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Nadační fond Ještěřice považujeme za své dítě. A protože se Ještěřice narodila teprve nedáv-
no, jsme jako každý rodič střídavě nadšené z toho, jak se rychle rozkoukává, jak se zdravě 
prosazuje, jak nás odměňuje za péči, kterou jí věnujeme. Ale začíná se také objevovat únava
z toho, že náš kojenec vyžaduje stoprocentní pozornost a péči téměř 24 hodin denně. Ještě, 
že má tohle dítko 4 maminky. Na jednu by toho bylo příliš. 

Samy sebe se ptáme, co z té naší ještěřičí holky bude, až vyroste? Pevně věříme, že bude 
odvážná, nebude se bát velkých projektů, že bude silná a odolná a nenechá se dostat na 
kolena žádným životním protivenstvím. Přejeme si, aby byla právně zdatná a orientovala se 
dobře v naší společnosti, a hlavně ať je láskyplná. Proto jsme jí přece chtěly, proto jsme se 
snažily o její vznik. Ještěřice je charitativní projekt a CHARITY přece znamená také LÁSKA! 
Přejeme si, aby pomáhala tam, kde je to skutečně potřeba, ale ne proto, že se to má, že je to 
jejím životním posláním, ale aby to dělala z čisté lásky k lidem a naplňovalo jí to štěstím. 

Bc. Miluše Merklová
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ještěřice
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2014VÝROČNÍ
ZPRÁVA

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



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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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 fondu2.4
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. 

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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3 I přes to, že Nadační fond Ještěřice začal oficiálně fungovat až v závěru roku 2014, 
povedlo se uspořádat tři vydařené akce: 

Projekty nadačního fondu

Strašidlení u Kloboučků - 1. 11. 2014 – Kraslice

Česká alternativa k halloweenským oslavám spojená 
s nenápadnou seznamkou, strašidelnými maskami 
a dýňovou polévkou – vše bylo podpořeno příjemnou 
hudbou Černého nebožtíka ze Stříbrné.
 
Výtěžek z akce: 4000,- Kč
Naše náklady: 0,- Kč

Předvánoční koncert pěveckého sboru Andílci a 
Jany Marie Kateřiny Korbelové v kostele na Bublavě 
29. 11. 2014 - Bublava

Koncert byl nádherný a dojemný, ze strany účinkujících 
byl podán profesionální výkon, který atmosféra kostela 
ještě umocnila. 

Výtěžek za vstupné a charitativní prodej: 10423,- Kč
Naše náklady: 
550,- Kč za výrobu plakátů; 
200,- Kč za zveřejnění plakátů v Kraslicích; 
200,- Kč za pronájem kostela; 
585,- Kč za výrobu svíček



Benefiční koncert Lucie Šebkové a kol. v kostele na Stříbrné – 13. 12. 2014 - Stříbrná

Po omluvě Jany MK Korbelové kvůli nemoci nám na vánočním koncertě v kostele ve Stříbrné 
zazpívala talentovaná Lucie Šebková z Kraslic. Spolu s Lucií zazpívaly také Anita Kerteszová
a Bára Rauová, všechna děvčata pod vedením své učitelky zpěvu, paní Zlaty Sellinger. Také 
tento koncert se více než povedl. Kostel praskal ve švech a dojemný byl zejména závěr, kdy 
poslední píseň byla zazpívána po zhasnutí veškerého osvětlení v kostele, krom hořících svíček 
v lavicích před diváky. 

Výtěžek za vstupné a za charitativní prodej: 13120,- Kč 
Naše náklady: 
550,- Kč za výrobu plakátů; 
200,- Kč za zveřejnění plakátů v Kraslicích; 
200,- Kč pronájem kostela; 
1665,- Kč za výrobu svíček; 
800,- Kč za květiny
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4 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
Petra Doležalová

Výroční zpráva za rok 2014
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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 nade-
psanému, 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.  

Přehled přijatých financí v průběhu běžného období:
V období od 23. září do 31. prosince 2014 získal Nadační fond Ještěřice:
- dary ve výši     33904,- Kč
- finance na správu fondu ve výši   18043,- Kč. 
Celkem tedy Nadační fond Ještěřice v roce 2014 získal  52294,- Kč.
K 31. prosinci 2014 byl finanční stav Nadačního fondu Ještěřice:
- částka 33904,- Kč  představující dary
- částka 2452,- Kč  představující finance uložené na účtu na správu fondu
- částka 505,- Kč  představující hotovost určenou na správu fondu
částka 36861,- Kč   CELKEM K 31. PROSINCI 2014

Seznam známých dárců v roce 2014:
1. Milan Klobušický, IČO: 73706043, Provozovna: U KLOBOUČKU, Havlíčkova 8/12, 
358 01 Kraslice
2. DSS - nem. s.r.o., IČO: 021 18 262, se sídlem: Luční 227, 356 01 Královské Poříčí 
3. Centrum umění a pohybu s.r.o., IČO: 03019276, se sídlem: Nýřanská 1288/26, Bolevec, 
323 00 Plzeň
4. Květoslava Hanousková, Kraslice
5. Eliška Vršecká a Karel Vršecký, Staré Sedlo
6. Hana Karlíková, Kraslice
7. Miroslava Snaselova, Wien
8. Anna Láhnerová a Ludvík Láhner, Kokory
9. Andrea Krýzlová, Kraslice
10. Miluše Merklová, Kraslice
11. Luděk Schamberger, Kraslice

Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období:
Vzhledem k pozdnímu datu svého vzniku a v souladu s platným statutem v roce 2014 
Nadační fond Ještěřice dary neposkytoval. První výzva pro podávání žádostí o příspěvek
z nadačního fondu byla plánována na první jarní den roku 2015, tedy na 21. 3. 2015.
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014:
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu:
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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.

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.

Účty v bankách k 31. prosinci 2014:
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:   36355,71,- Kč
Celkem připsáno (+):   42899,11,- Kč 
Celkem odepsáno (-):     6543,40,- 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 2014 náklady ve výši 15433,- Kč zejména na:
- soudní poplatky spojené se založením a vznikem nadačního fondu
- výrobu razítka nadačního fondu, vizitek a informační plachty
- doména a webhosting pro webové stránky nadačního fondu
- propagační činnost nadačního fondu a jeho akcí
- pronájem prostor kostela na Bublavě (benefiční koncert Andílků a Jany Korbelové) 
a kostela ve Stříbrné (benefiční koncert Lucie Šebkové)
- výrobu charitativních vánočních svíček



5 Již koncem roku 2014 byl sestaven plán akcí a povinností na rok 2015:
- na základě dotace Karlovarského kraje rozjíždíme zábavný cyklus „S Ještěřicí za kulturou 
2015“ (koncerty regionálních kapel, zpěváků, zpěvaček, vystoupení regionálních divadel 
apod.)
- mezi nejvýznamnější akci lze zařadit první ročník Her U hranic bez hranic pro obce 
a města z Karlovarského kraje (25. dubna 2015 v Kraslicích)
- začínající spisovatelce Zuzaně Součkové zorganizujeme v našem kraji autorské čtení 
knihy o běhání
- s kraslickou rodačkou, mladou nadějnou zpěvačkou Kateřinou Herčíkovou domluvíme 
koncertní spolupráci
- podpoříme zpěvačku Lucii Šebkovou, další mladý kraslický talent ( v roce 2014 odzpívala 
prosincový vánoční koncert pro Ještěřice ve Stříbrné)
- tradiční Srdce slabším 2015
- benefiční vánoční koncerty v obcích našeho kraje
- chtěly bychom se věnovat také sportu
- organizačně podpoříme tradiční akce U Kloboučků v Kraslicích
- vyhlásíme jarní a podzimní výzvu pro přijímání žádostí o podporu z našeho fondu
- zkusíme najít další partnery a dárce našemu nadačnímu fondu
- vymyslíme charitativní propagační produkt, který je možno vyrobit ve velkém 
(např. magnetky)
- postupně budeme naplňovat svůj cíl získání Známky kvality pro nadační fond (Fórum 
Dárců)
- připravíme pro Ještěřici žádost o registraci v systému dárcovských sms - DMS

Výhled do následujícího roku
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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 2014.



6Poděkování za spolupráci
v roce 2014
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Nadační fond Ještěřice děkuje všem, kteří mu podali pomocnou ruku:

Sokolovský deník
Rádio Egrensis
Obec Stříbrná
Obec Bublava
Penzion a restaurace U Kloboučků, Kraslice
DSS – nem, s. r. o., Královské Poříčí
Denní centru Mateřídouška, o. p. s., Chodov
Truthprint Matěj Secký, Kraslice
Jana Kortusová a penzion Márty, Stříbrná
Roland Šebesta, foto, Kraslice
Zdeněk Novák, foto, Kraslice

Jana Marie Kateřina Korbelová, 
Centrum umění a pohybu, s. r. o., Plzeň

Lucie Šebková, zpěv, Kraslice
Základní umělecká škola, Kraslice

Ing. Jana Obstová, Kraslice
Kateřina Jirsíková, Stříbrná 
Eliška Vršecká, Staré Sedlo

Miroslava Snášelová, Vídeň, Rakousko
Anna Láhnerová, Kokory

Květoslava Hanousková, Kraslice
Hana Karlíková, kadeřnictví, Kraslice

Luděk Schamberger, Kraslice

S úctou a láskou
Nadační fond Ještěřice



7Zpráva revizora
nadačního fondu

Na základě přezkoumání roční účetní uzávěrky a kontroly předložených dokladů za období 
září – prosinec 2014 konstatuji, že Nadační fond Ještěřice aktivně naplňoval svůj účel 
a vyvíjel svou činnost zcela v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech, 
občanským zákoníkem, 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.

Mgr. Ulrika Lillová
revizor Nadačního fondu Ještěřice

8Schválení výroční zprávy
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Tato výroční zpráva za rok 2014 byla správní radou Nadačního fondu Ještěřice
schválená v celém jejím znění na 6. zasedání správní rady dne 16. 6. 2015
usnesením č. 16/15.

správní rada Nadačního fondu Ještěřice

Miluše Merklová Andrea Krýzlová Zuzana Soukupová Petra Doležalová

revizor Nadačního fondu Ještěřice

Mgr. Ulrika Lillová


