
Výroční zpráva
za rok 2020

Své dílo skleněný antivir vytvořil sklářský mistr Jiří Pačinek jako poděkování všem 
hasičům, policistům, záchranářům i dalším složkám, za jejich nasazení a obětavou práci 

při ochraně zdraví a bezpečnosti občanů České republiky.
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1.Úvodní slovo ředitele 
Nadace policistů a hasičů 
– vzájemná pomoc v tísni 
(dále jen „Nadace”)

Vážení přátelé,

jsem rád, že stejně jako v  letech předcházejících, tak i v  letošním roce vám můžeme předložit již po osmnácté 
Výroční zprávu Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, a to za rok 2020.

Ještě nikdy jsme nezpracovávali výroční zprávu za tak složité a těžké období, jakým bylo období roku 2020. 
Pandemie nám ukázala relativitu věcí, které se nám jevily jako neměnné, dané a naprosto samozřejmé. 

I v tomto obtížném období byl rok 2020 charakteristický snahou o naplnění cíle naší Nadace, a to zlepšit životní 
podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, policistům a hasičům těžce tělesně po-
stiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby a policistům a hasičům ve služebním 
poměru, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociál-
ních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.

Nebylo vždy snadné získat sponzorské dary, ale díky našim osobním kontaktům se sponzory, pořadateli, účastníky 
akcí, a to jak policistů a hasičů, ale především široké veřejnosti z různých oblastí života se nám podařilo i v roce 2020 
navázat na dlouholetou tradici úspěšnosti. Velice si proto vážíme stávajících dlouholetých příznivců i toho, že jsme ve 
svých řadách i v této těžké době přivítali řadu nových podporovatelů, které oslovila naše prospěšná nadační činnost. 

 Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme vypovídá o našem hospodaření, o důležitých aktivitách, ale především 
je příležitostí k poděkování všem těm, kteří pomohli buď finančním darem nebo uspořádáním kulturních, sportovních 
a jiných společenských akcí, jejichž výtěžek šel na účet Nadace, nebo Nadace se zde mohla představit jako úspěšná 
nezisková organizace. Za to Vám všem patří dík.

S úctou a poděkováním
PhDr. Vladimír Šutera, CSc.

Motto:

Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých

Francois Duc de la Rochefoucauld
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2. Zřízení Nadace

Nadace byla dne 21. 12. 2002 zapsána do nadačního rejstříku 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 7

3. Orgány Nadace

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

Předseda: Jan Hamáček 
Místopředseda: JUDr. Milan Štěpánek

Členové:  plk. Mgr. Vladislav Husák
 Jiří Jílek 
 genpor. v zál. JUDr. Jiří Kolář
 genpor. Ing. Drahoslav Ryba
 genmjr. v zál. Ing. Miroslav Štěpán 
 genmjr. Mgr. Jan Švejdar 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace. 

Předseda: Zdeněk Juřík

Členové: Ing. Hana Štěpánková 
 Ing. Josef Velíšek

Výkonný orgán Nadace

Ředitel Nadace: PhDr. Vladimír Šutera, CSc.
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4. Cíle Nadace

Nadace je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří 
zahynuli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon, bývalým policistům a hasičům těžce tělesně 
postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Po patnáctiletém působení a finanč-
ní stabilitě Nadace od roku 2018 pomáhá policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám k pře-
klenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku živelné 
katastrofy.

5. Činnost Nadace

Rok 2020 byl dalším zlomovým rokem v  historii lidstva, celosvětová pandemie v  důsledku vyskytnutého viru 
Covid-19 změnila životy lidí na celém světě a i celkovou náladu ve společnosti. Je pochopitelné, že se odrazila i v živo-
tě naší Nadace. K dosažení svého cíle vyvíjela v roce 2020 Nadace svoji činnost v souladu se svou, strategií, posláním 
a plánem Nadace. 

K tomu, aby své cíle mohla uskutečnit, zaměřovala v roce 2020 svoji činnost zejména:
a) k získávání finančních zdrojů, 
b) k propagaci Nadace a na aktivity s ní spojené 
c) k poskytnutí pomoci 

 
Ad a) Získávání finančních zdrojů 

Získávání finančních zdrojů je nezbytným nástrojem pro naplňování cílů Nadace. Získané prostředky Nadace efek-
tivně využívá na podporu těch činností, které v konečném důsledku naplňují poslání a cíle Nadace.

Nadace k  získávání finančních 
zdrojů zaměřuje svoji činnost zhru-
ba do dvou oblastí, a to do oblasti 
samotných policistů, hasičů a  ob-
čanských zaměstnanců, kdy Nadace 
apeluje na princip solidarity a dob-
rovolné finanční pomoci ze strany 
policistů, hasičů a občanských za-
městnanců rezortu. Zde je nutno 
vyzdvihnout i  činnost služebních 
orgánů v  propagaci této pomoci 
mezi policisty, hasiči a ostatními za-
městnanci rezortu.

Druhou oblastí, do které Na-
dace  soustřeďuje svoji pozornost 
je civilní sektor, kdy sponzorské 
dary od fyzických i právnických 
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osob představovaly částku 
4 459 467 Kč, což je splně-
ní plánovaného rozpočtu 
na 133%. Plánovaná část-
ka byla rozpočtována na 
3 350 000 Kč. 

Vysoce pozitivních vý-
sledků v  získávání finanč-
ních zdrojů bylo dosaže-
no jednak mimořádným 
úsilím pracovníků Nadace, 
kteří se aktivitami pravidel-
né spolupráce se sponzory 
a nadačními přáteli zabý-
vají. Nelze opomenout ani 
tu skutečnost, že Nadace 

se za dobu osmnáctiletého působení dostala do pod-
vědomí společnosti jako důvěryhodná, stabilní a pro-
spěšná nezisková organizace.

V roce 2020 se Nadace ve svých aktivitách 
zaměřila na řadu významných akcí, které při-
spěly nejen k  samotné propagaci Nadace, 
ale přinesly i další finanční zdroje. Jednalo se 

především o sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
kdy jejich výtěžky byly věnovány Nadaci. 

Jako příklad uvádíme: 
Mistrovství UNITOP ČR v boxu. Pod záštitou mi-

nistra vnitra ČR proběhlo v hale Národního sportovní-
ho centra v Prostějově Mistrovství UNITOP  ČR v boxu. 
V  průběhu turnaje proběhla i dobročinná sbírka, jejíž 
výtěžek byl věnován Nadaci. 

Jaderná elektrárna Dukovany, skupina ČEZ. Spolu 
s vedením byla realizována myšlenka podpory Nadace 
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z dobrovolného vstupného z letního autokina, kdy promítací plátna mimo jiné nahradila chladící věže JE Dukovany. 
Velké parkoviště pro 700 aut JE se o víkendech od poloviny června do konce srpna 2020 proměnilo v hlediště. Vybraná 

částka z  dobrovolného vstupného od 
zahájení do konce července ve výši 
130  000 Kč byla zaslána na dárcovský 
účet Nadace. 

JENTAK – RACE – běžecký, pře-
kážkový závod ve prospěch Nadace. 
V  září 2020 pořádal Michal Stojnov 
z  Ochranné služby Policejního prezidia 
ČR s kolegy a přáteli v zámeckém parku 
v Dolních Beřkovicích 2. ročník běžecké-
ho, překážkového závodu. Zúčastnilo se 

ho 120 závodníků. Výtěžek ze startovné-
ho byl věnován Nadaci.

Charitativní běh Děčín 2020. V září 
byl předán řediteli Nadace policistů 
a  hasičů, prap. Michalem Rychtaříkem, 
inspektorem z  ÚO Děčín. OO Děčín-
Podmokly, symbolický šek „Self Defense 
Division, z. s., za podpory všech běžců”. 

Jednalo se o výtěžek z „Běhu na podporu Nadace”, 
který se konal v srpnu v Děčíně.

Fotbalové charitativní utkání Hradec Králové. 
U příležitosti oslav 20 let Královéhradeckého kraje 
se konalo 6. 9. 2020 společně s týmem Real TOP 
Praha, složených ze známých osobností kulturního 
a sportovního života, charitativní fotbalové utká-
ní. Odehrálo se v hradeckém sportovním areálu 
Bavlna. Tým Královéhradeckého kraje se skládal ze 

složek IZS a známých spor-
tovních osobností. Výtěžek 
ze vstupného byl věnován 
Nadaci. 

Dárcovské centrum 
Chodov a  Černý Most. 
V  roce 2015 byla uzavřena 
dohoda mezi Dárcovským 
centrem a Nadací, kdy kaž-
dý dárce při odběru krevní 
plazmy v obchodním cent-
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ru Chodov a Černý Most, obdrží finanční částku, kterou může věnovat na konto naší Nadace. V roce 2020 dárci přispěli 
na Nadaci nemalou částkou.

Sparta vzdává hold. Pod heslem „každý z nás je jednou potřeboval a potřebovat bude. Jsou tu pro nás, ať hoří, přišla 
povodeň, stala se vám nehoda, úraz. Za to jim patří náš velký dík”. Sparta jako úplně první sportovní klub v České re-
publice se rozhodla věnovat v každé sezoně dvě utkání za sebou těm, kteří za nás denně nasazují životy – hasičům, 
záchranářům, policistům a vojákům. V roce 2020 proběhl již jedenáctý ročník této akce. 

Ad b) propagace Nadace a aktivity s ní spojené
Uplynulý rok byl stejně jako léta předcházející naplněn usilovnou snahou realizovat poslání, kvůli němuž byla 

Nadace založena a tedy i snahou soustředit 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 možnost osobně se 
účastnit řady plánovaných 
akcí v roce 2020 tak, jak tomu 
bylo v  letech předcházejí-
cích. Proto bylo nutno využít 
alespoň těch, kde byla v  té 
době osobní účast možná. 
Nebyla vynechána ani jedna 
z  možností přestavit na po-
řádaných akcích naši Nadaci 
jako důvěryhodnou, prospe-
rující neziskovou organizaci, 
s otevřenou náručí a velkým 
srdcem na dlani. 

K  propagaci Nadace ne-
malou měrou přispívají ak-
tualizované webové stránky 
Nadace, vytvoření a distribu-
ce informačních letáků, pra-
videlná spolupráce s časopi-
sy Policista a Kriminalistický 
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sborník, dále odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 112 
a v neposlední řadě i prezentace ve sdělovacích prostředcích. 

Jako příklad uvádíme:
HZS ČR v Betlémské kapli. Rok 2020 byl pro Hasičský záchranný sbor ČR rokem 20 let fungování v novém orga-

nizačním uspořádání. V Aule Českého vysokého učení technického v Praze, Betlémská kaple, byl uspořádán koncert, 
který symbolicky odstartoval celou řadu připomínkových akcí. 

Pietní akt a bohoslužba v Ostrově. Dne 14. července 2020 se konal už pošesté v Ostrově pietní akt u pomníč-
ku nstržm. Martina Duchoně před tamním obvodním oddělení PČR, který zahynul ve službě v roce 2003. V regionu 
zemřelo od roku 1990 při plnění služebních úkolů 5 policistů. Všem byl vzdán hold proslovy, položením květinových 
darů a zazpíváním národní hymny. Poté se v místním  kostele sv. Michala Archanděla a Panny Marie Věrné konala mše 
svatá za bezpečí, zemřelé policisty a členy IZS ČR. 

Předání Ceny starosty města Kelče – patřila tělesně postiženému bývalému policistovi v  nadační péči, 
Tomášovi Richtarovi. 8. srpna 2020 na kelčské radnici byla panu Tomáši Richtarovi, jako prvnímu občanovi Kelče, 
předána Cena starosty města. Ocenění bylo uděleno za jeho duchapřítomný čin, který se odehrál 23. 12. 2019. Výbuch 
plynu v domě manželů Klvanových v prvních minutách zaznamenali jenom sousedé. Jako první se na místě objevil 
právě bývalý policista Tomáš Richtar s ručním hasicím přístrojem a zlikvidoval začínající požár. Nemohl sice odvrátit 
tragédii, která se později odehrála, ale určitě zachránil životy a zdraví dalších členů rodiny i jejich dům a majetek. 

Skleněný antivir. Sklářský mistr Jiřího Pačinek, ve svém díle skleněný antivir zhmotnil ruce jako symbol, práce 
a poslání všech hasičů, policistů, záchranářů i dalších složek, chránících zdraví a bezpečnost občanů České republiky.

Umělecké dílo je navíc dokladem dlouholeté spolupráce a přátelství tohoto významného sklářského mistra s ve-
dením Nadace a občanským aktivistou sklářským producentem Davidem Sobotkou, který s Nadací spolupracuje již 
od roku 2006. 

Ad c)  poskytnutí pomoci
Přízeň dárců a sponzorů z řad policistů a hasičů, občanských zaměst-

nanců rezortu, firem i občanů, umožnila Nadaci stejně jako v letech mi-
nulých, realizovat své projekty, zaměřené ke zlepšení životních podmí-
nek dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, 
bývalým policistům a  hasičům těžce tělesně postiženým následkem 
zranění utrpěného v  přímé souvislosti s  výkonem služby a policistům 
a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám k překlenutí 
nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociál-
ních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.

Pomoc směřována k dětem:
– měsíční příspěvek na stavební spoření, 
– měsíční příspěvek na životní pojištění,
– jednorázový finanční příspěvek každému dítěti, vyplácený ke konci 

roku,
– jednorázový příspěvek při propuštění z  nadační péče, k umožnění 

snadnější startu do života,
– možnost účastnit se léčebně ozdravných pobytů v  tuzemsku 

i zahraničí, 
– možnost absolvovat lázeňskou léčbu, 
– zajišťování poradenské pomoci v oblasti psychologické, právní, sociální i zdravotní.

Pomoc směřována k policistům a hasičům těžce tělesně postiženým:
– jednorázový finanční příspěvek postiženému, vyplácený ke konci roku,
– příspěvek na zdravotní pomůcky postiženým osobám připoutaným na invalidní vozík,
– možnost účastnit se léčebně ozdravných pobytů v tuzemsku i zahraničí,
– možnost absolvovat lázeňskou léčbu, 
– pomoc při zajišťování potřebných zdravotních pomůcek,
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– možnost využít slevu u ČPP na povinném ručení na osobním vozidle,
– zajišťování poradenské pomoci v  oblasti psychologické, právní, sociální i zdravotní i v  otázkách zaměstnání 

a studia.
Pomoc směřována k aktivním policistům a hasičům
Pomoc byla směřována k policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám k překlenutí ne-

předpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy 
(povodeň, požár, vichřice a další).

Finanční příspěvek směřoval na koupi dýchacího přístroje, k úpravám bezbariérových prostor bytu, k pořízení asi-
stenčního psa, k uskutečnění léčby ve specializovaných lékařských pracovištích plně nehrazených zdravotními pojiš-
ťovnami nebo ke zmírnění následků živelných pohrom.

Děkovný dopis
Dobrý den. Chtěli bychom touto cestou srdečně poděko-

vat Vaší nadaci za poskytnutý peněžitý dar pro našeho syna 
Pavlíka, určený na pořízení asistenčního psa. Pavlík má poru-
chu autistického spektra, těžkou mentální retardaci a poruchu 
řečové dysfázie. Komunikace je z tohoto důvodu s ním velmi 
složitá. Pořizovací náklady a náklady na výcvik se vyšplhaly na 
částku 295 000 Kč. Vzhledem k tomu, že asistenční pes není 
na seznamu zdravotnických pomůcek, tak zdravotní pojiš-
ťovna nehradí žádné náklady. Veškeré náklady si pořizova-
tel musí hradit ze svých zdrojů nebo ze sponzorských darů. 
Vaše organizace poskytla peněžitý dar ve výši 150 000 Kč, což 
činí polovinu pořizovacích nákladů a tato částka nám téměř 
„vyrazila dech” a hlavně tento finanční dar celou věc urych-
lil. Dne 4.4.2021 nám byl předán pejsek jménem Izzy, jedná 
se o zlatého retrývra, který se prakticky stal již během hodi-
ny Pavlíkovým kamarádem a velikým pomocníkem zejména 
v poskytnuté Canisterapii, která je jednou z mnoha věcí, pro 
kterou byl pejsek vycvičen. Touto cestou dáváme souhlas se 
zveřejněním, protože si myslíme, že taková věc a velkorysost, 
která byla z Vaší strany se jednak jen tak nevidí a druhak by ne-
měla být nijak utajována. S přáním krásného zbytku dne a sr-
dečného díky i v této nelehké době přejí rodiče Pavel a Sabina 
Müllerovi a obdarovaný Pavlík!

Léčebně ozdravné pobyty a lázeňské pobyty
Nadace stejně jako v  letech předcházejících 

měla v  plánu i pro rok 2020 pro děti léčebně 
ozdravné pobyty ve Španělsku a pro těžce těles-
ně postižené policisty a hasiče léčebně ozdravný 
pobyt v termálních lázních v Maďarsku.

Vzhledem k  pandemické situaci v  Evropě 
a  zákazu cestování nebylo možnost plánované 
pobyty uskutečnit. 

Díky osobním kontaktům pracovníků Nadace 
se podařilo zařídit pobyt ve Spa hotelu Hvězda 
společnosti ENSANA v Mariánských Lázních, a to 
jak pro děti s  pozůstalými rodiči i pro těžce tě-
lesně postižené policisty a hasiče s doprovodem. 
Šlo o desetidenní pobyt spojený s  lázeňskými 
procedurami včetně návštěvy Římských lázní, 
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který byl jistě plnohodnotnou náhradou za neuskuteč-
něné pobyty v zahraničí. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem těm, 
kteří vytvořili úžasnou a pohodovou atmosféru po ce-
lou dobu pobytu, který považovali všichni zúčastnění za 
neopakovatelný zážitek. 

Vzhledem k  dlouholeté spolupráci s Vojenským lá-
zeňským a rekreačním zařízením (VOLAREZA) se usku-
tečnil léčebně ozdravný pobyt dětí s pozůstalými rodiči 
ve Vojenské zotavovně Bedřichov. Vzhledem k  počasí 
byl celý pobyt ve znamení individuální turistiky. 

Obdobně se ve Vojenské zotavovně Bedřichov usku-
tečnil i týdenní léčebně ozdravný pobyt pro těžce tě-
lesně postižené policisty a hasiče s doprovodem. Počasí rovněž přálo a proto přítomní uskutečnili poznávací výlety 
a prožili příjemné chvíle v nádherném horském prostředí. 

Stejně jako v minulých letech se podařilo ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV ČR zabezpečit pro těžce těles-
ně postižené policisty a hasiče týdenní komplexní lázeňské pobyty ve vybraných lázeňských zařízeních. Této možnosti 
využilo 18 těžce tělesně postižených se svým doprovodem.

 Pravidelné předvánoční setkání nadačních rodin v Praze. Nadace tradičně organizuje v adventní době v Praze 
dvoudenní předvánoční setkání dětí a pozůstalých rodičů po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby 
a těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů, kteří se zranili při plnění služebních úkolů a jejich rodin. 
Stěžejním bodem setkání je pietní akt u pomníku padlých policistů a hasičů v areálu Muzea Policie České republiky 
a následná společná setkání na koncertu nebo na předvánočním setkání se členy správní a dozorčí rady na MV ČR na 
Letné spojené s předáváním dárečků a různých pozorností od našich sponzorů. Z důvodů opatřená vlády spojených 
s pandemickou situací se setkání v roce 2020 poprvé v letošním roce z důvodu vládních opatření spojených s pande-
mií se neuskutečnilo.   
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6. Hospodaření nadace

Rok 2020, i přes velmi složité období vzhledem k pandemické situaci, lze hodnotit pro Nadaci jako velmi úspěšný 
v oblasti hospodaření s finančními prostředky.

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, to znamená, že příjmy i výdaje byly stanoveny ve stejné výši 9 400 000 Kč. 
Rozpočet výdajů je rozdělen do dvou oblastí.

a) ve výši 9 100 000 Kč – finanční pomoc dětem, těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům a policistů 
a hasičům ve služebním poměru, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a 

b) ve výši 300 000 Kč – výdaje spojené s provozem vlastní činnosti Nadace. 
Ad a) První výdajový okruh finanční pomoc dětem z nadačních pozůstalých rodin, a invalidům sleduje čer-

pání financí spojených s trvalou pomocí postiženým rodinám. 
Podstatnou část výdajů tvoří životní pojištění a stavební spoření. Jedná se o jednorázový příspěvek dětem z nadač-

ních pozůstalých rodin. Těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči finanční částku obdrží jednorázově na konci 
roku. Další neméně podstatnou část výdajů Nadace tvoří výdaje na léčebně ozdravné pobyty obou skupin, dary do 
rodin, jubilea, sociální výpomoc.

Novou skupinu výdajů v roce 2020 tvořily výdaje na jednorázové finanční příspěvky policistům a hasičům v tíživé 
životní situaci. Rozpočet těchto výdajů byl stanoven na částku 1 000 000 Kč. Správní radou byly během roku odsou-
hlaseny finanční příspěvky v celkové výši 1 340 000 Kč.

Celkově bylo na výdaje spojené s finanční pomocí dětem z nadačních pozůstalých rodin, tělesně postiže-
ným bývalým policistům a hasičům a policistům a hasičům v tíživé životní situaci rozpočtováno 9 100 000 Kč. 
Skutečně vynaložené výdaje v této oblasti byly 7 945 401 Kč. Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 87%.

Ad. b) Čerpání finančních prostředků spojených s vlastní činností Nadace.
V oblasti provozu a činností spojených s fungováním Nadace byly plánovány výdaje ve výši 300 000 Kč. Skutečná 

výše výdajů v roce 2020 byla 213 163 Kč, což se rovná čerpání 71% stanoveného rozpočtu v této oblasti pro rok 2020.
Podstatnou část výdajů činily zakoupené reklamní předměty na propagaci Nadace a výdaje spojené s provozem 

a aktivitami Nadace.
Celková rekapitulace plnění výdajů Nadace v roce 2020:

Plánovaný rozpočet výdajů v oblasti finanční pomoci nadačním pozůstalým rodinám, tělesně postiženým bývalým 
policistům a hasičům a policistům a hasičům v tíživé životní situaci, dále v oblasti provozu a činností spojených s fun-
gováním Nadace, byl celkový rozpočet 9 400 000 Kč. Skutečné výdaje celkem v těchto oblastech v roce 2020 činily 
8 158 564 Kč. Tato částka odpovídá čerpání rozpočtovaných výdajů na 87%.

Skutečné příjmy činily 11 193 560 Kč
Skutečné výdaje činily 8 158 564 Kč

7. Kam směřují naše kroky

Nadace v roce 2021 bude nadále pokračovat ve své péči o děti po policistech a hasičích ve stejných oblastech, jako 
v roce 2020. Svoji péči rozšíří o pomoc studujícím dětem při  zabezpečování stáží u firem, podniků nebo i ve státním sektoru.

U těžce tělesně postižených policistů a hasičů Nadace svoji pomoc předpokládá zaměřit především na poskytnutí 
pomoci v oblasti zdravotnické, a to např. při jejich zajištění invalidního vozíku, zdravotních pomůcek. Při zabezpe-
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čování léčebně ozdravných pobytů Nadace bude pokračovat ve svém nastaveném trendu, aby zabezpečený hotel 
měl všechny parametry, které potřebují lidé s handicapem ke spokojenému pobytu (bezbariérové přístupy, vstup do 
bazénu a další). 

V  nadcházejícím roce chce Nadace svou upřenou pozornost zaměřit, ve spolupráci s  Policejním prezidiem, 
Generálním ředitelstvím HZS a Krajskými ředitelstvími, především k poskytnutí pomoci aktivním policistů a hasičům 
a jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo 
v důsledku živelné katastrofy. Za svoji prioritu považuje pomoc rychlou a efektivní, neboť jen ta má smysl. 

Pro lepší orientaci uvádíme několik příkladů možné pomoci Nadace:
– poskytnout příspěvek na koupi podpůrného dýchacího přístroje, polohovací postele, speciální polohovací židlič-

ky, speciálního dětského kočárku, vertikální židle a další zdravotnických pomůcek, 
– 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 pojiš-

ťovnami, rehabilitacích a další,
– lze poskytnout finanční prostředky na úpravu osobních aut k přepravě nemocných nebo tělesně postižených.

Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 20. 3. 2021 je konstatováno, že „veškerá činnost Nadace a čerpání finanč-
ních 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 použito finančních prostředků v souladu 
s darovací smlouvou. Údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti.

Je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem. 

Výroční zpráva Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni za rok 2020 byla dne 12. 5. 2021 projednána 
Dozorčí radou Nadace s doporučením Správní radě Nadace tuto projednat a schválit. 

Správní rada Nadace na svém zasedání dne 1. 6. 2021 Výroční zprávu Nadace za rok 2020 projednala a schválila.

V Praze dne 1. 6. 2021

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

Nadace vede účetnictví v účetních denících podle jednotlivých účtů a zvlášť peněžní deník pro pohyb finančních 
prostředků v hotovosti.

Jedinými příjmy Nadace jsou peněžní dary příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, příslušníků a zaměstnanců HZS, 
právnických a fyzických osob, finanční částky získané z pořádání různých kulturních, sportovních a jiných společen-
ských akcí a úroky z účtu nadace.

V roce 2020 získala Nadace následující finanční prostředky (částky jsou uvedeny v Kč)
POLICIE ČR – DARY 5 465 939 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 110 %
HZS ČR – DARY 1 268 154 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 115 %
OSTATNÍ DARY 4 459 467 PLNĚNÍ ROZPOČTU NA 133 %

DÁRCI: ČPP
 ZPMV ČR
 O2 FAMILY
 ČESKÁ ZBROJOVKA
 HC SPARTA PRAHA
 EUROPLASMA
 KUČEROVÁ LUCIE
 UNIE ZAMĚSTNANCŮ
 ALTRO MANAGEMENT
 BES spol. s r.o.
 ENVIROPOL
 AUTODROM MOST
 WINDM HOL. MACH.
 ČEPRO
 REAL TOP PRAHA
 ÚROKY, DIVIDENDY, ZA ROK 2019
 SOUKROMÉ OSOBY, MALÉ FIRMY, NEZNÁMÍ DÁRCI
Příjmy za rok 2020 činí celkově 11 193 560 Kč

Celkové finanční prostředky, se kterými bylo v roce 2020 hospodařeno, činily 52 621 527 Kč. Předpoklad získa-
ných příjmů pro rok 2020 byl rozpočtován ve výši 9  400  000 Kč. Ve skutečnosti byly získány finanční dary ve výši 
11 193 560 Kč včetně úroků a dividend, což představuje plnění rozpočtu na 119%.

Za rok 2020 bylo plnění rozpočtu realizováno ve dvou oblastech: 

a)  finanční pomoc dětem, těžce tělesně postižen bývalým policistům a hasičům a policistů a hasičům ve služebním 
poměru, kteří se ocitli tíživé životní situaci
stavební spoření, životní pojištění 1 197 000 Kč
jednorázový finanční příspěvek invalidům 1 440 000 Kč
jednorázový finanční příspěvek dětem 2 300 000 Kč
věcné dary, ozdravné léčebné pobyty, jubilea 1 548 491 Kč
finanční příspěvek v tíživé životní situaci 1 340 000 Kč
daně úroky rezerva 119 911 Kč
Výdaje činily 7 945 401 Kč ( plánovaný rozpočet 9 100 000, čerpání 87%) 
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b) výdaje spojené s provozem vlastní činnosti Nadace. 
Výdaje činily 213 163 Kč (plánovaný rozpočet 300 000 Kč, čerpání 71%)
Celkové výdaje představovaly částku 8 158 564 Kč (plánovaný rozpočet 9 400 000 Kč, čerpání 87%)

K 31. 12. 2020 má Nadace tyto finanční prostředky:
1. běžný účet u ČSOB č.175787001/0300 8 077 683 Kč
2. spořicí účet u ČSOB č. 223749748/0300  2 127 173 Kč
3. Vkladový účet – J§T BANKA č.3001102 184/5800 0 Kč
4. Směnka – J§T private equity 16 500 000 Kč
5. Moventum   7 700 000 Kč
6. Conseq 10 000 000 Kč
7. stav pokladny k 31. 12. 2020  58 106 Kč
Finanční prostředky Nadace celkem činí k 31. 12. 2020: 44 462 962 Kč

Hodnota portfolia cenných papírů k 31. 12. 2020 454 530 Kč
Nadační jmění celkem k 31. 12. 2020 44 917 492 Kč

 



Plnění rozpočtu Nadace policistů a hasičů  
– vzájemná pomoc v tísni 

v roce 2020

Rok 2020 byl pro všechny náročný v době epidemické situace ve vztahu k onemocnění covid 19. V této složité 
době splnila Nadace policistů a hasičů plně své poslání a zdárně uspěla i v tomto roce v oblasti finančních pro-
středků, především v získávání těchto prostředků a následném hospodaření s nimi.

V oblasti příjmů byla skutečná výše dosažených příjmů vyšší než plánovaný rozpočet 9 400 000 Kč. Celkové příjmy 
v roce 2020 byly 11 193 560 Kč. To odpovídá plnění rozpočtu v oblasti příjmů na 119%. 

Příjmy Nadace tvořily peněžité dary příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, práv-
nických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání sportovních, kulturních a jiných společenských 
akcí a úroky z uložených finančních částek.
– Dary od příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, plánovaný rozpočet činil 4 950 000 Kč, reálné plnění rozpočtu bylo 

na 110 %, což představuje částku 5 465 939 Kč.
– U darů od příslušníků a zaměstnanců HZS ČR byl stanoven rozpočet na 1 100 000 Kč, skutečnost činila 1 268 154 Kč, 

což je plnění rozpočtu na 115 %.
– Kladných výsledků v příjmové oblasti bylo dosaženo získáním ostatních darů. Plánovaný rozpočet v této oblasti 

byl 3 350 000 Kč, skutečný příjem 4 459 467 Kč, což činí 133 % plnění.

Celkový rozpočet výdajů byl plánován ve výši 9 400 000 Kč, skutečné výdaje činily 8 158 564 Kč, což představuje 
čerpání ve výši 87%.



Rozpočet Nadace policistů a hasičů  
– vzájemná pomoc v tísni

 na rok 2021

Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., ze dne 03. 09. 1997, se smlouvou o zřízení Nadace po-
licistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace”), Statutem Nadace, Jednacím řádem Nadace a Finančním 
řádem orgánů Nadace.

V roce 2021 bude hospodařeno s cca 10 500 000 Kč příjmů a 10 500 000 Kč výdajů (vyrovnaný rozpočet.)
Rozpočet je rozpočtován s celkovými  náklady 10  500 000 Kč, z  toho výdaje na finanční pomoc dětem, těžce 

tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům a policistů a hasičům ve služebním poměru, kteří se ocitli tíživé 
životní situaci by měly činit 10 200 000 Kč a výdaje na  provoz a propagaci Nadace by měly činit 300 000 Kč. Příjmy 
jsou tvořeny sponzorskými dary právnických a fyzických osob a dobrovolnými pravidelnými příspěvky příslušníků 
a zaměstnanců MV, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Částky jsou uváděny v tisících Kč.

2020 2021

Příjmová část:

Sponzorské dary 3 350 4 100

Dary od příslušníků a zaměstnanců Policie ČR 4 950 5 200

Dary od příslušníků a zaměstnanců HZS 1 100 1 200

CELKEM 9 400 10 500

Výdajová část:

Finanční a věcná nadační pomoc 9 100 10 200

Stavební spoření a životní pojištění dětem 1 000 1 300

Jednorázový finanční příspěvek invalidům 1 500 1 600

Jednorázový finanční příspěvek dětem 1 700 2 000

Jednorázový finanční příspěvek v nepředpokládané tíživé situaci  1 000 2 000

Ozdravné pobyty, věcné dary, výpomoc 3 600 3 000

Daně + Rezerva 300 300

Výdaje spojené s provozem 300 300

Jednání orgánů Nadace, pracovní návštěvy 15 15

Propagace 150 150

Kancelářské potřeby 3 3

Publikace, noviny, právní normy 10 10

Poštovní služby a bankovní poplatky 20 20

Drobný nákup, vybavení, náklady na internet, intranet 17 17

Repre fond (pohoštění, klientů a zahraničních partnerů ) 20 20

Návštěvy rodin s dětmi, invalidů ( jednání, dárky ) 15 15

Audit 30 35

Rezerva na neplánované výdaje 20 15

CELKEM 9 400 10 500
Rozpočet Nadace na rok 2021 byl schválen Správní radou Nadace dne 1. 6. 2021.


