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V předchozích dvou letech jsme přirovnávaly Ještěřici k vlastnímu dítěti. Ani letos tomu není 
jinak. 
Od začátku bedlivě sledujeme její vývoj a zkoumáme, zda je všechno v pořádku. Na konci roku 
2016 bylo Ještěřici 2 a čtvrt roku. Je to období, kdy dítě již zvládá spoustu náročných 
dovedností, je velmi aktivní, ale stále ještě potřebuje významnou oporu. Z tohoto úhlu pohledu 
se Ještěřice vyvíjí zdárně. Roste, sílí, je zručnější a rychlejší, aktivnější, umí toho již mnohem 
více, než při jejím zrodu. Přesto stále potřebuje důsledný dohled a laskavou péči. 
Rok 2016 znamenal pro Ještěřici zásadní změnu v členské základně. Petra Doležalová, která 
stála 
u zrodu Ještěřice a vydatně se podílela na jejím osamostatnění, musela z důvodu vysoké 
pracovní vytíženosti na post ještěřičí vychovatelky rezignovat. V květnu 2016 převzala od Petry 
štafetu Jana Kortusová, která je skutečným zdviženým prstem v každé situaci. Je typickým 
dotahovačem, ladí detaily, nenechá nikdy nic náhodě. Krom toho, že ztrátu Petry plně 
nahradila, je nutné zmínit, že nenarušila ani živelnou rovnováhu správní rady. Je totiž stejně 
jako Petra narozena v zemském znamení. Ještěřice je tedy stále zastoupena všemi čtyřmi 
zemskými živly, a to nás těší.  
Personální změny zapříčinily také zamyšlení nad hodnotami a posláním Ještěřice, a tak jsme 
v loňském roce Ještěrce často opakovaly, proč je významná, v čem je výjimečná. Opakovaly 
jsme to
i společnosti a zopakujeme to také tady a teď: 
Pomáháme lidem, kteří se dostanou do problémů, ale stát jim z různých důvodů nemůže nebo 
neumí pomoci. Naši žadatelé nedosáhnou na státní dávky a příspěvky, případně jim tyto 
prostředky nestačí 
a jejich situace se tím zhoršuje, přitom lidem obvykle stačí drobná jednorázová pomoc v 
začátku. Jinými slovy lze říct: „Kam stát nemůže, nastrčí Ještěřici“.
Od ostatních nadačních fondů se lišíme zejména regionální působností a způsobem získávání 
finančních prostředků na podporu pro potřebné. Finanční prostředky totiž získáváme 
především svou vlastní činností. Plánujeme, organizujeme a pořádáme kulturně-společenské a 
sportovní akce, kde se lidé baví, spolupracují a závodí. Samozřejmě se nebráníme případným 
darům od sponzorů, díky kterým může být naše podpora efektivnější, ale takových zatím 
mnoho není.  
Neváháme si za účelem získání prostředků udělat legraci samy ze sebe, obětujeme práci pro 
nadační fond svůj čas, mnohdy i peníze. Nehradíme žádné zaměstnanecké mzdy a odměny. 
Veškerou činnost od administrativy po manuální výrobu kostýmů a rekvizit na akce zajišťujeme 
vlastními silami. 
Opíráme se o zásadní hodnoty, jako je transparentnost, zodpovědnost, spolupráce, rovnost, 
aktivita 
a pracovitost. Nadační fond Ještěřice je tu zkrátka pro ty, kteří jej potřebují a s láskou se dělí o 
to, 
co má a co umí.

Bc. Miluše Merklová
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ještěřice

„Nežebrat o útěchu, ale těšit.
Nesnažit se získat pochopení od druhých, ale chápat. 
Nevyžadovat lásku, ale milovat.“
A.Grün
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Nadační fond Ještěřice vznikl dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni 
dne 23. 9. 2014.

První myšlenka na založení neziskové organizace pro charitativní účely provázela nás zakladatelky již 
několik let. Myšlenka se postupně vyvíjela a sílila, byla stále častěji předmětem našich debat. Náhle 
vyústila i v potřebu, neboť při organizování kulturně-zábavného programu pro postižené s názvem 
Srdce slabším jsme začaly různými doprovodnými akcemi shromažďovat stále více finančních 
prostředků a pro transparentnost bylo třeba zřídit bankovní účet.  Zvažovaly jsme mimo jiné založení 
občanského sdružení, nicméně když jsme si vydefinovaly představy o fungování budoucí organizace, 
bylo rozhodnuto, že nejvhodnější právní formou pro naše činnosti bude nadační fond. 

Nebylo to ale samo sebou. Myšlenky by se nedaly přeměnit v činy, kdybychom kolem sebe neměly 
schopné a nadšené lidi, kteří byli ochotní jít do toho s námi s tím, že bude hodně práce a žádná 
materiální odměna. Jediný benefit, který jsme mohly nabídnout, byl dík za dobrou práci. Tak tedy teď 
všem těm, kdo pomáhají a nic za to nečekají – VELMI DĚKUJEME! 

S názvem nadačního fondu jsme se trochu potrápily. Správní rada vedla diskusi o tom, zda je název 
Ještěřice dostatečně reprezentativní, důvěryhodný, seriózní apod. V zásadě jde o název, který jsme
v rámci našeho interního humoru užívaly mezi sebou. A protože veselost je druhem odvahy (řekl 
Hemingway), a protože každá z nás je jedinečnou Ještěřicí, tento název zvítězil nad jinými duchovně 
hodnotnějšími. Ještěřice vyjadřuje naši podstatu, jsme oheň, voda, vzduch, země. A proto se i naše 
logo skládá ze čtyř puntíků různých barev. 

Naši Ještěřici lze vystihnout slovy klasika: „Celek tvoří jeho součásti“.

O Nadačním fondu
Ještěřice

Vznik nadačního
fondu2.1

www.nadacni-fond-jesterice.cz

logo nadačního fondu:



Nadační fond Ještěřice je organizace založená za účelem veřejně prospěšným, a to jako podpora 
humanitárních projektů a aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména sociálního charakteru, 
přičemž tato podpora je vázána na splnění následujících podmínek:

1.
a) Podpora je určena postiženým a sociálně znevýhodněným fyzickým osobám a jejich rodinám, které 
potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá, popř. státní příspěvek není 
dostačující, nebo
b) je podpora určena právnickým osobám podílejícím se na pomoci osobám uvedeným v bodě a) 
této podmínky.    
 
2.
a) Fyzické osoby, kterým je podpora určena, musí mít trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a 
b) právnické osoby, kterým je pomoc určena, musí mít sídlo i místo výkonu činnosti 
na území Karlovarského kraje. 

Takto je poslání definováno v našich zakládacích dokumentech.  Jsme si vědomé toho, že si leckdo 
pod těmito obecnými slovy neumí představit nic moc konkrétního, ale v právních dokumentech nelze 
popsat všechny možné složité situace, do kterých se lidé mohou během života dostat a ve kterých
i potřebují pomoct. Věnujeme tedy našemu poslání více prostoru zde a doufáme, že mu bude 
věnováno také dost prostoru v médiích. 

Především bychom rády ujasnily, že výše zmíněná potřebnost speciálních zdravotních a sociálních 
služeb není myšlena tak, že se musí jednat o registrované sociální a zdravotní služby podle zákona 
o sociálních službách a zákona o zdravotních službách. Míníme tím jakoukoliv veřejnou službu, která 
pomůže vyrovnat zdravotní nebo sociální handicap žádajícího, jenž na úhradu této služby nedosáhne 
ze svých prostředků či z prostředků státu.

Příklady naší pomoci:
Konkrétně může jít například o matku samoživitelku nebo otce samoživitele, kteří nemají možnosti 
dosáhnout zvýšení vyživovací povinnosti druhého rodiče a potřebují dítěti uhradit například plavání, 
obědy ve škole, družinu, mateřskou školu, lyžařský kurz, zájmové aktivity talentovaných dětí, dopravu 
k zájmovým aktivitám talentovaných dětí, dopravu k lékaři či odbornému poradci, kauci na bydlení 
atd. 

Poslání a cílové skupiny
nadačního fondu2.2
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Může jí také o osoby, které onemocněly a nemohou v důsledku pracovní neschopnosti uhradit 
některé své potřeby či potřeby dětí. Dalším příkladem jsou rodiny s dítětem, které má nějaké speciální 
vzdělávací nároky, potřebuje speciální učební pomůcku, včetně počítačových programů, speciálně 
upravených PC či telefonů. Příspěvek s fondu lze poskytnout i lidem, kteří potřebují v důsledku 
poškození zraku či sluchu speciálně upravené mobilní telefony a další přístroje. Dále je možno 
poskytnout podporu na různé terapeutické, rehabilitační služby nebo lázně atd. 
Finanční podporu můžeme poskytnout také různým neziskovým organizacím, jež takovým rodinám 
a lidem pomáhají. 
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Cíle
nadačního fondu2.4
Obecně by se dalo shrnout, že cílem Nadačního fondu Ještěřice je pomoc těm, kteří to potřebují 
a nemají jinou možnost řešení své situace.
 
Setkávaly jsme se s takovými lidmi často. Všichni dobře víme, že když onemocníme, je to pro rodinný 
rozpočet malá katastrofa, i když se jedná o banální virózu. Dlouhodobější nemoc pak může zasáhnout 
rodinný systém tak mocně, že se začne hroutit. Cílem nadačního fondu je mírnit dopady takových situací, 
řešení akutních a krizových situací, prevence před propadem na sociální dno a integrace již propadlých 
zpět do společnosti.

Mezi cíle nadačního fondu je však potřeba také zahrnout rozhodnutí, že nadační fond bude jednat 
důvěryhodně, odborně a s etickou profesionalitou, transparentně a dle vymezeného účelu, a to tak, aby 
splnil podmínky pro získání Známky kvality pro nadační fond (Fórum Dárců).

Principy
nadačního fondu2.5
Základním principem je možnost kohokoliv v rámci Karlovarského kraje požádat nás o pomoc.
Při hodnocení všech žádostí stavíme na vrchol individuální přístup. Respektujeme soukromí a důvěru 
žádajících. Důležitým principem je oboustranná dohoda, o poskytování příspěvku sepisujeme smlouvu. 
Dbáme na důstojnost, rovnost a transparentnost. 

Činnost
nadačního fondu2.3
Předmětem činnosti Nadačního fondu Ještěřice je pořádání nejrůznějších kulturních, sportovních 
a zábavných akcí jejich výtěžky putují na účet nadačního fondu. Dvakrát v roce potom nadační fond 
vyhlásí výzvu veřejnosti v Karlovarském kraji a všichni potřební si mohou požádat o příspěvek
z fondu. 
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3Projekt nadačního fondu

3.1
Vznik:
Protože principem Nadačního fondu Ještěřice je získávat finanční příspěvky pro podporu žadatelů 
převážně z vlastních organizovaných kulturních či sportovních akcí, v roce 2015 fond sdružil všechny 
své akce pod jeden projekt, a tím vznikl pestrý kulturně sportovní cyklus „S Ještěřicí za kulturou“. 

Časový průběh:
Cyklus bude probíhat každoročně. 

Financování – dotace:
Na přípravu a organizaci cyklu Nadační fond Ještěřice získal v roce 2016 dotaci z Karlovarského kraje 
ve výši 15000 Kč a z města Kraslice získal dotaci ve výši 13300 Kč. Obec Stříbrná přispěla fondu 
10000 Kč na akci Srdce slabším 2016. Obec Stříbrná se také významně podílela na zajištění akce Hry 
u hranic bez hranic 2016.

Financování – dar:
Tím, že Nadační fond Ještěřice umožní cestou tohoto cyklu vystoupení pro širší veřejnost regionálním 
umělcům (buď málo známým, nebo známým v jiném městě či již známým rodákům apod.), může pro 
svou činnost získat peníze ze vstupného darem od vystupujícího umělce. Tento dar je vždy součástí 
výtěžku z dané akce, což bude popsáno dále v této zprávě.

Financování – charitativní prodej:
Další peníze putují do nadačního fondu z prodeje
charitativních výrobků Nadačního fondu Ještěřice
na pořádaných akcích (magnetky, přívěsky srdíčka,
adventní ozdoby, svíčky apod.).

„S Ještěřicí za kulturou“

Obce a města, která v roce 2016 byla součástí cyklu: 
Karlovy Vary, Kraslice, Stříbrná, Bublava, týmy Kraslic, Stříbrné, Dolního Rychnova, Jindřichovic, 
Chodova, Dalovic, Rotavy a Nové Role.

Propagace:
- plakáty
- LED obrazovka při ZUŠ Kraslice
- web: http://nadacni-fond-jesterice.cz/
- facebook: 
https://www.facebook.com/nf.jesterice
- Sokolovský deník, rádio Egrensis
- Živý kraj: http://www.zivykraj.cz/cz/ 

Hlavní hvězdy cyklu v roce 2016: 
- Vilma Cibulková (osobnost českého herectví, rodačka z Ostrova)
- Kateřina Herčíková (muzikálová herečka a zpěvačka, Divadlo JKT, Plzeň, rodačka z Kraslic)
- TRIO CLASSIC (uskupení tří výtečných hudebnic, Plzeň, kořeny v Sokolově)

Podpora akcí:
Na každé akci z cyklu je umístěna „děkovací cedule“ s těmi, kdo nás podporují.
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Popis realizace projektu a krátké zhodnocení akcí cyklu v roce 2016:

1) Kraslice – ZUŠ moderní sál - ochotnický divadelní soubor 
Konvalinky (Sokolov)– Pohádka O líné Žofce
Velikonoce – sobota – 26. března 2016 od 15:00 hod.
Výtěžek: 1467 Kč

2) EXCELENTNÍ VILMA CIBULKOVÁ HRÁLA PRO JEŠTĚŘICI
Hra:     DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Autor: Stefan Canev
Režie: Světlana Lazarová
Hrají:   Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký
Klub Paderewski v Karlových Varech v neděli 17. dubna 2016
nabídl divákům herecký koncert rodačky z našeho kraje, paní 
Vilmy Cibulkové,
a jejích kolegů, pana Ladislava Mrkvičky v roli Boha a pana 
Stanislava Lehkého v roli Kata.
Výtěžek: 21750 Kč

3) HRY U HRANIC BEZ HRANIC - 2. ročník 
extrémní hry v extrémním počasí ve Stříbrné 
Jak to shrnout? Bylo to skvělé!
Všichni závodníci ze všech týmů, všichni diváci, rozhodčí, 
pokladní, zvukař, Free club stánek, lezecké zajištění, Míša a 
foťáci…
Kapela Alabalabamba již v teple penzionu Márty nás bezvadně 
zahřála!
A jak to dopadlo?
Vyhrály krásné modré ženy čarodějné z Dalovic!
Další umístění:
2. Rotava
3. Stříbrná
4. Nová Role
5.-6. Dolní Rychnov, Chodov
7. Jindřichovice
8. Kraslice
Výtěžek: 10850 Kč

4) SRDCE SLABŠÍM 2016
sobota 10. září 2016, Stříbrná, zahrada penzionu Márty
Po roce jsme se opět a rádi setkali s milými lidmi z DC 
Mateřídouška a společně i s mnoha diváky jsme během 
odpoledne propluli až do ŠMOULÍHO RÁJE.
Tam nám bylo krásně, zatancovali jsme si, zazpívali, pobavili se 
a užili se zas jednou všichni společně.
V rámci cyklu S Ještěřicí za kulturou vystoupila nová tanečně 
herecká formace QUICK BUSH 
z Karlových Varů.
Výtěžek pro DC Mateřídouška: 24613 Kč
Výtěžek pro Ještěřici: 3912 Kč
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5) Běh „Kraslická desítka“ – 1. ročník
Kraslice v podzimním podvečeru - sobota 8. října 2016 – nám. 
T.G.M.
Trasa běhu (5 nebo 10 km) nebyla nijak náročná – z náměstí 
Sadovou ulicí pod nemocnici, 
do Jiráskovy ulice, drobným krosíkem lesní cestou na předměstí 
a po luxusních chodnících zpět 
na náměstí (a znova… ti, co běží 10 km).
Muži, ženy – kategorie dle věku od 15 let do nekonečna.
Jablka v županu – jako od babičky – ve stánku občerstvení
Pro děti i dospělé přímo na náměstí probíhat doprovodný 
program, zejména interaktivní hra ČLOVĚČE UTÍKEJ! s živými 
figurami
Výtěžek: 6322 Kč

6) ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT TRIO CLASSIC
Bublava, kostel v sobotu 26. 11. 2016 
TrioClassic z Plzně se sokolovskou rodačkou Monikou Pešavovou. 
Výtěžek: 3500 Kč (vstupné) a 2770 Kč (stánek)

7) KATEŘINA HERČÍKOVÁ – adventní koncert
sobota 3. 12. 2016 od 18 h. kostel Božího Těla, Kraslice
Hosté: Iveta Kateřina I. Poslední, alt, sbor Canticorum Gaudium
Výtěžek: 5400 Kč (vstupné) a 5042 Kč (stánek)

8) ŠTĚDRORANNÍ VÝKLUS - 2. ročník
Štědrý den, 24. 12. 2016 od 9:00, nám. T. G. M., Kraslice
Délka trasy:      cca 2,5 km
Startovné:        dobrovolné
Čekání na Ježíška jsme si společně zkrátili na náměstí v 
Kraslicích v dopoledni štědroranním výklusem.
Byla trocha pohybu, vánoční nálada, svařák a neskutečně 
dobrá Zuzčina rybí polévka!
Výtěžek: 3150 Kč (startovné) a 2206 Kč (stánek)

9) MARIE KYSELOVÁ – vánoční koncert
2. svátek vánoční, pondělí 26. 12. 2016 od 18 h., kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně, Stříbrná
Hosté: Iveta Kateřina I. Poslední, alt, sbor Canticorum Gaudium
Výtěžek: 8037 Kč (vstupné) a 3003 Kč (stánek)
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4Stav nadačního fondu Ještěřice
a transparentní účet

Ke dni 31. 12. 2015:
Na dary:            31773,66 Kč
Na provoz:   6325,99 Kč na účtu a 7169 Kč v hotovosti
CELKEM:      45269 Kč
Transparentní účet u Komerční banky, a. s.: 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/292983247-bc-miluse-merklova-staturar/detail-uctu-
1078780240297.shtml
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Cena Ď
Za akci Srdce slabším z cyklu S Ještěřicí za kulturou

byla Nadačnímu fondu Ještěřice
za rok 2016 udělena 

chodovská místní Cena Ď. 
Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti 

kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR
„Ď“ jako „Děkuji Ti“

Velice si ocenění vážíme a těšíme se na další společnou 
spolupráci.
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Jarní výzva – č. 03/2016: 
1) Maminka z Rotavy – tříkolka pro postižené – pro svého synka
Příspěvek: 11500 Kč
Jedná se o chlapce se středně těžkou mentální retardací, byl mu diagnostikován autismus a 
trpí špatnou funkcí jater. Musí dodržovat jaterní dietu a jeho fyzická aktivita se velice snížila  
pro rychlou únavu. V pohybu je omezen rovněž v důsledku postižení, což má za následek 
přibírání na váze. Tříkolka zajistí chlapci pohyb, který mu dělá radost a který zcela ovládá. 
Tříkolka, kterou chlapec využíval dosud, je již nevyhovující s ohledem na jeho růst.
2) Maminka z Rotavy – nákup stimulačních a didaktických pomůcek pro synka se zdravotním 
postižením
Příspěvek: 5000 Kč
Malý synek trpí od narození lissencephalií, která je provázena epilepsií. V důsledku 
zdravotního postižení dochází k opoždění v oblasti psychomotorického vývoje. Chlapec je 
aktuálně na úrovni tříměsíčního miminka, nechodí, nemluví, je zcela odkázán na dopomoc 
rodičů. Rodiče synovi nemohou zakoupit potřebné speciální pomůcky a stimulační hračky z 
vlastních prostředků, neboť péče o chlapce je velmi nákladná. 
3) Rodina z Kraslic – příspěvek na třídenní zážitkový, relaxační pobyt v Aquapalace Praha – 
pro autistického syna, včetně doprovodu rodičů
Příspěvek: 12000 Kč
Chlapec má diagnostikován autismus. Rodiče si z finančních důvodů nemohou dovolit 
úhradu takového pobytu, přičemž se jedná o jednu z mála aktivit, kterou může synek v 
důsledku jeho postižení realizovat. Péče o malého je velmi náročná z hlediska psychiky všech 
rodinných příslušníků. Rodiče nemají možnost odpočinku, odlehčovací služby jsou drahé.   
4) Občanské sdružení STŘÍPKY, Sokolov – nákup zdravotnického materiálu a zdravotnických 
pomůcek pro Domácí hospic Motýl
Příspěvek: 10000 Kč
Pomoc při vzniku nového domácího hospice s působností v okrese Sokolov. 
Pátému žadateli nebyl příspěvek schválen,
protože žadatel neuvedl, jak konkrétně by byly podpořeny z poskytnutého příspěvku osoby, 
kterým je nadační příspěvek dle Výzvy č. 03/2016 a Statutu Nadačního fondu Ještěřice určen. 
Požadoval příspěvek na organizaci zábavného odpoledne pro postižené a jejich rodiny, a to 
na položky: hudba, zvuk, středověké oblečení, rekvizity, propagace, dárečky, provozní 
náklady. Tyto položky neodpovídají speciálním zdravotním nebo sociálním službám, tj. 
podmínkám Výzvy č. 03/2016.
CELKEM ROZDĚLENO V RÁMCI VÝZVY Č. 03/2016: 38500 KČ

Podzimní výzva – č. 04/2016: 
1) Maminka z Kraslic – samoživitelka – 4 děti 
Příspěvek: 12000 Kč 
Příspěvek na stravné a školné za období od září 2016 do února 2017 – pro dva syny 
a dceru.
2) Rodina ze Sokolova 
Příspěvek: 15000 Kč
Příspěvek na efektivní pomoc rodině v nouzi, a to zejména v oblasti zajištění bydlení, školky a 
stravného pro dvě děti (3 a 5 let) .
CELKEM ROZDĚLENO V RÁMCI VÝZVY Č. 04/2016: 27000 KČ
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6 Název: 
Nadační fond Ještěřice 

Sídlo: 
Čs. armády 921/77, 358 01 Kraslice 

Identifikační číslo: 
03437809 

Datum zápisu do veřejného rejstříku:
23. září 2014

Spisová značka: 
N 220 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Právní forma: 
Nadační fond 

Zakladatelé: 
Mgr. Andrea Krýzlová
Vklad: 1 250,- Kč 
Bc. Miluše Merklová
Vklad: 1 250,- Kč 

Účel nadačního fondu: 
Nadační fond byl založen za účelem veřejně prospěšným, a to jako podpora humanitárních 
projektů a aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména sociálního charakteru, 
přičemž tato podpora je vázána na splnění následujících podmínek: 
1. 
a) Podpora je určena postiženým a sociálně znevýhodněným fyzickým osobám a jejich 
rodinám, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá, 
popř. státní příspěvek není dostačující, nebo 
b) je podpora určena právnickým osobám podílejícím se na pomoci osobám uvedeným
v bodě a) této podmínky. 
2. 
a) Fyzické osoby, kterým je podpora určena, musí mít trvalý pobyt na území Karlovarského 
kraje a 
b) právnické osoby, kterým je pomoc určena, musí mít sídlo i místo výkonu činnosti na 
území Karlovarského kraje. 

Správní rada k 31. prosinci 2014: 

Počet členů správní rady: 
4 
předseda správní rady: 
Bc. Miluše Merklová
místopředseda správní rady: 
Mgr. Andrea Krýzlová
členové správní rady: 
Zuzana Soukupová
Jana Kortusová

Výroční zpráva za rok 2015
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Způsob jednání: 
Jménem správní rady nadačního fondu jednají společně jeho předseda a místopředseda. 
Podepisování za nadační fond se děje tak, že předseda a místopředseda připojí k nadepsanému, 
vytištěnému nebo otištěnému názvu nadačního fondu spolu s uvedenými jmény předsedy a 
místopředsedy své podpisy. 

Revizor: 
Mgr. Ulrika Lillová
Správce vkladů: 
Ing. Jana Obstová

Nadační kapitál: 
Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál. 

Výčet majetku: 
Majetek nadačního fondu ke dni zápisu nadačního fondu do veřejného rejstříku činil 
2500,- Kč a byl tvořen peněžitými vklady zakladatelů. 
Dále byla do fondu ze strany zakladatelů vložena částka 4000,- Kč za účelem uhrazení soudních 
poplatků spojených se zápisem nadačního fondu do veřejného rejstříku.
Další majetek nadačního fondu je tvořen vklady a dary, jejichž předmět nemusí splňovat 
předpoklad trvalého výnosu.
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Přehled přijatých financí v průběhu běžného období:
V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 získal Nadační fond Ještěřice:
- dary ve výši     77650 Kč
- finance na správu fondu ve výši     47051 Kč. 
Celkem tedy Nadační fond Ještěřice v roce 2016 získal  124701 Kč.
K 31. prosinci 2016 byl finanční stav Nadačního fondu Ještěřice:
- částka 31774 Kč  představující dary
- částka   6326 Kč  představující finance uložené na účtu na správu fondu
- částka   7169 Kč  představující hotovost určenou na správu fondu
částka  45269 Kč   CELKEM K 31. PROSINCI 2016

Seznam známých dárců v roce 2016:
1. DSS - nem. s.r.o., se sídlem: Luční 227, 356 01 Královské Poříčí, IČO: 021 18 262 (5000 Kč)
2. Golden Archer Productions, s.r.o., se sídlem: Mezilesí 1770/68, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, 
IČO: 270 89 657 (21750 Kč)
3. Karel Soukup, sídlo: Mírová 127, 357 35, pošta Chodov, IČO: 61180548 (17172 Kč)
4. Ing. Jana Obstová, sídlo: Mánesova 915/15, 358 01, Kraslice, IČO: 43335969 
(6000 Kč)
5. Mgr. Iveta Poslední, se sídlem: Novoveská 1657/162, 358 01 Kraslice, IČO: 617 67 972 
(13437 Kč)
6. Mgr. Monika Pešavová, Na Hruškách 1037, 330 27 Vejprnice (3500 Kč)
7. Hana Karlíková, Kraslice
8. Miroslava Snaselova, Wien, Rakousko
9. Andrea Krýzlová, Kraslice
10. Miluše Merklová, Kraslice

Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období:
Maminka z Rotavy I. - 11500 Kč
Maminka z Rotavy II. - 5000 Kč
Rodina z Kraslic - 12000 Kč
Občanské sdružení STŘÍPKY, Sokolov - 10000 Kč
Maminka z Kraslic - 12000 Kč 
Rodina ze Sokolova - 15000 Kč
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2016:
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Zásadní účetní postupy:
Přepočty cizích měn
Nadační fond používá pro přepočet cizích měn denní kurs ČNB platný ke dni zaúčtování 
účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích 
a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny
ve výsledku hospodaření.
Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní
poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
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Opravné položky k pohledávkám
Nadační fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám individuálně na základě 
věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru vymahatelnosti.
Postupy účtování o darech
Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen, jsou účtovány do 
výnosů. Dary, které jsou účelově vymezeny, jsou účtovány na účet vlastních zdrojů 
v rozvaze.
Náklady související se správou nadačního fondu
Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení 
a zhodnocení majetku, náklady na propagaci a náklady související s provozem nadačního 
fondu.
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Účty v bankách k 31. prosinci 2016:
Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu:
Konto Nadačního fondu Ještěřice u Komerční banky:
č. ú. 107-8780240297/0100 (IBAN CZ0801000001078780240297; 
BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX ).
Konečný zůstatek:     7736,36 Kč
Celkem připsáno (+):   130667,00 Kč 
Celkem odepsáno (-):     148675,14 Kč

Zaměstnanci:
V běžném období nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

Odměny a půjčky členům:
V běžném období nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a 
půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, 
které by nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti 
jednotlivých členů 
ve statutárních a dozorčích orgánech nadačního fondu.

Podíl na základním kapitálu jiné společnosti:
V běžném období nebyl nadační fond podílníkem v žádné společnosti.

Náklady v běžném období:
Nadační fond Ještěřice vynaložil v roce 2016 náklady ve výši 69000 Kč zejména na:
- doména a webhosting pro webové stránky nadačního fondu
- propagační činnost nadačního fondu a jeho akcí
- pronájem prostor kostela na Bublavě, kostela v Kraslicích a kostela ve Stříbrné 
- výrobu charitativních prodejních předmětů
- výrobu rekvizit
- ozvučení akcí
- výroba výroční zprávy za rok 2015

Daň z příjmů:
V běžném období nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Významná následná událost:
K datu zpracování výroční zprávy nejsou správní radě nadačního fondu známy žádné 
významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2016.
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Již koncem roku 2016 byl sestaven plán akcí a povinností na rok 2017:

- zažádat o dotace na činnost fondu z Karlovarského kraje a od města Kraslice 
- uskutečnit zábavný cyklus „S Ještěřicí za kulturou 2017“ (koncerty regionálních kapel, 
zpěváků, zpěvaček, vystoupení regionálních divadel apod.)
- uspořádat 3. ročník nejvýznamnější akce - Her U hranic bez hranic pro obce a města z 
Karlovarského kraje – v Rotavě
- uspořádat 2. ročník Kraslické desítky (běh městem)
- uspořádat další sérii benefičních adventních koncertů
- spojit se s úspěšnou regionální kapelou Roháči z Lokte
- tradiční Srdce slabším 2017
- zopakovat Štědroranní výklus
- vyhlásit jarní a podzimní výzvu pro přijímání žádostí o podporu z našeho fondu
- zkusit získat další partnery a dárce našemu nadačnímu fondu
- zapojit se do systému dárcovských SMS (DMS)
- vytvořit další propagační předměty
- postupně budeme naplňovat svůj cíl získání Známky kvality pro nadační fond (Fórum Dárců)
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Nadační fond Ještěřice děkuje všem, kteří mu podali pomocnou ruku:

S úctou a láskou
Nadační fond Ještěřice
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DSS – nem, s. r. o., Královské Poříčí
Karlovarský kraj
Město Kraslice
Sokolovský deník
Rádio Egrensis
Obec Stříbrná
Obec Bublava
Truthprint Matěj Secký, Kraslice
KIC Kraslice
Karel Soukup, Mírová – mistr zvuku
Penzion Márty, Stříbrná
Svatavské strojírny s. r. o., Svatava
Jarmila Janečková s rodinou, Kraslice
Zdeňka Andrlová, Kraslice
Zuzka Soukupová, ml. a Míra Soukup, Kraslice
Miroslav Macák, Rakovník
Vilma Cibulková a Světlana Lazarová, Praha
Klub Paderewski, Divadlo Husovka, Karlovy Vary

Jiří Beran, Stříbrná
Tomáš Beran, Sokolov

Zdeněk Novák, foto, Kraslice
TRIO CLASSIC, Plzeň

Iveta Kateřina I. Poslední, zpěv, Kraslice
Kateřina Herčíková, zpěv, Kraslice, Praha, Plzeň

Marie Kyselová, zpěv, Stříbrná
Základní umělecká škola, Kraslice

QUICK BUSH, Kadaň
Martina Vetenglová ze ZUŠ Kraslice

ochotnický soubor Konvalinky, Sokolov
Ing. Jana Obstová, Kraslice
Kateřina Jirsíková, Stříbrná 

Miroslava Snášelová, Vídeň, Rakousko
Hana Karlíková, kadeřnictví, Kraslice

engraving & design PETER Václav



9Zpráva revizora
nadačního fondu

Mgr. Ulrika Lillová
revizor Nadačního fondu Ještěřice

10Schválení výroční zprávy
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správní rada Nadačního fondu Ještěřice

Miluše Merklová Andrea Krýzlová Zuzana Soukupová Jana Kortusová

revizor Nadačního fondu Ještěřice

Mgr. Ulrika Lillová

Na základě přezkoumání roční účetní uzávěrky a kontroly předložených dokladů za rok 
2016 konstatuji, že Nadační fond Ještěřice aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel svou 
činnost zcela v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech, občanským zákoní-
kem, statutem nadačního fondu a ostatními právními předpisy. Údaje uvedené v této 
výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit 
přesné a správné posouzení nadačního fondu, nebyly vynechány.

Tato výroční zpráva za rok 2016 byla správní radou Nadačního fondu 
Ještěřice schválená v celém jejím znění na 19. zasedání správní rady dne 30. 
6. 2017 usnesením č. 36/17.


