbené dopravní prostředky obyvatel měst. Společně se sdružením Auto*Mat a dalšími regionálními pořadateli se nám podařilo zapojit zaměstnance z více
jak osmnácti set firem ze sedmadvaceti měst ČR, kteří
na kole ujeli přes dva miliony kilometrů.

www.dopracenakole.cz
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02
Litoměřice získaly cenu
v soutěži Cesty městy za přínos
ke zkvalitnění provázanosti
hromadné a individuální dopravy.

03
Movecit byl i u nás
v Otevřené zahradě.

02

03

Cesty městy

Movecit

Každý rok oceňujeme chytrá dopravní řešení prostřednictvím soutěže Cesty městy. Během patnácti
let soutěží prošlo přes čtyři sta dopravních řešení,
které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti
nebo zkvalitňování veřejného prostoru. V roce 2016
se soutěž se rozrostla v platformu pro chytrá dopravní
řešení, která městům a obcím poskytuje třeba inspirační databázi příkladů dobré praxe.

Jak připravit a realizovat městské plány mobility?
Takové je téma mezinárodního projektu, který má
za cíl pomoci městům šetřit náklady, zlepšit dopravní
dostupnost, snížit zátěž na životní prostředí i zvýšit
spokojenost zaměstnanců firem. V projektu spolupracujeme se zástupci měst, specialisty na udržitelnou
mobilitu a regionálními neziskovými organizacemi
ze sedmi evropských států.

www.cestymesty.cz

www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

13

Pečujeme o stromy
Stromy jsou neodmyslitelnou součástí lidské historie
i našich vlastních životů. Čistí vzduch, ochlazují okolí,
poskytují stín. A je naším úkolem je chránit a pečovat o ně.

02  Hlavní tváří ankety
Strom roku byl starosta
05 a moderátor Vladimír Kořen.

02  Do sázení v Rosicích
04 se zapojili malí i velcí.

04

Rozkvetlá Trojice
v Rosicích u Brna
Poutní místo kolem kaple Nejsvětější Trojice se
podařilo díky finančnímu přispění běžců RunCzech
vyčistit od náletových dřevin a osadit čtyřicítkou třešní
tak, aby se mu vrátil jeho původní význam. Společná
výsadba posílila mezilidské i mezigenerační vztahy
místních i jejich zájem o životní prostředí.

podpořeno grantem 17 000 Kč
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05
Lípa z Lipky se stala
vítězem ankety Strom
roku 2016.

02  Evropská anketa vyvrcholila
vyhlášením výsledků v Evropském
05 parlamentu Bruselu.

05

Strom roku
Evropa má mnoho ocelových a kamenných monumentů, o které s láskou pečuje — Eiffelovu věž, Big
Ben nebo Sagrada Família. Proč tedy nevěnujeme
větší pozornost a péči také přírodním velikánům, jako
jsou právě stromy? To je ideálem a hlavní myšlenkou
ankety Strom roku. Evropské finále ankety proběhlo
začátkem roku 2016 již po šesté a český zástupce —
Tatobitská lípa — se umístil na skvělém druhém
místě. Myšlenka je natolik silná, že se rozšířila i na
další kontinenty — do Austrálie, Kanady a v roce 2017
se k ní připojily také další země — Indie, Srí Lanka,
Nepál, Malajsie, Singapur a Rusko.
Podzim je u nás vyhrazen národnímu kolu ankety. Vítězem 15. ročníku ankety a českým Stromem
roku 2016 se stala Lípa z Lipky na Chrudimsku, která

získala více než 55 tisíc hlasů. Celkový počet hlasů
překročil 175 tisíc, a to i díky spolupráci se společností ASEKOL. Za každý odevzdaný nefunkční mobil
totiž získali hlasující pro svůj strom dvacet hlasů.
V průběhu hlasování se mobilů podařilo vybrat více
než 2 tisíce a jejich recyklací ušetřit 586 litrů ropy,
3,19 kilogramů dřeva, 149 409 litrů vody a 35 947
kilogramů odpadu.

www.evropskystromroku.cz
www.stromroku.cz
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Voda — nejcennější tekutina
Voda je základem života. Tento prostý fakt si v posledních
letech uvědomujeme čím dál silněji. I proto je potřeba
vodou šetřit, opětovně ji využívat a vracet jí její původní
prostor v krajině.

02  Žáci škol zapojených do
programu Kamarádi s vodou
si vyzkoušeli i testování vody.
07

02  Do kopání tůní se zapojili
06 i žáci jihlavských škol.

06

07

Mokřadní učebna Kalvárie

Kamarádi s vodou

Ještě na jaře 2016 byla bažina mezi jihlavským
sídlištěm a školou plná odpadků a děti sem měly
zákaz vstupu. Díky místním obyvatelům a jejich práci,
kterou jsme společně s partnerem, společností MOL
Česká republika, podpořili grantem z programu
Zelené oázy, zde vznikla mokřadní učebna s naučnou
stezkou, která pomáhá žákům z nedalekých škol chápat důležitost biodiverzity a zadržování vody v krajině.

Co znamená, že voda není neomezeným zdrojem?
Odkud se bere voda a jak se dostala do vodovodního
kohoutku? Jak souvisí špatná péče o krajinu, hospodaření s vodou s aktuálním tématem sucha? Odpovědi na tyto a další otázky hledali žáci základních škol
v soutěži Kamarádi s vodou, kterou jsme připravili
společně s partnerem projektu Vodárenskou, a.s.
Do soutěže se zapojilo pět škol, jejichž úkolem bylo
připravit výukový program zaměřený na odpovědné
nakládání s vodou. Vítězem se stali žáci ZŠ IvančiceŘeznovice. Jejich projekt zahrnoval měření spotřeby
vody, exkurzi či tvorbu komiksu „Vodní superhrdina“.

podpořeno grantem 30 000 Kč
www.nadacepartnerstvi.cz/zelene-oazy

www.nadacepartnerstvi.cz/Kamaradi-s-vodou

16

08
Vítězové soutěže Pro vodu
2016 si odnesli i finanční
odměnu.

08

Soutěž Pro vodu 2016
Soutěž Pro vodu, kterou každoročně vyhlašujeme za
finanční podpory Nestlé, pomáhá usnadnit řešení
problémů s vodou v obcích i krajině. Propojuje mladé
kreativce s obcemi nebo organizacemi, které potřebují
najít způsob, jak lépe hospodařit s vodou. Vítězi
ročníku 2016 se stali sourozenci František a Martina
Burešovi s návrhem hospodaření s vodou v obci
Doubravník. Kromě jiného navrhli například proměnit
nefunkční požární nádrž v přírodní koupaliště s kořenovou čistírnou, zpřístupnit regulované koryto potoka
Rakovce nebo vodní plochy na nevyužitých pozemcích
v nivě řeky Svratky.

08  Soutěž nám pomohl propagovat
i spot od studia Epicture.

www.soutezprovodu.cz
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Vzděláváme a oceňujeme
Ochrana životního prostředí se týká každého z nás —
všichni dýcháme vzduch, pijeme vodu, jíme… I proto
je pro nás důležité, abychom vzdělávali budoucí
generaci i dospělé a oceňovali ty, kteří pro životní
prostředí odvádějí dobrou práci.

10
Jednou z hlavních tváří festivalu
Ekofilm byl zpěvák a milovník
vážek Dan Bárta.

09

Cena Josefa Vavrouška

09  Laureáti Ceny Josefa Vavrouška,
které spojuje láska k přírodě
a k životnímu prostředí.

Bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan
a severočeský podnikatel a ochránce okolí Milešovska
Daniel Pitek získali v roce 2016 prestižní Cenu Josefa
Vavrouška, kterou jsme udělovali již podvacáté na počest významné postavy české environmentální scény.
Profesor Moldan je jednou z mála světově proslulých
osobností environmentální politiky Česka a cenu mu
porota udělila za jeho celoživotní přínos. Daniel Pitek
na vlastní náklady a na rozsáhlém území několika
stovek hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky, což
porota ocenila jako významný ekologický počin.

www.cenajosefavavrouska.cz
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11
V Otevřené zahradě učíme
děti i dospělé.

10
Slavnostní vyhlášení si užil plný
sál Břetislava Bakaly.

10

11

EKOFILM

Otevřená zahrada v Brně

Dvaačtyřicátý ročník jednoho z nejstarších environmentálně zaměřených filmových festivalů ve
střední Evropě se konal podruhé v Brně a poprvé
v něm Nadace Partnerství měla roli oficiálního
spoluorganizátora. Spolu s Katedrou environmentalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
a agenturou Key Promotion se nám do Brna podařilo
přilákat několik tisíc návštěvníků i významných hostů,
kteří si mohli užít jak projekce soutěžních i nesoutěžních filmů, tak besedy, koncerty i výukové pořady.
Pořadatelem festivalu je Ministerstvo životního
prostředí, a tak se festivalu aktivně účastnil i ministr
Richard Brabec.

Během roku 2016 jsme v Otevřené zahradě přivítali
desítky škol, studentů, odborníků i tisíce návštěvníků
z řad veřejnosti. Těm všem ukazujeme v praxi, co znamená žít s respektem k životnímu prostředí. Učíme
je prostřednictvím výukových programů, bavíme je
na našich tématických akcích, představujeme zelené
stavění a výsledky našeho měření a výzkumu.

www.otevrenazahrada.cz

www.ekofilm.cz
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Klimatické změny
Dlouhá období sucha, nedostatek vody, záplavy,
extrémní teploty vzduchu — to jsou některé
z negativních vlivů klimatických změn na život
ve městech. V našich projektech hledáme způsoby,
jak se na změny co nejlépe připravit.

12
Na projektové schůzce projektu
Klimadapt v Rakovníku se zástupci
zapojených organizací podělili
o své zkušenosti.

12

Na cestě k adaptaci
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj od nás
získala grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace na projekt Klimadapt. Navázala úzkou spolupráci se dvěma středočeskými obcemi — s Rakovníkem
a obcí Kly, pro které vznikly situační zprávy. Ty by
jim do budoucna měly pomoci vyřešit lokální rizika
spojená s klimatickou změnou. Na základě této spolupráce pak vznikla publikace Obce a změna klimatu:
na cestě k adaptaci, která je užitečnou příručkou pro
města a jejich adaptaci.

podpořeno z Fondu pro NNO grantem 915 500 Kč
www.klimadapt.cz
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13
V rámci projektu
s Mendelovou
univerzitou se měřilo
i to, jaký vliv mají
stromy na ochlazování
okolí.

13

Zelené střechy dávají
městům naději
Společně s Mendelovou univerzitou jsme nastartovali projekt s názvem Vytvoření environmentálních
vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny
klimatu, na který jsme v rámci EHP fondů získali
grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V areálu
Otevřené zahrady jsme například pomocí speciálních
průtokoměrů sledovali odtok vody ze zelené střechy
a ze střechy druhé administrativní budovy. Výsledek?
Ze zelené střechy odteklo během jednoho roku deset
litrů vody, což je řádově tisíckrát méně než z druhé —
nezelené — střechy.

www.otevrenazahrada.cz/energie
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Šetrná turistika a cykloturistika
Jak poznávat krásy České republiky s ohledem na životní
prostředí? Třeba na kole! I proto se věnujeme rozvoji
Moravských vinařských stezek, Labské stezky a dalších
dálkových tras u nás.

14
Průvodce podél Labské stezky jsme pokřtili
společně se zástupci dalších partnerů.

14

Labská stezka na cestě na západ
V Německu Labská stezka pravidelně vítězí v anketě
o nejoblíbenější stezku. Trvalo několik let, než se do
podobného rozvoje trasy pustily i kraje a obce u nás.
Naše nadace je koordinátorem rozvoje a marketingu
a v minulém roce se nám podařilo trasu posunout
dál. Společně s německými partnery jsme například
vydali česko-německého průvodce po Labské stezce
a prezentovali jej na několika českých i zahraničních
veletrzích cestovního ruchu.

www.labska-stezka.cz
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15
Krajem vína představuje
nejkrásnější místa jižní
Moravy.

15

16

Krajem vína 2016

Spolupráce s jihomoravskými
obcemi na vinařských stezkách

Další ročník propagačních cykloturistických výletů
po Moravských vinařských stezkách přilákal přes
osm tisíc milovníků kola a jižní Moravy. Dvanáct
celodenních akcí provedlo cyklisty po nejkrásnějších
místech Moravy a letošní novinkou bylo i zařazení
česko-rakouské akce Hudba na kole pořádané ve
spolupráci s prestižním hudebním festivalem Concentus Moraviae.

Pro udržitelný rozvoj Moravských vinařských stezek
je důležité zapojení partnerů na nejrůznějších
úrovních — od Jihomoravského kraje až po vinaře
a podnikatele ve vinařské turistice. Naprosto klíčová
je však podpora vinařských obcí. Vinařské obce
stály již u zrodu projektu při vytváření infrastruktury
vinařských stezek a vyznačení celé sítě vinařských
cyklotras. V roce 2016 jsme uskutečnili sérii jednání
se starosty jihomoravských obcí, díky kterému jsme
mezi partnery přivítali pětašedesát obcí a měst na
vinařských stezkách.

www.vinarske.stezky.cz
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Kdo nás podporuje
Každý z našich grantových programů a projektů má své
dobré duše — partnery, sponzory, dobrovolníky. Těm všem
patří náš obrovský dík, protože bez nich bychom nemohli
pomáhat tak, jak bychom chtěli.
Ať už je to společnost Nestlé pro soutěž Pro vodu, Makro
pro výsadby, Bika a Českomoravský cement pro anketu
Strom roku, TetraPak a ELO pro Evropský strom roku,
MOL Česká republika pro Zelené oázy, ŠKODA a společnost FEI pro projekty pomáhající zklidňování dopravy, další
partneři nebo individuální dárci, běžci seriálu RunCzech,
dobrovolníci z IBM Delivery Centre Brno a dalších firem,
ti všichni jsou pro nás prostě a jednoduše nepostradatelní.
Stejně tak je pro nás důležitá podpora našich projektů
z Evropské unie a dalších veřejných zdrojů.
Každý z nich naše aktivity podporuje, protože sdílí naše
nadační hodnoty. O to víc si jejich podpory vážíme.

V okolí Dunajovických kopců
pořádáme každý rok vinařské
a cykloturistické akce.
GPS: 48.8451203N, 16.5580192E
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Podpořte nás
Jsou vám aktivity naší nadace sympatické? Chcete nám
pomoci zlepšovat životní prostředí? Být součástí našich
úspěšných projektů a podpořit projekty dalších organizací?
Přispět můžete mnoha způsoby, vyberte si ten, který je
vám příjemný.

01

02

Pro firmy

Pro jednotlivce

Staňte se partnerem některého z našich projektů!
Společně vybereme některý z grantových programů,
který se bude firmě líbit. Jeho prostřednictvím může
vaše firma pomoci. Pokud máte nápad na úplně
nový grantový program, který souvisí s naší činností,
můžeme jej pro vás zrealizovat. Vy budete jeho hlavním partnerem a my si vezmeme na starosti celou
administraci — v tom jsme totiž opravdoví profesionálové. Stát se můžete sponzorem některého z našich
projektů — třeba Otevřené zahrady, Stromu roku,
Moravských vinařských stezek nebo třeba našich
dopravních soutěží.

Přispějte na některou z našich dlouhodobých sbírek.
Jakákoliv částka má smysl a pomůže nám. Podpořit
můžete třeba Otevřenou zahradu, grantové programy nebo anketu Strom roku. Pomoci můžete i svým
odkazem a pokračovat tak v dobrých skutcích, které
jste vykonali během svého života.

Další informace
Michal Veselý
E–mail: michal.vesely@nap.cz
T +420 724 944 677

www.nadacepartnerstvi.cz/pomahejte-s-nami
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Další informace
Simona Škarabelová
E–mail: simona.skarabelova@nap.cz
T +420 777 556 857

www.nadacepartnerstvi.cz/darujte

Řekli o nás
01
Je důležité, aby zástupci měst a obcí dbali na kvalitní péči o stromy. Jsem rád, že Nadace Partnerství
zprostředkovává městům spolupráci s kvalifikovanými arboristy.

Tomáš Šarapatka
certifikovaný arborista

02
Nadace Partnerství nás od startu společného
projektu Zelených oáz provedla všemi administrativními zákoutími i přinesla potřebnou odbornost
v přístupu ke všem fázím projektu. První dva roky
vnímáme z hlediska spolupráce velice pozitivně.
I díky přístupu nadace se náš projekt stal od svého
prvního ročníku inspirací pro ostatní země Skupiny
MOL v regionu.

Mgr. Tomáš Pavlík
MOL Česká republika, spol. s r. o., Externí
komunikace / CSR

03
Ve Velaticích jsme vybudovali zelenou oázu na
neutěšeném a zanedbaném místě. Díky tomuto
projektu lidé získali prostor, kde se mohou lidé
potkat v klidu, v přírodě a strávit spolu čas.
Navíc se sami do realizace zapojili a o to lepší
vztah k tomuto místu mají.

Mgr. Jan Grolich
starosta obce
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Nejvýznamnější dárci a partneři

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – základní varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – černobílá varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – negativní varianta

Barevnost loga IVT
Modrá | Pantone Blue 072
Červená | Pantone 485
Černá | Pantone pro Black
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| CMYK (100 / 80 / 0 / 0)
| CMYK (0 / 100 / 100 / 0)
| CMYK (0 / 0 / 0 / 100)

29

Finanční zpráva
Odkud získáváme zdroje na naši činnost? Naše nadace má
jmění přesahující dvě stě padesát milionů korun, z něhož
větší část tvoří areál Otevřené zahrady. Výnosy jmění pak
přerozdělujeme prostřednictvím našich grantových programů mezi další potřebné instituce.
Některé z grantových programů mají i vlastní sponzory –
například MOL Česká republika, Makro nebo individuální
dárce. Všem těm je třeba děkovat, protože s jejich přispěním můžeme pomáhat ještě víc.
Vlastní projekty hradíme z našich vlastních zdrojů a dílem
také z veřejných financí. Jdeme cestou finanční samostatnosti a udržitelnosti, i proto spolupracujeme s dalšími
komerčními firmami a nabízíme jim naše odborné služby
třeba v oblasti dopravního plánování.
Naše nadace se může pyšnit tím, že je dlouhodobě finančně zdravou organizací, která myslí dopředu. I proto jsme
za čtvrt století našeho fungování mohli pomoci více jak
třem a půl tisícům projektů.

Nad Labskou stezkou se
tyčí Kunětická hora se
stejnojmenným hradem.
GPS: 50.0798125N, 15.8132700E
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Rozvaha a výkaz zisků a ztrát

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)
Aktiva

stav k 1. 1. 2016

stav k 31. 12. 2016

1 594
170 310
8 253
-17 665
162 492

1 594
171 504
8 276
-22 021
159 353

699
22 943
26 080
258
49 980

421
15 186
28 296
257
44 160

212 472

203 513

169 163
26 951
251
434
196 799

166 737
21 027
256
829
188 849

4 088

3 942

11 585
15 673

10 722
14 664

212 472

203 513

Dlouhodobý majetek
nehmotný majetek
hmotný majetek
finanční majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek
zásoby
pohledávky
finanční majetek (banka, pokladna)
ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobý majetek celkem
Aktiva celkem

Pasiva
Vlastní zdroje
Jmění (nadační + ostatní)
Fondy nadačních příspěvků a na činnost organizace
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
Výsledek hospodaření 2015
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Ostatní pasiva (výnosy příštích období, výdaje PO,
kursové rozdíly)
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem
32

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Programové náklady
Materiálové náklady
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
z toho odpisy
Režijní náklady

1 718
5 109
11 115
4 982
4 441
4 058

Náklady celkem

26 982

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
Dary
Dotace

10 464
3 686
9 381

Ostatní výnosy
z toho krytí fondů
z toho finanční výnosy
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

4 280

27 811

829

Nadační příspěvky
Schválené nadační příspěvky
Vyplacené nadační příspěvky

2 054
8 696
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Schválené projekty podle témat

Účast občanů na rozhodování
1 projekt
54 000 Kč

Cena Josefa Vavrouška
2 granty
80 000 Kč

Šetrné nakládání s vodou
7 projektů
336 000 Kč

Výsadba stromů a péče o ně
46 projektů
1 584 000 Kč

34

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
T +420 515 903 111
E–mail: partnerstvi@nap.cz
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