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Vyrobeno pro nadaci těţce tělesně postiţeným 
bývalým policistou v nadační péči, na invalidním vozíku, Milanem Ţaloudkem. 
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Motto:  
  
Všichni máme dostatek síly,  
abychom unesli neštěstí druhých 

 
Francois Duc de la Rochefoucauld 

   

 

 

1. Úvodní slovo ředitele  
Nadace policistů a hasičů  
– vzájemná pomoc v tísni  
(dále jen „Nadace“) 

Váţení přátelé, 

velmi si váţím toho, ţe stejně jako předcházejících letech, tak i v tom letošním vám můţeme 

předloţit jiţ po devatenácté Výroční zprávu Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, 

a to za rok 2021. 

Výroční zprávu jsme zpracovávali ve stejně sloţitém a těţkém období, jakým bylo i období roku 

2020. Ale i přes tyto sloţitosti byla naše činnost nadále vedena snahou splnit cíle naší Nadace, 

a to zlepšit ţivotní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu sluţby, 

policistům a hasičům těţce tělesně postiţeným následkem zranění utrpěného v přímé 

souvislosti s výkonem sluţby a policistům a hasičům ve sluţebním poměru, případně jejich 

rodinám k překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních 

příčin nebo v důsledku ţivelné katastrofy.  

Ani v roce 2021 nebylo pro nás snadné získávat sponzorské příspěvky a nové dárce. Těší nás, 

ţe patříme k těm nezávislým organizacím fungujícím výhradně díky příspěvkům a darům 

fyzických a právnických osob. Naší jedinou prioritou je velmi šetrné a zodpovědné hospodaření, 

které je dáno jasnými a pevně stanovenými pravidly. Všechny poskytované prostředky vţdy 

směřujeme ke konkrétním osobám.  

Dovolte mi, váţení přátelé, vyjádřit přání, aby i v době budoucí se nám dařilo pomáhat 

potřebným, jak tomu bylo doposud. To se nám podaří pouze za předpokladu, ţe vy, naši 

sponzoři, podporovatelé a přátelé Nadace, nám svými finančními dary pomůţete splnit náš cíl. 

Proto mé poděkování a úcta patří vám všem, kteří pomáháte finančně, ale i kolegyním z řad 

zaměstnanců a v neposlední řadě i těm, kteří ve prospěch Nadace pracují bez nároku na 

odměnu.  

PhDr. Vladimír Šutera, CSc. 
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2. Zřízení Nadace 

Nadace byla dne 21. 12. 2002 zapsána do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze 

a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. 

Zřizovatelé: JUDr. Stanislav Gross 

genpor. JUDr. Jiří Kolář 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, zastoupený předsedou,  

Odborový svaz hasičů, zastoupený předsedou 

Sídlo Nadace: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 

 

 

3. Orgány Nadace 

Správní rada je statutárním orgánem Nadace, řídí její činnost a rozhoduje ve všech 

záleţitostech. 

Předseda: Jan Hamáček 

Místopředseda: JUDr. Milan Štěpánek do 25. 8. 2021 

genpor. v zál.JUDr. Jiří Kolář od 25. 8. 2021 

Členové: plk. Mgr. Vladislav Husák 

Jiří Jílek  

genpor. v zál. JUDr. Jiří Kolář  do 25. 8. 2021 

Tomáš Machovič 

genpor. Ing. Drahoslav Ryba 

genmjr. v zál. Ing. Miroslav Štěpán 

JUDr. Milan Štěpánek od 25. 8. 2021 

genmjr. Mgr. Jan Švejdar 

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. MBA od 25. 8. 2021 
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace. 

Předseda: Zdeněk Juřík 

Členové: Ing. Zdeněk Sobotka  

Ing. Josef Velíšek 

 

Výkonný orgán Nadace 

Ředitel Nadace: PhDr. Vladimír Šutera, CSc. 

4. Cíle Nadace 

Nadace je nezisková organizace, jejímţ cílem je zlepšit ţivotní podmínky dětem po policistech 

a hasičích, kteří zahynuli při výkonu sluţby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon, bývalým 

policistům a hasičům těţce tělesně postiţeným následkem zranění utrpěného v přímé 

souvislosti s výkonem sluţby. Dále pomáhá policistům a hasičům ve sluţebním poměru, 

případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace, vzniklé ze 

zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku ţivelné katastrofy. 

5. Činnost Nadace 

Rok 2021 byl dalším zlomovým rokem v historii lidstva, pokračující celosvětová pandemie 

v důsledku vyskytnutého viru Covid-19 a přírodní katastrofy změnily ţivoty lidí na celém světě 

a i celkovou náladu ve společnosti. Je pochopitelné, ţe se celospolečenská situace odrazila 

i v ţivotě naší Nadace. K dosaţení svého cíle v tomto roce Nadace vyvíjela svoji činnost 

v souladu se svou strategií, posláním a plánem Nadace.  

K tomu, aby své cíle mohla uskutečnit, postupovala stejně jako v letech minulých, kdy 

zaměřovala svoji činnost zejména: 

a) k získávání finančních zdrojů, 

b) k propagaci Nadace a na aktivity s tím spojené,  

c) k poskytnutí pomoci. 

 

Ad a) Získávání finančních zdrojů 

Získávání finančních zdrojů je nezbytným nástrojem pro naplňování cílů Nadace. Získané 

prostředky Nadace efektivně vyuţívá na podporu těch činností, které v konečném důsledku 
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naplňují poslání a cíle Nadace. Svoji činnost zaměřuje zhruba do dvou oblastí, a to do oblasti 

samotných policistů, hasičů a ostatních zaměstnanců, kdy Nadace apeluje na princip solidarity 

a dobrovolné finanční pomoci z jejich strany. Zde je důleţitá činnost sluţebních orgánů při 

propagaci této pomoci mezi policisty, hasiči a ostatními zaměstnanci rezortu. Finanční dary od 

policistů činily 5 550 118 Kč, coţ je plnění plánovaného rozpočtu na 107%. Finanční dary od 

hasičů představují částku 1 487 302 Kč, coţ je plnění plánovaného rozpočtu na 124 %. 

Druhou oblastí, do které Nadace soustřeďuje svoji pozornost je civilní sektor, kdy sponzorské 

dary od fyzických i právnických osob představovaly částku 5 509 902 Kč, coţ je splnění 

plánovaného rozpočtu na 134%. 

Vysoce pozitivních výsledků v získávání 

finančních zdrojů bylo dosaţeno jednak 

mimořádným úsilím pracovníků Nadace, 

kteří se aktivitami pravidelné spolupráce se 

sponzory a nadačními přáteli zabývají, ale 

i tím, ţe za dobu svého působení se 

Nadace dostala do podvědomí společnosti 

jako důvěryhodná, stabilní a prospěšná 

nezisková organizace. 

Jako příklad uvádíme: 

Slavnostní předání šeku od O2 Family 

Řediteli Nadace za přítomnosti členů správní rady byl 

předán darovací šek v hodnotě 350 000 Kč od 

společnosti O2 Family, která je jejím dlouhodobým 

spolupracovníkem.  

ČPP podpořila Nadaci 

Česká podnikatelská pojišťovna slíbila v rámci své 

kampaně, ţe za kaţdou novou smlouvu majetkového 

pojištění poskytne ze svých prostředků 50 Kč Nadaci. 

Svůj slib splnila a řediteli Nadace byl předsedou 

představenstva ČPP Jaroslavem Besperátem, předán 

šek ve výši 700 000 Kč.  

I v roce 2021 se Nadace ve svých aktivitách zaměřila 

na řadu významných akcí, které přispěly nejen 

k samotné propagaci Nadace, ale pro Nadaci se staly 

i finančním přínosem. Šlo především o sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, kdy jejich výtěţky byly 

věnovány Nadaci. 



 

 

 
7 

 

Jako příklad uvádíme: 

JENTAK – RACE 21 – běžecký, překážkový závod ve 

prospěch Nadace. V červnu 2021 pořádal Michal Stojnov 

z Ochranné sluţby Policejního prezidia ČR s kolegy 

a přáteli v zámeckém parku v Dolních Beřkovicích 

3. ročník běţeckého, překáţkového závodu. Nadaci byl 

věnován výtěţek ze startovného. 

Charitativní běh Děčín 2021. V září se v Děčíně 

uskutečnil „Běh na podporu Nadace policistů a hasičů 

a Vojenského fondu solidarity“. Část výtěţku byl předán 

Nadaci formou symbolického šeku „Self Defense Division, 

z. s.“. 

Dárcovské centrum 

Chodov a Černý 

Most. Se společnos-

tí Europlasma provozující dárcovská centra krevní plazmy 

v Praze na Chodově a Černém Mostě, uzavřela v roce 

2015 Nadace dohodu, ţe finanční částku, kterou dárce 

obdrţíza odběr, můţe věnovat na konto Nadace. V roce 

2021 dárci přispělinejvyšší částkou za dobu této 

spolupráce. 

Slavnosti bojo-

vých umění 2021. 

Dne3. října 2021se 

konaly dnes jiţ tra-

diční Slavnosti bo-

jových umění, kdy 

výtěţek ze vstupné-

ho byl věnován Na-

daci. Akci pořádal Sportovní klub Policie Ostrava, z. s. a Aikido SKP Ostrava, z. s. za podpory 

vedení Moravskoslezského kraje. 

Divadelní představení Znojmo. Dne 28. října 2021 v Městském divadle ve Znojmě proběhlo 

představení hry Pohádka „nejen pro děti“ – My se vlka nebojíme“. Řediteli Nadace byl předán 

šek ve výši vybranéhovstupného. Akci pořádalHasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

ve spolupráci s vedením města 

Znojma, Městským divadlem a Diva-

delním studiem Martiny Výhodové. 

KRIMIFEST. V listopadu 2021 pro-

běhlv Březové u Sokolova jiţ 

21. ročník festivalu kriminálních filmů 

a prevence. Festival byl jiţ tradičně 

zahájen vystoupenímbig bandu 

Hudby Hradní stráţe a Policie ČR. 

Výtěţek ze vstupného a dobrovol-

ných příspěvků ve výši 21.650 Kč byl 

vedením města Březová navýšen na 

dvojnásobnou částku a byl předán 

řediteli Nadace.  



 

 

 
8 

 

Nadace ORLEN Unipetrol – Spanilájízda. Nadace ORLEN Unipetrol připravila pro členy 

motorkářského klubu Uniriders nový způsob, jak přispívat prostřednictvím svévášně pro jízdu na 

nejrůznější charitativní projekty. Cílem bylo ujet 100 000 kilometrů, které byly proměněny ve 

finanční podporu, z níţ Nadace obdrţela polovinu. 

Den dětí Ministerstva vnitra ČR – aneb Potkej své hrdiny. Dne 11. září 2021 se uskutečnil 

vpraţské Stromovce v Centru sportu MV 7. ročník této akce, jejímţ organizátorem byl odbor 

tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR. Nadace obdrţela z pořádané akce finanční dar. 

 

Ad b) propagace Nadace a aktivity s tím spojené 

Stejně jako v letech minulých, tak i rok 2021 byl naplněn usilovnou snahou realizovat poslání, 

kvůli němuţ byla Nadace zaloţena a tedy i snahou získat co největší hmotné prostředky nutné 

k realizaci svých cílů. Nadace patří k těm nadacím, které při realizaci svého poslání a cílů 

vychází pouze z finančních zdrojů získaných od dobrovolných dárců, sponzorů, podporovatelů, 

sympatizantů. Vzhledem k pandemické situaci a s ní spojenými vládními nařízeními odpadla 

moţnost osobně se účastnit řady plánovaných akcí v roce 2021 tak, jak tomu bylo v letech 

minulých. Proto bylo nutno vyuţít alespoň těch, kde byla v té době osobní účast moţná. Nebyla 

vynechána ani jedna z moţností přestavit na pořádaných akcích naši Nadaci jako dů-

věryhodnou, prosperující ne-

ziskovou organizaci, s ote-

vřenou náručí a velkým srd-

cem na dlani. 

K propagaci Nadace nema-

lou měrou přispívají i ak-

tualizované webové stránky 

Nadace, vytvoření a distri-

buce informačních letáků, 

pravidelná spolupráce s ča-

sopisy Policista a Kriminalis-

tický sborník, dále odborného 

časopisu poţární ochrany, 

integrovaného záchranného 

systému a ochrany obyvatel-

stva 112 a v neposlední řadě 

i prezentace ve sdělovacích 

prostředcích.  
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Jako příklad uvádíme: 

Pietní akt a bohoslužba v Ostrově. Jiţ tradičně se konal uţ posedmé v Ostrově pietní akt 

u pomníčku nstrţm. Martina Duchoně před tamním obvodním oddělení PČR, který zahynul ve 

sluţbě v roce 2003.  

 

Ad c) poskytnutí pomoci 

Přízeň dárců a sponzorů z řad policistů a hasičů, zaměstnanců rezortu, firem i občanů, 

umoţnila Nadaci stejně jako v letech minulých, realizovat své projekty, zaměřené ke zlepšení 

ţivotních podmínek dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu sluţby, bývalým 

policistům a hasičům těţce tělesně postiţeným následkem zranění utrpěného v přímé 

souvislosti s výkonem sluţby a policistům a hasičům ve sluţebním poměru, případně jejich 

rodinám k překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních 

příčin nebo v důsledku ţivelné katastrofy. 

Pomoc směřována k dětem: 

– měsíční příspěvek na stavební spoření,  

– měsíční příspěvek na ţivotní pojištění, 

– jednorázový finanční příspěvek kaţdému dítěti, vyplácený ke konci roku, 

– jednorázový příspěvek při propuštění z nadační péče, k umoţnění snadnější startu do ţivota, 

– moţnost účastnit se léčebně ozdravných pobytů v tuzemsku i zahraničí,  

– moţnost absolvovat lázeňskou léčbu,  

– zajišťování poradenské pomoci v oblasti psychologické, právní, sociální i zdravotní, 

– pomoc studujícím při zabezpečování stáţí u firem, podniků nebo i ve státním sektoru. 

Pomoc směřována k policistům a hasičům těžce tělesně postiženým: 

– jednorázový finanční příspěvek postiţenému, vyplácený ke konci roku, 

– příspěvek na zdravotní pomůcky postiţeným osobám připoutaným na invalidní vozík, 

– moţnost účastnit se léčebně ozdravných pobytů a lázeňské léčby v tuzemsku i zahraničí, 

– pomoc při zajišťování potřebných zdravotních pomůcek, 

– moţnost vyuţít slevu u ČPP na povinném ručení na osobním vozidle, 

– zajišťování poradenské pomoci v oblasti psychologické, právní, sociální i zdravotní, 

Jako příklad uvádíme: 

Pietní akt a bohoslužba v Ostrově. Jiţ tradičně se konal uţ posedmé v Ostrově pietní akt 

u pomníčku nstrţm. Martina Duchoně před tamním obvodním oddělení PČR, který zahynul ve 

sluţbě v roce 2003.  

 

Jako příklad uvádíme: 

Léčebně ozdravné pobyty a lázeňské pobyty. 

Díky osobním kontaktům pracovníků Nadace se podařilo opět zařídit pobyt ve Spa hotelu 

Hvězda společnosti ENSANA v Mariánských Lázních, a to jak pro děti s pozůstalými rodiči, tak 

i pro těţce tělesně po-

stiţené bývalé policisty 

a hasiče s doprovodem. 

Šlo o desetidenní pobyty 

spojené s lázeňskými pro-

cedurami včetně návštěvy 

Římských lázní. 

Ve dnech 17. aţ 27. 8. 

2021 se uskutečnil pobyt 

dětí s pozůstalými rodiči 

a ve dnech 18. aţ 28. 5. 

2021 se uskutečnil pobyt 

bývalých policistů a ha-

sičů s těţkým zdravotním 

postiţením.  
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Vzhledem k dlouholeté spolupráci se Zařízením sluţeb pro Ministerstvo vnitra se uskutečnil ve 

dnech 3. aţ 10. 7. 2021léčebně ozdravný pobyt dětí s pozůstalými rodiči v hotelu Šumava 

v Kašperských Horách. Vzhledem k počasí byl celý pobyt ve znamení individuální turistiky. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem těm empativním a obětavým lidem, kteří v obou 

objektech opětovně vytvořili úţasnou a pohodovou atmosféru po celou dobu pobytu. Z proţitých 

záţitků z oblasti ubytování, stravování i poskytování lázeňských procedur budou zúčastnění, dle 

jejich slov, čerpat v mnohdy nelehkých dobách jejich běţného ţivota. 

Po roční pauze mohl být uskutečněn léčebně ozdravný pobyt pro bývalé policisty a hasiče 

s těţkým poškozením zdraví a jejich doprovod v termálních lázních v Maďarsku, která je údajně 

zemí plovoucí na stovkách léčivých pramenů. Pobyt se uskutečnil v hotelu Park Inn v Sárváru. 

Děkujeme za přátelskou atmosféru a příjemný personál. 

Stejně jako v minulých letech se podařilo ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV ČR 

zabezpečit pro těţce tělesně postiţené bývalé policisty a hasiče s jejich doprovodem týdenní 

komplexní lázeňské pobyty ve vybraných lázeňských zařízeních v termínu podle vlastního 

výběru. Této moţnosti vyuţilo 10 těţce tělesně postiţených se svým doprovodem. 

Pomoc směřována k aktivním policistům a hasičům: 

– byla směřována k policistům a hasičům ve sluţebním poměru, případně jejich rodinám 

k překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin 

nebo v důsledku ţivelné katastrofy (povodeň, poţár, vichřice a další). 

Jako příklad uvádíme: 

K překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace spočívající v onemocnění rodinných 

příslušníků – dětí Nadace v roce 2021 poskytla finanční příspěvek 6 policistům a 5 hasičům 

v celkové výši 1 995 000 Kč. Rodiny tyto prostředky 

vyuţily např. pro pořízení terénního zdravotního vozíku 

a pořízení speciálně upraveného elektrokola, speciální 

ţidličky, na měsíční neurorehabilitační intenzivní pobyt, 

který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění 

a další. 

 

Dobrý den, pane řediteli, mnohokrát děkuji Nadaci 

policistů a hasičů za poskytnutý finanční dar pro dceru 

Kačenku. Dar bude použit na měsíční 

neurorehabilitační intenzivní pobyty. Přeji hezký den, 

jsme za vaši pomoc moc vděčni. 

S pozdravem F. Hrach, 25.3.2021 
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Dobrý den, 

chtěli bychom vám velice poděkovat za přátelský přístup a poskytnutý finanční dar pro naši 

dceru Natálku. Za tyto peníze jsme jí pořídili druhou speciální židličku, takže ji nemusíme složitě 

převážet ze školy domů a nazpět. Je to pro nás velké ulehčení při péči o naši princeznu. 

Vážíme si vaší pomoci a děkujeme všem, kteří v nadaci pracují a pomáhají ostatním lidem. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Radek Šňupárek 

hasič ze stanice Prostějov 

1. 2. 2021 

 

Dobrý den, 

rádi bychom poděkovali Nadaci 

policistů a hasičů za příspěvek, který 

jsme využili na nákup terénního 

zdravotního vozíku pro našeho syna 

Kubíka a pořízení speciálně 

upraveného elektrokola. Vozík se dá 

připojit za kolo a je také vhodný do 

terénu a na jízdu ve sněhu. Tímto se 

nám otevřelo mnoho možností, jak 

společně trávit čas. Pořízení těchto 

věcí bychom si bez vaší pomoci 

dovolit nemohli.  

S Kubíčkem jsme spolu už ujeli přes 

850 km a nebylo to jen o projížďce 

na kole, ale i o tom, že jsme se všichni společně dostali na místa, kam je nereálné se bez 

takového vybavení dostat.  

Nebyla to jen projížďka přírodou, ale krásný pocit, když přejedete přes nějaký hrbol a Kubík se 

tomu hlasitě směje. A to je nádhera.  

Děkujeme všem lidem, kteří nadaci spravují a především těm, kteří ji finančně podporují. 

Rodina Svačinova – HZS ÚO Prostějov. 

15.12.2021 

 

Další finanční příspěvky byly 

poskytnuty policistům a hasičům, 

kteří měli v důsledku ţivelné 

katastrofy – řádění ničivého torná-

da v červnu 2021, poškozen dům 

nebo jeho příslušenství.  

Finanční příspěvek byl poskytnut 

19 policistům a 8 hasičům v cel-

kové výši 5 720 000 Kč (4 380 000 

policistům a 1 340 000 hasičům). 
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Pravidelné předvánoční set-

kání nadačních rodin v Pra-

ze. Nadace tradičně organi-

zuje v adventní době v Praze 

dvoudenní předvánoční set-

kání dětí a pozůstalých rodičů 

po zahynulých policistech 

a hasičích při výkonu sluţby 

a těţce tělesně postiţených 

bývalých policistů a hasičů, 

kteří se zranili při plnění 

sluţebních úkolů a jejich 

rodin. Stěţejním bodem 

setkání bývá pietní akt 

u pomníku padlých policistů 

a hasičův areálu Muzea 

Policie České republiky 

a následná společná setkání na koncertu nebo na předvánočním setkání se členy správní 

a dozorčí Nadace v budově MV ČR na Letné, spojené s předáváním dárečků a různých 

pozorností od našich sponzorů. Z důvodů opatření vlády spojených s pandemickou situací se 

v letošním roce 2021 setkání v plném rozsahu neuskutečnilo. Proběhl pouze vzpomínkový 

pietní akt dne 2. 12. 2021, kdy byla uctěna památka padlých policistů a hasičů.  

6. Hospodaření nadace 

Rok 2021 lze hodnotit pro Nadaci jako velmi úspěšný v oblasti hospodaření s finančními 

prostředky. 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje byly stanoveny ve stejné výši 

10 500 000 Kč. 

Na základě usnesení Správní rady ze dne 1. 6. 2021 byl upraven rozpočet na straně příjmové, 

kdy byla doplněna o poloţku „Převod prostředků z vytvořených rezerv“ s rozpočtovanou částkou 

1 000 000 Kč a na straně výdajové byla poloţka „ Jednorázový finanční příspěvek 

v nepředpokládané tíţivé situaci“ navýšena o 1 000 000 Kč. Rozpočet zůstal rozpočtem 

vyrovnaným, kdy příjmová i výdajová stránka byly ve stejné výši, a to 11 500 000 Kč. 

Na základě usnesení Správní rady ze dne 15. 8.2021 byl v důsledku ţivelné pohromy – 

tornáda, upraven rozpočet na straně příjmové v poloţce „Převod prostředků z vytvořených 

rezerv“ o rozpočtovanou částku 6 000 000 Kč, a na straně výdajové a poloţka „ Jednorázový 

finanční příspěvek v nepředpokládané tíţivé situaci“ byla navýšena o 6 000 000 Kč. Rozpočet 

zůstal rozpočtem vyrovnaným, kdy příjmová i výdajová stránka byly ve stejné výši, a to 

17 500 000 Kč. 

 

Rozpočet výdajů je rozdělen do dvou oblastí 

a) ve výši 17 200 000 Kč – finanční pomoc dětem, těţce tělesně postiţeným bývalýmpolicistům 

a hasičům a policistů a hasičům ve sluţebním poměru, kteří se ocitli v nepředpokládané 

tíţivé ţivotní situaci a  

b) ve výši 300 000 Kč – výdaje spojené s provozem vlastní činností Nadace. 

 

Ad a) První oblast – část výdajů tvořily výdaje spojené s poskytováním příspěvků na stavební 

spoření, ţivotní pojištění a poskytnutí jednorázového příspěvku. U těţce tělesně postiţených 

bývalých policistů a hasičů to byly výdaje spojené s poskytnutím jednorázového finančního 
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příspěvku. Další část výdajů tvoří výdaje na léčebně ozdravné pobyty obou skupin, dáledary do 

rodin, jubilea asociální výpomoc. Podstatnou část výdajů tvořilo poskytnutí jednorázového 

finančního příspěvku policistům a hasičům ve sluţebním poměru, kteří se ocitli 

v nepředpokládané tíţivé ţivotní situaci. 

Celkově bylo na výdaje v první oblasti rozpočtováno 17 200 000 Kč, z čehoţ bylo skutečně 

čerpáno 83%, tj. 14 256 499. 

 

Ad b) Druhá oblast – šlo o výdaje spojené s provozem vlastní činností Nadace, kdy 

rozpočtované výdaje činily 300 000 Kč, z čehoţ bylo skutečně čerpáno 71%, tj. 213 163 Kč. 

 

Rekapitulace za rok 2021 

Skutečné příjmy činily 12 547 322 Kč 

Převod z rezervy 7 000 000 Kč 

Celkový příjem 19 547 000 Kč 

 

Celkové rozpočtované výdaje představovaly částku 17 500 000, z čehož bylo skutečně 

čerpáno 83%, tj. 14 514 779 Kč. 

7. Kam směřují naše kroky 

I v roce2022 bude Nadacenadále pokračovat ve své péči o děti po policistech a hasičích 

a o těţce tělesně postiţené bývalépolicisty a hasiče ve stejných oblastech, jako v roce 2021.  

I v nadcházejícím roce chce Nadace svou upřenou pozornost, stejně jako v roce 2021, zaměřit, 

ve spolupráci s Policejním prezidiem, Generálním ředitelstvím HZS a Krajskými ředitelstvími, 

především k poskytnutí pomoci policistům a hasičům ve sluţebním poměru a jejich rodinám 

k překlenutí nepředpokládané tíţivé ţivotní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin 

nebo v důsledku ţivelné katastrofy. Za svoji prioritu povaţuje pomoc rychlou a efektivní, neboť 

jen ta má smysl. 

Pro lepší orientaci uvádíme několik příkladů moţné pomoci Nadace: 

– poskytnout příspěvek na koupi podpůrného dýchacího přístroje, polohovací postele, 

speciální polohovací ţidličky, speciálního dětského kočárku, vertikální ţidle a další 

zdravotnické pomůcky, 

– lze finančně pomoci při úpravě bezbariérové koupelny, při opatření asistenčního psa, úpravě 

bytových prostor, 

– finančně se lze podílet na léčbě na specializovaných lékařských pracovištích plně 

nehrazených zdravotními pojišťovnami, rehabilitacích a další, 

– lze poskytnout finanční prostředky na úpravu osobních aut k přepravě nemocných nebo 

tělesně postiţených. 

Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 10. dubna 2022 je konstatováno, ţe „veškerá činnost 

Nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními 

směrnicemi.“ U dárců bylo pouţito finančních prostředků v souladu s darovací smlouvou. Údaje 

ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti. 

Je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem.  

Nedílnou součástí Výroční zprávy za rok 2021 je její příloha Roční účetní závěrka za rok 2021. 

Výroční zpráva Nadace za rok 2021 byla dne …………… projednána Dozorčí radou Nadace 

s doporučením Správní radě Nadacetuto projednat a schválit.  
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Správní rada na svém zasedání dne ……………Výroční zprávu Nadace za rok 2021 projednala 

a schválila. 

 

V Praze dne  

 

Za správnost: 

 

PhDr. Vladimír Šutera, CSc. Jan Hamáček 

 ředitel Nadace předseda Správní rady Nadace 
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Příloha k Výroční zprávě 

Roční účetní závěrka za rok 2021 
 

Nadace vede účetnictví v účetních denících podle jednotlivých účtů a zvlášť peněţní deník pro 

pohyb finančních prostředků v hotovosti. 

Jedinými příjmy Nadace jsou peněţní dary příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, příslušníků 

a zaměstnanců HZS, právnických a fyzických osob, finanční částky získané z pořádání různých 

kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a úroky z účtu nadace. 

 

V roce 2021 získala Nadace následující finanční prostředky  

(částky jsou uvedeny v Kč) 

 

POLICIE ČR – DARY 5 550 118 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 107 % 

HZS ČR – DARY 1 487 302 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 124 % 

OSTATNÍ DARY 5 509 902 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 134 % 

Dárci: ČPP 

 ZPMV ČR 

 O2 FAMILY 

 ČESKÁ POŠTA, S.P. 

 ČEPRO 

 NADACE ORLEN UNIPETROL 

 MONETA MONEY BANK, A.S. 

 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. 

 HC SPARTA PRAHA 

 EUROPLASMA 

 NADACE ORLEN UNIPETROL  

 KUČEROVÁ LUCIE 

 UZO UNIE ZAMĚSTNANCŮ OBCHODU 

 ALTRO MANAGEMENT 

 BES spol. s r.o. 

 MĚSTO BŘEZOVÁ 

 ČEPRO 

 ÚROKY, DIVIDENDY, ZA ROK 2019 

 SOUKROMÉ OSOBY, MALÉ FIRMY, NEZNÁMÍ DÁRCI 

 

Příjmy za rok 2021 činily 12 547 322 Kč 

Převod z rezervy 7 000 000 Kč 

Celkové příjmy 19 547 322 Kč 

 

Celkové finanční prostředky k 1. 1. 2021, se kterými bylo v roce 2021 hospodařeno, činily 

44 462 962 Kč. 
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Za rok 2021 bylo plnění rozpočtu realizováno ve dvou oblastech: 

a) finanční pomoc dětem, těţce tělesně postiţeným bývalým policistům a hasičům a policistů 

a hasičům ve sluţebním poměru, kteří se ocitli tíţivé ţivotní situaci 

 stavební spoření, ţivotní pojištění 1 167 000 Kč 

 jednorázový finanční příspěvek invalidům 1 590 000 Kč 

 jednorázový finanční příspěvek dětem 1 780 000 Kč 

 věcné dary, ozdravné léčebné pobyty, jubilea 1 809 297 Kč 

 finanční příspěvek v tíţivé ţivotní situaci 7 715 000 Kč 

 daně, úroky, rezerva 195 202 Kč 

Výdaje v této oblasti činily 14 256 499 Kč (plánovaný rozpočet 17 200 000, čerpání 83 %)  

b) výdaje spojené s provozem vlastní činnosti Nadace. 

Výdaje v této oblasti činily 258 280 Kč (plánovaný rozpočet300 000 Kč,čerpání 86%) 

 

Celkové výdaje představovaly částku 14 514 779 Kč (plánovaný rozpočet 17 500 000 Kč, 

čerpání 83%)  

 

K 31. 12. 2021 měla Nadace tyto finanční prostředky: 42 475 505 Kč 

1. běţný účet u ČSOB č.175787001/0300 6 108 095Kč 

2. spořicí účet u ČSOB č. 223749748/0300 2 127 523Kč 

3. J&T banka 16 500 000Kč 

4. Moventum 7 700 000Kč 

5. Conseq 10 000 000Kč 

6. Stav pokladny k 31. 12. 2021 39 887 Kč 
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Plnění rozpočtu Nadace policistů hasičů 
– vzájemná pomoc v tísni  

v roce 2021 

 

I přes sloţitosti období roku 2021Nadace policistů a hasičů plně splnila své poslání a uspěla 

i v hospodaření s finančními prostředky. 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, s příjmovou i výdajovou stránkou ve stejné výši 

10 500 000 Kč. Vyrovnaný zůstal i po změnách uskutečněných rozhodnutím Správní rady ze 

dne 11. 6. a 15. 8. 2021, kdy byl upraven na konečnou částku ve výši 17 500 000 Kč v příjmové 

i výdajové části. 

Příjmy Nadace tvořily peněţité dary příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, příslušníků 

a zaměstnanců HZS ČR, právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěţky 

z pořádání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a úroky z uloţených finančních 

částek. 

– Dary od příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, plánovaný rozpočet činil 5 200 000 Kč, 

reálné plnění rozpočtu bylo na 107 %, coţ představuje částku 5 550 118 Kč. 

– U darů od příslušníků a zaměstnanců HZS ČR byl stanoven rozpočet na 1 200 000 Kč, 

skutečnost činila 1 487 302 Kč, coţ je plnění rozpočtu na 124 %. 

– Kladných výsledků v příjmové oblasti bylo dosaţeno i získáním ostatních darů. Plánovaný 

rozpočet v této oblasti byl 4 100 000 Kč, skutečný příjem 5 509 902 Kč, coţ činí 134 % 

plnění. 

Celkový rozpočet výdajů byl plánován ve výši 17 500 000 Kč, skutečné výdaje činily 

14 514 779 Kč, coţ představuje čerpání ve výši 83 %. 

 

 


