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Vážení přátelé,
Nadace DRFG od svého vzniku zaměřila činnost
třemi hlavními směry: podporujeme výuku finanční
gramotnosti ve školách a dětských domovech se
sdružením yourchance, „festival smíření“ Meeting Brno
a rozmanité církevní aktivity. Více se dočtete na dalších
stránkách této výroční zprávy.
Největší pozornosti se v roce 2016 dočkaly barevné
deštníky, kterými jsme na přelomu léta a podzimu
zastřešili kus České ulice v Brně. Oslavy založení Nadace
DRFG završilo na svátek Františka z Assisi 4. října setkání
v Moravské galerii, k němuž jsme vedle podnikatelů
přizvali několik set zástupců církví a občanského
i veřejného sektoru. Inspirací nám byl „Sharing“,
platforma
mezinárodní
podnikatelské
asociace
Compagnia delle Opere, která naším prostřednictvím
vstoupila do Česka.
„Jen to nejlepší na světě je pro nás dost dobré,“ říkával
Tomáš Baťa. I my jsme od počátku v kontaktu se světem.
Zúčastnili jsme se výroční konference European Venture
Philantropy Association v Paříži a seznámili se v Curychu
s činností lichtenštejnské knížecí LGT Impact Venture.
V Miláně jsme poznali globální asociaci dobrovolníků
AVSI, propojili lombardské centrum excelence COMETA
s organizátory letní školy finanční gramotnosti pro děti
z českých dětských domovů, kterými jsou yourchance
a ZET Foundation. Byli jsme při ocenění brněnského
primátora za gesta smíření v bavorském parlamentu
v Mnichově. Pro Meeting Brno jsme získali pozvání
ke společnému evropskému projektu u Rhein-Meeting
Köln a největšího světového festivalu Meeting Rimini,
který nás také přizval do svého programu po boku
italského prezidenta, hlavního muftího Chorvatska
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nebo čerstvého laureáta Nobelovy ceny míru.
V létě jsme strávili pár dnů s Afričankou Rose, která v
ugandské Kampale doprovází HIV pozitivní matky
s dětmi, na podzim jsme navázali ve Vídni kontakt
s Karlem Habsburským-Lotrinským. Závěr roku byl pak
díky pod- poře České biskupské konference ve znamení
příprav na lednový New York Encounter a návštěvu
washingtonského Papežského institutu Jana Pavla II.,
který v posledních letech zapouští kořeny také při
Biskupství brněnském.
Proč to všechno? Protože si uvědomujeme, jakou
proměňující moc může mít setkání s výjimečnými
osobnostmi, s konkrétními lidmi často velmi odlišnými.
Vyhledáváme tedy ve světě klíčové protagonisty
„kultury setkání“, navazujeme s nimi přátelství,
inspirujeme se jejich metodami práce. A zveme je
k veřejným setkáním na Moravu, aby nám pomáhali
správně hodnotit „znamení času“, otevírali nás „radosti
a naději, smutku a úzkosti lidí naší doby, zvláště
chudých a všech, kteří nějak trpí“ (Gaudium et spes).
Italský časopis Tracce nedávno zařadil festival Meeting
Brno – spolu s ekumenickou komunitou Taizé, ženevským
výzkumným pracovištěm CERN a německými metodami
lokální integrace – mezi naděje pro Evropu budoucnosti.
Pojďme dál.
Všechno začíná setkáním.
David Macek
ředitel Nadace DRFG
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and the world‘s largest festival of Rimini Meeting
that also invited us into their program with participation
of the Italian President, the main Mufti of Croatia and
fresh Nobel Peace Prize laureate. In summer we spent
a few days with Rose, an African woman from Kampala,
Uganda, who accompanies HIV-positive mothers and
their children; in autumn in Vienna we established
a contact with Karl von Habsburg-Lorraine. Thanks to
the support of the Czech Bishops Conference the end
of the year was rich with preparations for the January
New York Encounter and a visit of Washington Pontifical
Institute of John Paul II. that in recent years also takes
roots at the Brno Bishopric.
Why all this? Because we know well what a transforming
power might the encounters with outstanding perso- nalities and specific people have. Therefore, throughout the
globe, we seek key protagonists for „cultural en- counters“; we establish mutual friendships and are in- spired
by their methods of work. And we invite them to attend
public encounters in Moravia to help us properly evaluate the „signs of the times“, and to open us to „joy and
hope, grief and anxiety of people of our time, especially
the poor and all who suffer in someway.“ (Gaudium et spes).
Tracce, an Italian magazine recently ranked Meeting
Brno festival, together with the ecumenical Taizé
Community, the Geneva research institute CERN and
German methods of local integration among hopes for
the future of Europe. Let‘s move on.

Since its establishment the DRFG Foundation has
focused its activities on three main areas: support of
education in the area of financial literacy in schools
and children’s homes with yourchance association,
„Reconciliation Festival“ Meeting Brno and various church activities. The details can be found hereunder in this
Annual Report.
In 2016 an exceptional attention was paid to colourful umbrellas that roofed a section of Česká street in
Brno at the turn of summer and autumn. On October
4, the Day of St. Francis of Assisi the celebrations
commemorating the establishment of the Foundation
were finalised with a meeting in the Moravian Gallery,
where, besides entrepreneurs, we also invited several
hundred representatives from church, civic and public
sectors. We were inspired by „Sharing“, a platform of
Compagnia delle Opere, an international business
association, which entered the Czech Republic via our
Foundation.
„Only the best in the world is good enough for us,“ Tomáš
Baťa would say. And we have also been in contact with
the world since the very beginning. We attended an annual conference of the European Venture Philantropy
Association in Paris; and in Zurich we learned about activities of the Liechtenstein princely LGT Venture Impact.
In Milan we met a global association of volunteers called
AVSI; we interconnected COMETA, a Lombard centre of
excellence , with organizers of summer school of financial literacy for children from Children’s Homes in the
Czech Republic yourchance and ZET Foundation. We
were also there when the Mayor of Brno was awarded for
his gestures of reconciliation in the Bavarian Parliament
in Munich. For Meeting Brno we obtained an invitation to
a joined European project in the Rhein-Meeting Cologne

Everything begins with an encounter.
David Macek
Executive Director, DRFG Foundation
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Dear friends,

Obecné údaje o nadaci
Identifikační údaje
Název: 			
Nadace DRFG
Sídlo: 			
Holandská 878/2, 639 00 Brno
Datum vzniku: 		
20. dubna 2016
IČ: 			05012571
Zapsáno: 		
Krajským soudem v Brně, oddíl N, složka 600

Orgány

Identification
Name: 			
DRFG Foundation
Registered seat: 		
Holandská 878/2, 639 00 Brno
Date of establishment: April 20, 2016
IČ: 			05012571
Registered by: 		
Regional Court in Brno, Section N, File 600

Board of Directors:
David Rusňák, Chairman of the Board of Directors
Petra Rusňáková, Vice Chairman of the Board of Directors
David Macek, a board member and Executive Director of the Foundation

Revizor:
Marian Vařečka, advokát

Inspector:
Marian Vařečka, attorney-at-law

Nadační jmění při zřízení
nadace činí 500 000 Kč.

Foundation was established
with endowment in the amount
of CZK 500,000.
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Bodies

Správní rada:
David Rusňák, předseda správní rady
Petra Rusňáková, místopředsedkyně správní rady
David Macek, člen správní rady a ředitel nadace
DRFG Výroční zpráva 2016

General information about
the foundation

Představení nadace

Introduction of the foundation

Nadace DRFG vznikla sepsáním nadační listiny ve formě notářského zápisu dne 12. 4. 2016 v souladu se zákonem
č. 277/1997 Sb. a dne 20. 4. 2017 byla zapsána Krajským soudem v Brně do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka
č. 600 s přiděleným identifikačním číslem 05012571.

The DRFG Foundation was established by a foundation charter executed in the form of a notarial deed on April 12,
2016 in accordance with Law No. 277/1997 Sb.; and on April 20, 2017 it was registered by the Regional Court
in Brno in the Foundation Register, Section N, File No. 600 with an assigned identification number 05012571.

Účel Nadace DRFG

Foundation Purpose

Nadace byla založena zejména pro podporu činností

The Foundation was established to provide support especially in

v následujících oblastech:

the following areas:

• veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod filantropie a společenské odpovědnosti,
vyhledávání a zavádění příkladů dobré praxe;

• community welfare activities, volunteering, new methods of philanthropy and social responsibility,
searching for examples of good practice and their implementation;

• studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského
a mezikulturního dialogu;

• study and practical application of Christian social doctrine, interreligious and intercultural dialogue;

• posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní
spolupráce a rozvojové pomoci;
• prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím;

• activities of churches, orders, congregations and other church-established institutions;
• strengthening of Moravian regional identity within the context of European integration intensification,
international cooperation and development assistance;
• deepening of partnerships between Moravian regions and the Principality of Liechtenstein;

• bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO;

• safety of population, enhancement of prestige of the allied Armies and fulfilment of obligations
within NATO;

• rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv
a náboženských svobod;

• development of civil society, statecraft, activities of free media, protection of human rights and
religious freedoms;

• rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic;

• development of tourism, exhibitions and regional traditions;

• živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění;

• living cultures, maintenance and restoration of monuments, history and art;

• architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje;

• architecture, design, urban planning, transport, urban and regional development;

• trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky,
zemědělství a vinařství;

• sustainable development, protection of environment, promotion of principals of circular economy,
agriculture and winery;

• vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží;

• science, research, innovation and industry, education and internships;

• volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálněpatologických jevů;

• leisure activities, physical education, sports and prevention of social-pathological phenomena;

• rozvoje osobnosti, zlepšování prorodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného
a pracovního života;

• personal development, improvement of family climate, intergenerational coexistence, harmonization
between family and work lives;

• humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče.

• humanitarian and charitable aid, activities of hospices, social housing, social and health care.
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• činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí;

Činnost a oblasti podpory

Support and Partnership

Kdo jsme

Who we are

Od vzniku investiční skupiny DRFG se snažíme pomáhat. Podporujeme řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. Podnikání není jen tvrdý byznys, má svou lidskou stránku a širší společenský rozměr. Přišel čas, abychom naše
rozmanité podpůrné aktivity sjednotili a mezinárodně ukotvili. Proto jsme založili Nadaci DRFG.

Since the establishment of the DRFG Investment Group we have been trying to help. We support a variety of social,
cultural and sports projects. Entrepreneurship is not only a tough business; it also has its human side and a broader
social extent. We care about the beauty of public space, and we penetrate it with futuristic architecture, collections
of modern art, top level fashion, excellent central European cuisine and with other means. However, there has already come a moment when we should unify and internationally anchor our diverse support activities. That is why we
have established the DRFG Foundation.

„Všechno začíná setkáním,“ říká papež František. Nadace DRFG je otevřeným prostorem pro všechny, kdo chtějí
pomáhat rozvoji našeho území. Společně toho můžeme dokázat mnohem víc.
Pro začátek stačí – jednoduše se setkat. Setkání obohacuje a sbližuje, pomáhá odhalit, v čem je kdo jedinečný.
Setkání je základní metodou rozvoje, nezbytnou podmínkou osobního i společenského růstu. Také proto podporujeme festival Meeting Brno, který se inspiruje festivalem přátelství mezi národy Meeting Rimini. Meeting Brno přivádí
na Moravu výrazné osobnosti, otevírá ji světu, rozvíjí vzájemné porozumění.

DRFG Výroční zpráva 2016

Mezinárodní spolupráce
Inspirujeme se u těch nejlepších. A víc než to. Prostřednictvím Nadace DRFG vstupuje do Česka mezinárodní asociace Compagnia delle Opere (www.cdo.org), která sdružuje přes 35 tisíc komerčních i neziskových společností
z 19 zemí pěti kontinentů. Compagnia delle Opere uplatňuje v praxi křesťanské sociální učení a patří k hlavním světovým protagonistům tzv. „civil economy“ – při rozhodování se zaměřuje vedle zisku i na obecné dobro. Naplňuje tak
vlastně krédo Tomáše Bati, podle něhož „velký muž“ myslí při své činnosti nejen na sebe a svou rodinu, ale „pracuje
tak, aby jeho práce přinesla prospěch i jiným, jeho okolí, případně celému státu“.

Jsme patrioti
Zakořeněni na Moravě, otevřeni Evropě a světu. Jako investiční skupina vycházíme z Moravy. Jsme si vědomi její
slavné minulosti, tradic a obrovského potenciálu pro budoucnost. O rozvoj Moravy nám jde především. Jsme zvyklí
dělat věci pořádně. Nejlépe můžeme pomáhat tam, kde to dobře známe.

Finanční gramotnost
Pomáháme tím, co opravdu umíme. Nechceme jen „dávat peníze” – pro rozvoj druhých nabízíme i vlastní kompetence (venture philantrophy), upřednostňujeme trvalejší partnerství. Protože se ve světě peněz opravdu vyznáme
a zároveň víme, že řadě lidí může nepromyšlené nakládání s nimi pokazit život, snažíme se o pozvednutí finanční
gramotnosti. Například se společností yourchance u dětí ve školách a v dětských domovech.

Our Vision
Everything begins with an encounter (Pope Francis). The DRFG Foundation is an open space for all who want to help
to develop our region. Together we can achieve much more. And how to start – we only have to meet each other.
Meetings and encounters enrich and bring together, help to identify who is unique and in what field he/she excels.
The encounter is a fundamental method of development, an essential condition for personal and social growth.
That is why we also support Meeting Brno Festival that is inspired by Meeting Rimini, a festival of friendship among
nations. Meeting Brno brings distinctive personalities to Moravia, opens the region to the world and expands mutual
understanding.

International Cooperation
We are inspired by the best. And more than that. Via the DRFG Foundation an international association Compagnia
delle opere (www.cdo.org) enters the Czech Republic. The association brings together more than 35,000 commercial and non-profit companies from 19 countries on five continents. Compagnia delle opere applies Christian social
doctrine in practice, and belongs to the world’s main protagonists of so called “civil economy” – when making decisions, in addition to profit, it takes into consideration the common good. Actually, it fulfils a credo of Tomáš Baťa,
according to whom “a great man” thinks not only about himself and his family, but “he works in such manner that
his work can bring a benefit to others, his surrounding and potentially to the entire country”.

We are Patriots
Rooted in Moravia, open to Europe and the world. As an investment group we arise from Moravia. We are aware of
its glorious past, traditions and enormous potential for the future. The development of Moravia is our first concern.
We are used to doing things properly. We can help the best where we know it well.

Financial Literacy
We help by what we are really good at. We do not only want to “give money”- to develop the others we offer our own
competencies (“venture philanthropy”), and we prioritize long lasting partnerships. As we know our way around the
world of money and at the same time we know that many people could ruin their lives if they do not handle their
money with care, we strive to raise financial literacy. For instance together with yourchance.cz we educate children
in schools and in children’s homes.

14

15

DRFG Annual report 2016

Naše vize

Priority nadace

Foundation’s Priorities

Prioritními oblastmi podpory jsou:
• podpora finanční gramotnosti dětí z dětských domovů a na základních a středních školách
s yourchance o. p. s.;
• podpora festivalu Meeting Brno;
• podpora aktivit spojených s církvemi, řády a kongregacemi.

Priority areas of support:
• Support of financial literacy of children from children’s homes and primary and secondary schools
with yourchance o.p.s.;
• Support of Brno Meeting festival;
• Support of activities associated with churches, orders and congregations.

V následujícím roce bude Nadace DRFG pokračovat v činnosti v souladu se svým účelem.

In the following year, the DRFG Foundation will continue in operation in accordance with the purpose of its
establishment.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností yourchance se podílíme na vývoji webové a mobilní aplikace k soutěži
Rozpočti si to, kterou zdarma zpřístupníme veřejnosti jako výukový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti.
Současně spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání a Karlínskou obchodní akademií na vývoji nového
systému výuky ekonomiky a podnikání na středních školách.

Overview of Research and
Development Activities

DRFG Výroční zpráva 2016

In cooperation with public benefit organisation yourchance we participate in the development of web and mobile
applications for contest ‘Budget it’ that will be made available to the public free of charge as a learning tool for the
development of financial literacy.
At the same time, we cooperate with the National Institute for Education and Karlín Business Academy on the development of a new system of teaching economics and business in secondary schools.
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Přehled aktivit výzkumu a vývoje
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Slavnostní zahájení 4. října 2016
Na oslavu založení Nadace DRFG jsme okrášlili Brno barevnými deštníky (viz str. 25) a 4. října, na svátek Františka z
Assisi, uspořádali v Místodržitelském paláci Moravské galerie setkání, k němuž jsme vedle řady podnikatelů přizvali
několik set zástupců církví a občanského i veřejného sektoru. Inspirací byl Sharing, platforma mezinárodní podnikatelské asociace Compagnia delle Opere, která naším prostřednictvím do Česka vstoupila. Smyslem setkání bylo
v přátelské atmosféře představit činnost subjektů, které Nadace DRFG podporuje, dalším potenciálním sponzorům. Během večera se tak prezentovaly mimo jiné yourchance, Meeting Brno, Diecézní charita Brno, Diakonie ČCE,
Domov Horizont a další organizace.
Setkání tohoto typu plánujeme také v dalších letech.

DRFG Výroční zpráva 2016

To celebrate the establishment of the Foundation we decorated Brno with colourful umbrellas (see page 25) and on
October 4, the Day of St. Francis of Assisi, we organised a meeting in the Governor‘s Palace of the Moravian Gallery,
where besides many entrepreneurs, we also invited several hundred representatives from church, civic and public
sectors. We were inspired by „Sharing“, a platform of international business associations Compagnia delle Opere,
which came to the Czech Republic due to us. The purpose of the meeting was to introduce, in a friendly atmosphere,
the activities of the entities that are supported by the Foundation to any potential sponsors. In the course of the
evening, among others, the following entities were presented: yourchance, Meeting Brno, Diocesan Charity in Brno,
Diaconia - Evangelical Church of Czech Brethren Brno, Horizont Home and other organizations.
Similar encounters are planned in the coming years as well.
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Openning ceremony October 4, 2016
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2016

Whom we have
supported
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2016

Vznik Nadace DRFG jsme si přáli oslavit tím, že darujeme Brňanům něco krásného a pestrobarevného, co tu ještě
nebylo. Záleží nám na dalším zatraktivnění Brna jako místa setkávání. Jsme si totiž dobře vědomi, že:

„Všechno začíná setkáním.“
Tento výrok papeže Františka jsme si zvolili za slogan nadace a základní metodu naší práce.
Barevné deštníky, které od poloviny září částečně zastřešovaly Českou ulici, se během tří týdnů staly doslova hitem,
Brňané i turisté si je fotili a „deštníkové“ fotografie obletěly celé Česko. Po jejich odstranění jsme deštníky věnovali
Diecézní charitě Brno. Díky jejich benefičnímu prodeji získala charita před začátkem zimy prostředky na vybavení
azylových bytů pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně.

We intended to celebrate the establishment of the DRFG Foundation by giving Brno citizens something beautiful
and colourful, something absolutely new. We care about Brno, and want to make it a more attractive place of encounters. We are aware of the fact that:

DRFG Výroční zpráva 2016

We have chosen this statement of Pope Francis to be a slogan of the Foundation and the basic method of our work.
Colourful umbrellas, which from mid-September partly roofed Česká street, literally became a hit within the three
following weeks. Brno citizens as well as tourists took photos of them and „umbrella“ pictures went around the
whole Czech Republic. After the end of the installation we donated all umbrellas to Diocesan Charity Brno. Thanks
to their beneficial sales the charity gained the funds to equip asylum flats for homeless people in Bratislavská street
in Brno before the winter starts.

Barevné deštníky
na ulici Česká v Brně
Dar v hodnotě 32 000 Kč Diecézní charitě Brno

Colourful Umbrellas in
Česká Street in Brno

A donation for Diocesan Charity in Brno in the amount of CZK 32,000
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„Everything begins with an encounter.“

Projekt Začni správně
www.zacnispravne.cz

Smyslem projektu Začni správně je zajištění integračního procesu pro mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy
nebo pěstounskou péči, aby se postavili na vlastní nohy a mohli žít samostatný plnohodnotný život.
V rámci projektu Začni správně jsme si stanovili následující úkoly:
• Zajistit přímou podporu mladým dospělým, kteří opustili dětské domovy, a pomoci jim při vytváření
zdravých pracovních a finančních návyků, komunikačních a vztahových modelů, případně zajistit
potřebnou odbornou pomoc.
• Změnit paradigma u veřejnosti v pohledu na ději žijící v dětských domovech.
• Podporovat zaměstnavatele a pomoci jim překonat předsudky vůči lidem, kteří vyrostli v dětských domovech.
• Vytvářet vztahy a komunikaci mezi nevládními neziskovými organizacemi, státními institucemi, místní
samosprávnou a podnikatelskou sférou.

Projekt Finanční gramotnost do škol

DRFG Výroční zpráva 2016

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací prostředí, které bude rozvíjet finanční gramotnost mladé generace.
Jde o zavádění inovací do výuky na základních a středních školách. Rodičům a učitelům se v oblasti finanční gramotnosti dostává nástrojů, pomůcek a znalostí, aby mohli děti učit to, co budou v životě skutečně potřebovat.
Systémově podporujeme prosazení takových změn rámcových vzdělávacích programů, které umožní zavedení výuky
základů podnikání zejména na středních a odborných školách nebo učilištích.

Start Correctly project
www.zacnispravne.cz

www.yourchance.cz

yourchance

The aim of the project is to ensure an integration process for young adults who leave children’s homes or foster
families to be able to stand up on their own feet and to live full and independent lives.
Within the Start Correctly project we have set the following tasks:
• To provide a direct support to young adults who left children‘s homes; and assist them in adopting healthy
work and financial habits, communication and relationship models, or to provide needed professional help.
• To change the paradigm of the public regarding the children living in children’s homes.
• To encourage employers and help them to overcome prejudices against people who grew up in children’s homes.
• To build relationships and communication across NGOs, state institutions, local self-governments and businesses.

Dar 2 000 000 Kč (2016–2018 celkem 6 000 000 Kč)
Donation in the amount of CZK 2,000,000 (2016–2018 in total CZK 6,000,000)

Financial Literacy to Schools

Nadace DRFG se stala strategickým partnerem obecně prospěšné společnosti yourchance pro období
2016–2018. Smyslem spolupráce je zvýšení finanční gramotnosti u dospívajících dětí z dětských domovů
a studentů ve školách.

The objective of the project is to create a learning environment that will develop financial literacy of young generation.
The core is to implement innovations into curriculum at primary and secondary schools. Parents and teachers will
thus obtain instruments, tools and knowledge in the area of financial literacy to be able to teach children what they
will really need in their lives.
Systematically we support the enforcement of such changes in framework educational programs that will allow the
introduction of teaching the basics of entrepreneurship, especially in secondary and vocational schools.

The DRFG Foundation has become a strategic partner of public benefit organisation yourchance for
the period 2016-2018. The purpose of this collaboration is to increase financial literacy among teenagers
from children’s homes and students in schools.
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www.meetingbrno.cz

Meeting Brno

At the turn of May and June 2016 we opened the first year of a multi-genre festival Meeting Brno with motto „Lost/
Found Homes.“ The festival was oriented on current and previous migrations, specifically the one taking place in the
end of the Second World War. The festival was a logical follow-up of Reconciliation Year 2015.
Meeting Brno, inspired by Italian Rimini Meeting, aims to provide a space for public encounters of people of different
opinions, cultures and religions. Discussions play a major role in festival programme. For example, in the year of the
100th anniversary of the beginning of the reign of King and Emperor Karl von Habsburg, together with Bernd Posselt,
Jiří Pehe, Milan Horáček and Jaroslav Šebek we asked ourselves a question, „Where is my homeland ?“ because we spoke about those who had to leave our country in the course of the 20th century. An inter-church dialogue was attended
by Tomáš Kraus, Andrea Barbero and Wael Farouq. The economic aspects of migration were then discussed by Izabel
Fezer, Dionigi Gianola, Jindřich Šrajer and Pavel Iványi.
During nearly two weeks of the festival almost sixty individual events were held and visited by more than 11,000 visitors.
The installation of Lukáš Houdek called HopeTour in the form of a container full of refugees belonged among the most
debated events; poems in the streets was another event that aroused great response; or a Respekt forum moderated
by chief editor Erik Tabery about propaganda threats.
The program traditionally consisted of Reconciliation March commemorating post-war expulsion of German-speaking
inhabitants of Brno. This event was finalised at Mendel Square in the garden of the Augustinian Abbey in the presence
of the Mayor of Brno.

Dar 1 100 000 Kč
Donation in the amount of CZK 1,100,000
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Na přelomu května a června 2016 se uskutečnil první ročník multižánrového festivalu Meeting Brno s podtitulem
Ztracené/nalezené domovy. Tematicky se soustředil na migraci v současnosti i na konci druhé světové války, čímž
navázal na pásmo Roku smíření 2015.
Meeting Brno, inspirovaný italským Meeting Rimini, má za cíl vytvářet prostor pro veřejná setkání lidí různých názorů, kultur a náboženství. Velkou roli v programu festivalu hrají diskuze. Například s Berndem Posseltem, Jiřím
Pehem, Milanem Horáčkem a Jaroslavem Šebkem jsme se zamysleli v roce 100. výročí nástupu krále a císaře
Karla Habsburského na trůn nad otázkou „Kde domov můj?“ v příbězích těch, kdo naši zemi museli v průběhu
20. století opustit. Mezináboženského dialogu se zúčastnili Tomáš Kraus, Andrea Barbero a Wael Farouq. Ekonomickým
aspektům migrace se pak věnovali Izabel Fezer, Dionigi Gianola, Jindřich Šrajer a Pavel Iványi.
Během téměř dvou týdnů festivalu proběhlo skoro šedesát jednotlivých akcí, které v součtu navštívilo přes 11 000 lidí.
Mezi nejdiskutovanější akce patřila instalace Lukáše Houdka HopeTour, která měla podobu kontejneru s uprchlíky,
velký ohlas vzbudila projekce básní v ulicích nebo fórum časopisu Respekt o hrozbách propagandy, které moderoval
šéfredaktor Erik Tabery.
Součástí programu byla také již tradiční Pouť smíření, která připomíná poválečný odsun německy mluvících obyvatel
Brna na pochodu smrti. Pouť vyvrcholila na Mendlově náměstí v zahradě Augustiniánského opatství za přítomnosti
primátora města Brna.
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On October 15, a regular Opus Bonum symposium was held at the Břevnov Monastery. It is a Catholic association
of laymen, founded in 1972 in Frankfurt, Germany as a community of people who strive to maintain and develop
Czech and Slovak Christian culture.
This year was marked by events shaking the whole of Europe. Annexation of the Crimea and hybrid wars of the
Russian Federation against Ukraine as well as all sorts of aid provided to separatists in the east of the country and
subsequent EU sanctions against Russia were the main topics. The purpose of the meeting was to emphasize that
politics is not just a matter of generals, professional officers and diplomats. Politics is more about the management
and organization of public affairs, which penetrate through the culture and society in the broadest sense of the word.
A one-day event started traditionally with a celebratory Mass in the Basilica of St. Margaret served by Auxiliary
Bishop of Prague Mons. Václav Malý. Symposium debates were held in Teresian Hall of the monastery. After the
opening speech of Prior Prokop Siostrzonek, among other speakers, Martin C. Putna, a literary historian outlined
a religious situation in Ukraine, Ondřej Soukup, a journalist described the chronology of events in Donbas and Věra
Roubalová, a psychotherapist spoke about her work with refugees.
Among other participants we could see such personalities as Karel Schwarzenberg, Lída Rakušanová and many
other distinguished guests.
www.brevnov.cz

Opus Bonum
Dar 60 000 Kč Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově
Donation in the amount of CZK 60,000 provided to Benedictine Arch-Abbey of St. Adalbert
and St. Margaret, Břevnov
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Pravidelné sympozium Opus Bonum se konalo 15. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické katolické sdružení,
které bylo založeno roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem jako společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj
české a slovenské křesťanské kultury.
Letošní ročník se nesl v duchu událostí, které otřásají celou Evropou. Byl připomenut odkaz anexe Krymu, hybridní války Ruské federace proti Ukrajině a všemožné pomoci separatistům na východě této země i následné sankce EU vůči
Rusku. Smyslem setkání bylo zdůraznit, že politika není jen věcí generálů, profesionálních úředníků a diplomatů. Je to
správa a organizování veřejných záležitostí, které prostupují kulturou a společností v tom nejširším slova smyslu.
Jednodenní událost byla zahájena tradiční slavnostní bohoslužbou v bazilice sv. Markéty, kterou odsloužil pražský
světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní rozpravy sympozia proběhly v Tereziánském sále kláštera. Po úvodním slově
převora Prokopa Siostrzonka vystoupili mimo jiné literární historik Martin C. Putna, který přiblížil náboženské poměry na Ukrajině, novinář Ondřej Soukup s chronologií událostí na Donbasu nebo psychoterapeutka Věra Roubalová,
která pracuje s uprchlíky.
Mezi účastníky nechyběli Karel Schwarzenberg, Lída Rakušanová a řada dalších vzácných hostů.

Sportovní klub Brno-Kohoutovice
Dar 40 000 Kč / Donation in the amount of CZK 40,000
V rámci podpory volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu dětí základních a středních škol jsme přispěli talentovaným mladým lyžařům ze sportovního klubu v Brně-Kohoutovicích.

Ruka pro život
Dar 100 000 Kč / Donation in the amount of CZK 100,000
Podpořili jsme výstavu fotografií Jindřicha Štreita na pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením
v brněnském Janáčkově divadle.
Ruka pro život pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra a rovněž
seniorům. Svou činnost zaměřuje i na poskytování chráněného bydlení.
We supported the exhibition of photographs by Jindřich Štreit with the aim to help people with intellectual and
multiple disabilities in Brno Janáček Theatre.
Hand for Life helps people with intellectual and multiple disabilities, including autism spectrum disorders, as well
as seniors. The organisation also focuses on the provision of protected housing.
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Within our program designed to support leisure activities, sports and physical education for primary and secondary
schools we donated this amount to talented young skiers from sports club in Brno-Kohoutovice.

Centrum pro studium
demokracie a kultury
Dar 50 000 Kč / Donation in the amount of CZK 50,000
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We supported the release of CD Psalms with Artistic Recital of Ancient Prayers.
Since 1993 the Centre for Study of Democracy and Culture focuses on educational, analytical and cultural activities.
It builds on some older initiatives related to the development of independent activities and the issuance of samizdat
journals before November 1989. Its objective is to contribute to the development of democratic political culture in
the Czech Republic, to promote and enhance communication between political and cultural spheres, to develop
and promote traditional values of Western civilization. A great emphasis is placed on research issues related to the
operation of the Czech Republic in the framework of European structures and on the study of the development
processes of the European Union.

Dodávka pro Rádio Proglas
A Van for Radio Proglas
www.proglas.cz
Dar 11 765 Kč/měsíc / Donation in the amount of CZK 11,765/month
Křesťanské Rádio Proglas převzalo od Nadace DRFG k užívání novou dodávku. P. Martin Holík při té příležitosti
požehnal i služebnímu vozu Nadace DRFG a zasvětil obě auta čerstvě blahoslavenému „andělovi z Dachau“,
sudetoněmeckému mučedníkovi Engelmaru Unzeitigovi

Proglas, a Christian Radio, took over a new van provided by DRFG Foundation. On this occasion Mons. Martin Holík
also blessed a DRFG Foundation’s company car; and dedicated both cars to newly beatified „Angel from Dachau,“
a Sudeten German martyr Engelmar Unzeitig.
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Podpořili jsme vydání CD Žalmy s uměleckým recitálem prastarých modliteb.
Centrum pro studium demokracie a kultury se od roku 1993 zaměřuje na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost.
Navazuje na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů
před listopadem 1989. Jeho cílem je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice, prosazuje
a posiluje komunikaci mezi politickou a kulturní sférou, rozvíjí a podporuje tradiční hodnoty západní civilizace.
Zvláštní důraz klade na výzkum otázek spojených s fungováním ČR v rámci evropských struktur a na studium
aktuálních procesů vývoje Evropské unie.

Domov Horizont Kyjov
www.horizontkyjov.cz
41. sportovní hry mládeže s postižením / 41st Sports Games the Youth with Disabilities
100 000 Kč / CZK 100,000
Podpořili jsme tradiční sportovní podnik pro mládež se středně těžkým stupněm mentálního postižení z Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina.
We supported a traditional sports event for young people with moderate mental disabilities from the South Moravian
and Vysočina regions.
Příspěvek na sociální automobil / Donation for social car
100 000 Kč / CZK 72,600

The DRFG Foundation remains the largest private supporter of Horizont Home Kyjov.

Diakonie ČCE Brno
www.brno.diakonie.cz
Dar 240 000 Kč / Donation CZK 240,000
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Brně pomáhá seniorům a lidem s postižením, aby mohli ve svých
podmínkách žít co nejkvalitnějším způsobem života. Diakonie Brno byla v roce 2016 podpořena přímo ze strany
DRFG a.s., zřizovatele Nadace DRFG.

Diaconia of Evangelical Church in Brno helps seniors and people with disabilities to be able to live quality lives. In
2016 Diakonie Brno was supported directly by DRFG a.s., the establisher of DRFG Foundation.
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Nadace DRFG zůstává největším soukromým podporovatelem kyjovského Domova Horizont.
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Evaluation of activities
and financial results
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Zhodnocení
činnosti
a hospodaření

38
39

Přehled majetku a závazků

Přehled přijatých příspěvků a darů

Struktura aktiv a pasiv k 31. 12. 2016 v Kč
Částka v Kč

Zaměstnanci a členové orgánů společností
z investiční skupiny DRFG

519 440

David Rusňák*

300 000

Roman Řezníček*
Josef Eim*

50 000

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč

119 440

Peníze na běžném účtu

DRFG a. s.

2 000 000

DRFG a. s.

2 000 000

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč a ostatní dary

57 983

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč od ostatních osob

11 300

Celkem

4 588 723

* Částky uvedené u konkrétních osob vyjmenovaných výše představují výlučně jednotlivé tranše darů přesahující
hranici 10 000,-, které tyto osoby poskytly v rozhodném období, a to ve smyslu § 358 odst. 3 písm. b) občanského
zákoníku. Výše uváděné částky tedy nepředstavují součty darů od těchto osob. Celková částka poskytnutá konkrétními osobami může být vyšší, než výše uváděná.

0

Krátkodobý finanční majetek
Finanční hotovost

4 057 983

617 780

Dlouhodobý majetek

50 000

Společnosti z investiční skupiny DRFG
a její obchodní partneři
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AKTIVA

616 382
16 066
600 316

Krátkodobé pohledávky

1 398

Poskytnuté krátkodobé zálohy

1 398

PASIVA

617 780

Vlastní zdroje

547 615

Nadační jmění

500 000

Fondy z přijatých darů

1 338 723

Hospodářský výsledek

-1 291 108

Cizí krátkodobé zdroje

70 165

Dodavatelé

40 165

Ostatní závazky

30 000

Přehled poskytnutých příspěvků a darů
V roce 2016 bylo podpořeno 8 subjektů v celkové výši 3 489 895 Kč.
Podpořený subjekt

Struktura nákladů v Kč
Částka v Kč

Auto pro Domov Horizont

72 600

Náklady na reprezentaci

470 672

Služby

819 327

2 000 000

Ostatní

5 021

Sportovní klub Brno-Kohoutovice

40 000

Celkem

1 295 020

Benediktinské arciopatství

60 000

Vlastní zdroje

547 615

100 000

Nadační jmění

500 000

yourchance

Ruka pro život

1 100 000

Fondy z přijatých darů

1 338 723

Centrum pro studium demokracie

50 000

Hospodářský výsledek

–1 291 108

Rádio Proglas

35 295

Cizí krátkodobé zdroje

70 165

Diecézní charita Brno

32 000

Dodavatelé

40 165

Meeting Brno

Celkem

3 489 895

Ostatní závazky

30 000

Zhodnocení pravidla pro poskytování darů

Nadace DRFG při svém hospodaření v roce 2016 dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle
§ 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Poskytnuté dary ve prospěch Nadace DRFG

Assets and Liabilities

Overview of Received Contributions and Donations

Structure of assets and liabilities as of December 31, 2016 in CZK
Amount in CZK

David Rusňák*

519 440
300 000

Roman Řezníček*

50 000

Josef Eim*

50 000

Individual donations less than CZK 10 000

119 440

Companies from DRFG Investment Group and its business
partners

4 057 983

DRFG a. s.

2 000 000

DRFG a. s.

2 000 000

Individual donations less than CZK 10 000 and other donations

57 983

Individual donations less than CZK 10 000 from other persons

11 300

Total

4 588 723
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Overview of Provided Contributions and Donations
In 2016 eight entities were supported with a sum of CZK 3,489,895.

Supported entity

72 600

yourchance

617 780

Non-current assets

0

Current financial assets

616 382

Cash

16 066

Funds on current account

600 316

Current receivables

1 398

Current advances provided

1 398

LIABILITIES

617 780

Own resources

547 615

Endowment

500 000

Reserves from received donations

1 338 723

Profit/loss result

–1 291 108

Non-own current resources

70 165

Suppliers

40 165

Other liabilities

Amount in CZK

Car for Horizont Home

ASSETS

2 000 000

30 000

Expense structure in CZK
Representation expenses

470 672
819 327

Sports Club Brno Kohoutovice

40 000

Services

Benedictine Arch-Abbey

60 000

Other

5 021

100 000

Total

1 295 020

A Hand for Life
Meeting Brno

1 100 000

Centre for Study of Democracy

50 000

Rádio Proglas

35 295

Diocesan Charity Brno

32 000

Total

3 489 895
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Evaluation of the Rule for Granting Donations
In 2016 in the course of its operation the DRFG Foundation complied with the rules for provision of foundation
contributions under § 353-356 of the Act No. 89/2012 Sb., as amended.
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Donations provided in favour of DRFG Foundation
Employees and members of company bodies from DRFG
Investment Group

Sestavená k 31. 12. 2016
Nadace DRFG
Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 05012571

DRFG Výroční zpráva 2016

I. Základní údaje
Účetní období: 11. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Název: Nadace DRFG
Sídlo organizace: Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice
Právní forma: nadace
Statutární orgán:
Předseda správní rady: DAVID RUSŇÁK, dat. nar. 8. září 1978
Místopředseda správní rady: JUDr. PETRA RUSŇÁKOVÁ, PhD., dat. nar. 18. ledna 1983
Člen správní rady: DAVID MACEK, dat. nar. 9. července 1976
IČ: 05012571
Datum vzniku: 20. 4. 2016
Účelem založení nadace je zejména podpora v oblastech:
a) veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod filantropie a společenské odpovědnosti, vyhledávání a zavádění příkladů dobré praxe;
b) studia a praktického uplatňování křesťanského sociální učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu;
c) činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí;
d) posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní spolupráce
a rozvojové pomoci;
e) prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím;
f) bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO;
g) rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv
a náboženských svobod;
h) rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic;
i) živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění;
j) architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje;
k) trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky,
zemědělství a vinařství;
l) vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží;
m) volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálně patologických jevů;
n) rozvoje osobnosti, zlepšování pro prorodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného
a pracovního života;
o) humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče.

II. Obecné účetní zásady
Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb,
ve znění pozdějších předpisů.
II. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.
II. 2. Cenné papíry a podíly
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné cenné papíry a podíly.
II. 3. Zásoby
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné zásoby.
II. 4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nadace běžně netvoří opravné položky.
II. 5. Cizoměnové transakce
V roce 2016 nebyly realizovány žádné cizoměnové transakce.
II. 6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
V roce 2016 Nadace DRFG nepřijala žádné investiční dotace, investiční dary ani bezúplatně nabytý dlouhodobý
majetek.
II. 7. Veřejná sbírka
V roce 2016 neproběhla žádná veřejná sbírka.
II. 8. Přijaté dary
Ve fondech nadace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na
vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, nadace účtuje
o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 911 – Fondy organizace. Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.
II. 9. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
V roce 2016 Nadace DRFG nepřijala žádné dotace, neúčastnila se veřejných výzev o přijetí dotace ze státního rozpočtu a ani jiných fondů.
II. 10. Vlastní jmění, nadační kapitál
Při založení nadace byl vložen nadační kapitál ve výši 500 000 Kč.
II. 11. Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17 a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Nadace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2b) ZDP vždy, když je to možné.

Vedlejší (hospodářská) činnost: Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka
Zakladatel (zřizovatel):
• DRFG a. s., IČ: 28264720, Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice
Vklad: 500 000 Kč
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Příloha k účetní závěrce

III. Doplňující údaje k výkazům
III. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.
III. 2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.
III. 3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Nadace žádné takové dluhy neeviduje.
III. 4. Dlouhodobé závazky
Nadace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než pět let od rozvahového dne.
III. 5. Majetek neuvedený v rozvaze
Nadace neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.
III. 6. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
III. 7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016: 0

III. 12. Veřejná sbírka
Nadace nepořádala v roce 2016 žádnou veřejnou sbírku.
III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2016 nadace vykazuje ztrátu ve výši 1 295 tis. Kč. Základ daně z přijmu ve výši 0 Kč byl zjištěn následovně:
Nadace vykázala ve sledovaném roce výnosy, které nejsou předmětem daně podle 18a odst. 1 zákona o dani
z příjmů.
III. 14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Brno 21. 6. 2017

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2016: 0

Osobní náklady na
zaměstnance

Osobní náklady na
členy řídících orgánů

Mzdové náklady

0

0

Zákonné sociální pojištění

0

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

Zákonné sociální náklady

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 2016 v tis. Kč

Členům orgánů v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné odměny, funkční požitky, žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná
plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž nadace v roce 2016 uzavřela smluvní vztahy.
III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Nadace nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky.
III. 9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2016 nevykazuje nadace žádné náklady ani výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo
objemem.
III. 10. Zástavy a ručení
Majetek nadace není zatížen žádným zástavním právem.
Nadace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III. 11. Přijaté dotace a dary
Seznam přijatých darů je uveden ve výroční zprávě nadace.
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plný rozsah k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nadace DRFG
IČ: 05012571
Holandská 878/2
639 00 Brno-Štýřice

Číslo
řádku

Činnosti
hlavní
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V.

hospodářská

15. Daň z nemovitosti

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

3

Ostatní náklady celkem

22

2

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a orpavných položek celkem

31

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

32

A

Náklady

01

I.

Spotřebované nákupy celkem

02

160

1. Spotřeba materiálu

03

160

2. Spotřeba energie

04

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

05

4. Prodané zboží

06

Služby celkem

07

5. Opravy a udržování

08

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot.
a hmot. majetku

33

6. Cestovné

09

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

7. Náklady na reprezentaci

10

311

28. Prodaný materiál

35

8. Ostatní služby

11

819

29. Tvorba rezerv

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

13

10. Zákonné sociální pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

II.

III.

IV.

48

VI.

1 130

VII.

VIII.

3

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32. Poskytnuté příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

33. Dodatečné odvody daně z přijmů

42

Náklady
celkem

43

49

2
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ROZVAHA

1295

hlavní

hospodářská

1

2

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

68

B.

Výnosy

44

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

21. Tržby z prodeje materiálů

70

1. Tržby za vlastní výrobky

46

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

2. Tržby z prodeje služeb

47

23. Zúčtování rezerv

72

3. Tržby za prodané zboží

48

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

25. Zúčtování opravných položek

74

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

Přijaté příspěvky celkem

75

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

76

6. Změna stavu zásob výrobků

52

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

7. Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

8. Aktivace materiálu a zboží

55

29. Provozní dotace

80

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

Výnosy
celkem

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

C.

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

18. Jiné ostatní výnosy

66

II.
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V.

činnosti

III.

IV.

50

VI.

VII.

4
D.
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číslo řádku

81

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

4

51

–1 291

–1 291

Evaluation of Foundation
activities and outlook for 2017

Kromě přímé podpory tří prioritních oblastí – finanční gramotnosti, festivalu Meeting Brno a aktivit spojených
s církvemi – se Nadace DRFG v prvních měsících své existence zaměřila na vytváření a propojování sítě významných
kontaktů u nás i v zahraničí. Díky darům od zakládající DRFG a. s., jejích zaměstnanců a partnerů plánujeme započaté aktivity Nadace DRFG v roce 2017 dále rozvíjet a prohlubovat.

In addition to a direct support of the three priority areas – financial literacy, Meeting Brno festival and activities
associated with the churches – in the first months of its existence the DRFG Foundation focused on networking and
interconnecting of the network of important contacts in our country and abroad. Thanks to donations provided by
founding entity DRFG a.s., their employees and partners we plan to develop and intensify the commenced DRFG
Foundation activities in 2017.

Brno 15. června 2017

Brno, June 15, 2017

…………………………………

…………………………………

David Rusňák
Předseda představenstva a majoritní akcionář DRFG a. s.

David Rusňák
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Zhodnocení činnosti nadace
a výhled na rok 2017

Chairman of the Board of Directors of DRFG Foundation
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Kontakty
Sídlo Nadace DRFG
Holandská 878/2
639 00 Brno
Kontaktní osoba: David Macek
+420 607 529 157
nadace@drfg.cz
Účet k zasílání darů ve prospěch Nadace DRFG
115-2331520237/0100

Registered Seat of the Foundation
Holandská 878/2
639 00 Brno
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Contacts
Contact person: David Macek
+420 607 529 157
nadace@drfg.cz
Bank Account to Send Donations
115-2331520237/0100

Výroční zpráva Nadace DRFG

2016

Vydání této výroční zprávy bylo financováno z prostředků DRFG a. s.
The release of this Annual Report was financed from the DRFG a.s. funds.
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