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Slovo 
úvodem

Vážení přátelé Nadace DRFG,  

v roce 2018, který Nadace DRFG nazvala „Rokem 
příběhů“, jsme rozdělili přes 5 milionů korun. Téměř 
milion z nich  věnovali sami zaměstnanci skupiny. Právě 
tento moment – osobní zapojení nás všech – je pro mě 
jedním z nejvzácnějších příběhů uplynulého období. Dá 
se totiž říci, že když pomáhá nadace, pomáhají všichni 
ze skupiny DRFG. Jeden příklad za mnohé: zaměstnanci 
naší společnosti PROFORZA mezi sebou ve vánočním 
čase pro nadaci vybrali přes 150 tisíc korun. „V období 
prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se 
ocitli v nouzi a potřebují naši pomoc. A komu záleží na 
prostředí, ve kterém žije, nesmí být sobecký a musí se 
dívat kolem sebe, kde může pomáhat.“ Tato slova 
zakladatele skupiny Davida Rusňáka se stávají realitou.  

Podpora Nadace DRFG se dá rozdělit do tří oblastí.  

Pomáháme s výukou finanční gramotnosti a doprovází-
me děti z dětských domovů v prvních letech samostat-
ného života. Za všechny příběhy z této oblasti zde 
uvedu ten, kterým si nositel ceny Bílá vrána 2018 
Dalibora Havelka zasloužil své ocenění. Dalibor prožil 
celé dětství i ranou dospělost v dětském domově. Zvládl 
se vyučit v několika oborech – zedník, truhlář a dřevař. 
Poměrně rychle tak našel pracovní uplatnění. Věnoval se 
vrcholově sportu, v cyklistice dokonce reprezentoval 
Českou republiku i na mezinárodní úrovni. Když ale 
dětský domov opouštěl, měl obavy z toho, jak ho lidé 
„venku“ přijmou. „Určitě není snadné postavit se na 
vlastní nohy, ale důležité je se toho nebát. Všem proto 
děkuji za pomoc a podporu, protože bez té bych byl 
ztracený,“ říká Dalibor, který nyní uvažuje o pořízení 
vlastního domu a založení rodiny. 

Nadále podporujeme kulturu v Brně. Čtvrtým rokem 

sponzorujeme festival smíření Meeting Brno, prostor pro 
mezinárodní, mezikulturní a mezináboženský dialog, 
který v roce 2019 proběhne ve spolupráci s Post Bellum. 
Potřetí jsme také připravili street-artovou charitativní 
instalaci barevných deštníků nad Českou ulicí v Brně, 
tentokrát na oslavu mistrovského double hokejové 
Komety.  

Zvláštní kapitolou je podpora sociálních a kulturních 
aktivit spojených s církvemi. Našimi partnery jsou 
Diecézní charita Brno a Arcidiecézní charita Olomouc, 
Diakonie CČE, Radio Proglas, Cesta 121, Benediktinské 
arciopatství Břevnov a další. S rostoucím počtem 
církevních subjektů, které investují spolu s nemovitost-
ním fondem pod značkou CZECH FUND, se bude  
zřejmě přirozeně rozšiřovat také podpora naší nadace 
tímto směrem. 

Nadace DRFG tak na jednu stranu dává šanci na lepší 
život stovkám opuštěných dětí, lidem s postižením či 
bez střechy nad hlavou. Zároveň jsme ale také v duchu 
našeho hesla „Všechno začíná setkáním“ vloni například 
připravili obchodně-charitativně-politickou misi do 
italského Milána za protagonisty tamního hospodářské-
ho zázraku - lombardského stylu vládnutí postaveného 
na subsidiaritě. Na rok 2019 pak chystáme významné 
posílení české přítomnosti na festivalu Meeting Rimini, 
kde před zraky milionu účastníků dostanou prostor 
nositelé Nobelovy ceny a další globální názoroví vůdci. 
Spolu s nimi vystoupí hned několik přátel a partnerů 
naší nadace, celé jedno fórum připomene světu stále 
revoluční (a světu téměř neznámý) odkaz bratří Baťů
a velká výstava „Moc bezmocných“ zpřítomní Havlovo 
pozvání k životu v pravdě. Připravujeme rovněž ekume-
nickou iniciativu „Rok smíření 2020–2021“, v níž se 
všechny priority nadace protnou a vzájemně podpoří.
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Vážení přátelé Nadace DRFG,
v roce 2018, který Nadace DRFG nazvala „Rokem příbě-
hů“, jsme rozdělili přes 5 milionů korun. Přes dva miliony 
z nich věnovali sami zaměstnanci skupiny. Právě tento 
moment – osobní zapojení nás všech – je pro mě jedním 
z nejvzácnějších příběhů uplynulého období. Dá se totiž 
říci, že když pomáhá nadace, pomáhají všichni ze sku-
piny DRFG. Jeden příklad za mnohé: zaměstnanci naší 
společnosti PROFORZA mezi sebou ve vánočním čase 
pro nadaci vybrali přes 150 tisíc korun. „V období pro-
sperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli 
v nouzi a potřebují naši pomoc. A komu záleží na pro-
středí, ve kterém žije, nesmí být sobecký a musí se dívat 
kolem sebe, kde může pomáhat.“ Tato slova zakladatele 
skupiny Davida Rusňáka se stávají realitou.

Podpora Nadace DRFG se dá rozdělit do tří oblastí.

Pomáháme s výukou finanční gramotnosti a doprovází-
me děti z dětských domovů v prvních letech samostat-
ného života. Za všechny příběhy z této oblasti zde uvedu 
ten, kterým si nositel ceny Bílá vrána 2018 Dalibor Havel-
ka zasloužil své ocenění. Dalibor prožil celé dětství i ranou 
dospělost v dětském domově. Zvládl se vyučit v několika 
oborech – zedník, truhlář a dřevař. Poměrně rychle tak 
našel pracovní uplatnění. Věnoval se vrcholově sportu, 
v cyklistice dokonce reprezentoval Českou republiku i na 
mezinárodní úrovni. Když ale dětský domov opouštěl, 
měl obavy z toho, jak ho lidé „venku“ přijmou. „Určitě 
není snadné postavit se na vlastní nohy, ale důležité je 
se toho nebát. Všem proto děkuji za pomoc a podporu, 
protože bez té bych byl ztracený,“ říká Dalibor, který nyní 
uvažuje o pořízení vlastního domu a založení rodiny.

Nadále podporujeme kulturu v Brně. Čtvrtým rokem 
sponzorujeme festival smíření Meeting Brno, prostor pro 
mezinárodní, mezikulturní a mezináboženský dialog, 
který v roce 2019 proběhne ve spolupráci s Post Bellum. 
Potřetí jsme také připravili street-artovou charitativní in-
stalaci barevných deštníků nad Českou ulicí v Brně, ten-
tokrát na oslavu mistrovského double hokejové Komety.

Zvláštní kapitolou je podpora sociálních a kulturních ak-
tivit spojených s církvemi. Našimi partnery jsou Diecézní 
charita Brno a Arcidiecézní charita Olomouc, Diakonie 
CCE, Rádio Proglas, Cesta 121, Benediktinské arciopatství 
Břevnov a další. 

Nadace DRFG tak na jednu stranu dává šanci na lepší 
život stovkám opuštěných dětí, lidem s postižením či bez 
střechy nad hlavou. Na rok 2019 pak chystáme významné 
posílení české přítomnosti na festivalu Meeting Rimini, 
kde před zraky milionu účastníků dostanou prostor nosi-
telé Nobelovy ceny a další globální názoroví vůdci. Spolu 
s nimi vystoupí hned několik přátel a partnerů naší na-
dace, celé jedno fórum připomene světu stále revoluč-
ní (a světu téměř neznámý) odkaz bratří Baťů a velká 
výstava „Moc bezmocných“ zpřítomní Havlovo pozvání 
k životu v pravdě. Připravujeme rovněž ekumenickou ini-
ciativu „Rok smíření 2020–2021“, v níž se všechny priority 
nadace protnou a vzájemně podpoří. 

Dovolte mi nechat zaznít slova papeže Františka, 
kterému nadace vděčí za své heslo i metodu práce:  
„Čas je nadřazen prostoru.“ Tento princip umožňuje pra-
covat dlouhodobě, bez posedlosti okamžitými výsledky. 
Pomáhá trpělivě snášet obtížné a nepříznivé situace 
nebo změny plánu, které dynamičnost reality vynucuje. 
Je to výzva k přijetí napětí mezi plností a omezením, při-
čemž prioritou je čas. Dát prioritu času znamená sta-
rat se víc o to, abychom spouštěli procesy, než abychom 
obsazovali prostory. Čas dává řád prostorům, osvěcuje 
je a přetváří v články řetězu, který bez zpětných chodů 
neustále roste.

Jde o to, abychom dávali přednost takovým aktivitám, 
které ve společnosti plodí nové dynamismy a vtahují 
ostatní lidi i skupiny, jež je budou rozvíjet, dokud nepři-
nesou plody v důležitých dějinných událostech. Bez úz-
kostlivosti, ale s jasným a pevným přesvědčením.“

Dobrý rok 2019.
David Macek

ředitel Nadace DRFG
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Dovolte mi nechat zaznít slova papeže Františka, kterému nadace vděčí za své 
heslo i metodu práce: „Čas je nadřazen prostoru. Tento princip umožňuje 
pracovat dlouhodobě, bez posedlosti okamžitými výsledky. Pomáhá trpělivě 
snášet obtížné a nepříznivé situace nebo změny plánů, které dynamičnost 
reality vynucuje. Je to výzva k přijetí napětí mezi plností a omezením, přičemž 
prioritou je čas. Dát prioritu času znamená starat se víc o to, abychom 
spouštěli procesy, než abychom obsazovali prostory. Čas dává řád prostorům, 
osvěcuje je a přetváří v články řetězu, který bez zpětných chodů neustále roste. 
Jde o to, abychom dávali přednost takovým aktivitám, které ve společnosti 
plodí nové dynamismy a vtahují ostatní lidi i skupiny, jež je budou rozvíjet, 
dokud nepřinesou plody v důležitých dějinných událostech. Bez úzkostlivosti, 
ale s jasným a pevným přesvědčením.“

Dobrý rok 2019.

David Macek 
ředitel Nadace DRFG
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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
Správní rada:
David Rusňák, předseda správní rady
Petra Rusňáková, místopředsedkyně správní rady
David Macek, člen správní rady a ředitel nadace
Ondřej Macek, člen správní rady

Revizor:
Marián Vařečka, advokát

Nadační jmění při zřízení  
nadace činí 500 000 Kč.
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Představení nadace
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. 2016 byla zapsána Krajským soudem v Brně do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka  
č. 600 s přiděleným identifikačním číslem 05012571. 

Účel Nadace DRFG
Nadace byla založena zejména pro podporu činností  
v následujících oblastech:

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

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

 činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí; 

 posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní  
   spolupráce a rozvojové pomoci; 

 prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím; 

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

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

 
 rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic; 

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

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

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

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

 volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálněpatologických jevů; 

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

 humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče.
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Účel Nadace DRFG

Představení nadace

Finanční gramotnost 
Podporujeme systémový i individuální rozvoj učitelů 
a metodicky pomáháme při zavádění principů finanční 
gramotnosti již od základních škol.

Humanitární a charitativní pomoc 
Podpora hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní 
péče.

Veřejně prospěšné aktivity 
Dobrovolnictví, nové metody filantropie a společenské 
odpovědnosti.

Zlepšování prorodinného klimatu 
Rozvoj osobnosti, mezigenerační soužití, slaďování 
rodinného a pracovního života.

Posilování moravské regionální identity 
Regionální tradice v kontextu evropské integrace.  
Podpora živé kultury, údržby a obnovy památek,  
historie a umění.

Finanční gramotnost
Pomáháme tím, co opravdu umíme. Nechceme jen „dávat peníze” – pro rozvoj druhých nabízíme i vlastní kompe-
tence (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.

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. 2016 byla zapsána Krajským soudem v Brně do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka 
č. 600 s přiděleným identifikačním číslem 05012571. 

Nadace byla založena zejména pro podporu činností v následujících oblastech:

Rozvoj občanské společnosti 
Umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrana 
lidských práv a náboženských svobod.

Mezinárodní vztahy 
Prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými 
regiony a Lichtenštejnským knížectvím.

Křesťanské sociální učení 
Studia a praktické uplatňování křesťanského sociálního 
učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu. 
Podpora činnosti církví, řádů, kongregací a jiných  
církvemi zřizovaných institucí.

Trvale udržitelný rozvoj  
Ochrana životního prostředí, prosazování principu  
cirkulární ekonomiky, zemědělství a vinařství.

Volnočasové aktivity 
Tělovýchova, sport a prevence sociálněpatologických 
jevů.
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Činnost a oblasti podpory
Kdo jsme

Naše vize

Mezinárodní spolupráce

 

Jsme patrioti

Finanční gramotnost

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.

„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 – jedno-
duše 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. 

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“.

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.

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.
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Činnost a oblasti podpory

Naše vize
Papež František: „Všechno začíná setkáním“  

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 pod-
mínkou 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.

Jsme patrioti
Zakořeněni na Moravě, otevřeni Evropě a světu. Jako investiční skupina vycházíme z Moravy. Jsme si vědo-
mi její slavné minulosti, tradic a obrovského potenciálu pro budoucnost. O rozvoj Moravy nám jde přede-
vším. Nejlépe můžeme pomáhat tam, kde to dobře známe.

Mezinárodní spolupráce
Inspirujeme se u těch nejlepších. 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 5 kontinentů. Compagnia delle Opere uplatňuje v praxi křesťanské sociální učení a patří k hlav-
ním 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“.

Podnikání není jen tvrdý byznys, má svou lidskou stránku a širší společenský rozměr. Od vzniku investiční 
skupiny DRFG podporujeme řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. Naše rozmanité podpůrné 
aktivity jsme sjednotili a ukotvili v Nadaci DRFG.
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Priority nadace 
Prioritními oblastmi podpory jsou: 

 
     s yourchance o. p. s.;

•   podpora festivalu Meeting Brno;
•   podpora aktivit spojených s církvemi, řády a kongregacemi.

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

Přehled aktivit výzkumu a vývoje
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností yourchance se podílíme na vývoji webové a mobilní aplikace k sou-
těži 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. 
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www.yourchance.cz

yourchance
Dar 2 000 000 Kč (2016–2018 celkem 6 000 000 Kč)

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. 
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Projekt Začni správně
www.zacnispravne.cz

 
 

 

Projekt Finanční gramotnost do škol
www.fgdoskol.cz
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Rok 2018 byl pro yourchance rokem významného růstu
www.yourchance.cz

Členové expertního týmu se podíleli na systémových změnách ve výuce finanční gramotnosti a rozvoji 
podnikavosti na ZŠ a SŠ. Tým 16 lektorů metodicky pomáhal uchopit výuku finanční gramotnosti na více než 
180 školách, z nichž 65 získalo minimálně bronzový certifikát osvědčující kvalitu výuky daného tématu. 
Ostatní ze zmíněných škol jsou v procesu certifikace a výsledky můžeme očekávat v nadcházejícím roce. 
Proběhly stovky přednášek, workshopů a setkání s žáky všech věkových skupin. Skokový nárůst zájmu 
o zdravé finanční návyky yourchance vzbudila u škol, ale i široké veřejnosti, březnovým zapojením ČR do 
světové akce Global Money Week. Jako jeden ze dvou národních organizátorů se podílela na šíření povědomí 
o důležitosti finančního vzdělávání. Velmi chvályhodným výsledkem bylo zapojení 10 400 účastníků napříč 
republikou. Mezi významné partnery yourchance v oblasti finanční gramotnosti mimo Nadaci DRFG patří 
MŠMT, MF ČR, ČNB, Český rozhlas a Česká mincovna, které pravidelně přebírají záštitu či jí vyjadřují oficiální 
podporu. Yourchance se stala oficiálním partnerem Jihomoravského kraje pro rozvoj finanční gramotnosti
na školách.

Stejně tak projekt Začni správně, který se zaměřuje na integraci mladých lidí odcházejících z dětských 
domovů, zaznamenal zásadní růst. Komplexitou svých služeb a celorepublikovou dostupností je v českém 
prostředí zcela unikátní. Aktuálně poskytuje své služby 493 osobám ve věku 17–26  let, které se buď připravují 
na odchod z dětských domovů, nebo reálně stojí na počátku samostatného života. Průměrná doba doprová-
zení jsou 3 roky. Do projektu se narodilo už 6 miminek. Dětí v péči účastníků projektu je však více, protože 
někteří již při zahájení spolupráce byli v roli rodičů. Yourchance poskytuje různé formy přímé pomoci, 

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 děti 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 samo-

správnou a podnikatelskou sférou.

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 potřebo-
vat. Systémově podporujeme prosazení takových změn rámcových vzdělávacích programů, které umožní 
zavedení výuky základů podnikání zejména na středních a odborných školách nebo učilištích.
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provozuje městský byt zvláštního určení v Plzni. Tým devíti regionálních koordinátorů řeší s účastníky 
zaměstnání, domácí hospodaření, navyšování kvalifikace a hodnoty na trhu práce. Součástí projektových 
služeb je individuální mentoring, systematické skupinové vzdělávání, stipendia. V závěru roku yourchance 
koupila dva třípokojové startovací byty v Ústeckém kraji. Významnými institucemi, které přizvaly expertní 
tým Začni správně ke spolupráci, jsou MŠMT, parlamentní Komise pro rodinu a Masarykův ústav vyšších 
studií při ČVUT, který bude s finanční podporou TAČR provádět čtyřletý výzkum mladých dospělých po 
odchodu z dětských domovů. Yourchance je zde aplikačním garantem. Za velmi významné považujeme 
také to, že yourchance pořádala podzimní konferenci pod záštitou Centra OSN v Praze.
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www.meetingbrno.cz

Meeting Brno 2018
„Čas re/vize“
Dar 1 500 000 Kč

55 pořadů / 14 000 návštěvníků / 60 diskutujících osobností / 5 divadelních představení / 4 literární večery s rakouskými 
autory / 5 koncertů / 6 výstav / mediální ohlasy v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Itálii 
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Diskusní fóra i umění

Během čtrnácti festivalových dní se uskutečnilo více než padesát pořadů, v nichž se tematizovaly náročné 
a citlivé problémy naší minulosti i dneška. Vedle diskusních fór, jichž se účastnili významní představitelé evropské-
ho politického, společenského či kulturního života, probíhal i bohatý kulturní program, který daná témata před 
očima diváků zpřítomnil a umožnil jim je skutečně prožít. Na platformě festivalu se tak zdařilo propojit poučné se 
zábavným, vzdálené s místním, minority s majoritou – a vytvořit tak tolerantní, myšlenkově otevřenou atmosféru, 
Brno otevřené Evropě. Oslovili jsme tím téměř 14 000 návštěvníků, kteří se na festival sjeli nejen ze širokého okolí, 
ale i z dalších českých měst či ze sousedních zemí.

Síla setkání
Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom jim lze jednoduše předcházet – 
setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto každoročně konáme Pouť smíření a připomínáme si oběti pováleč-
ného násilí z řad německy mluvících Brňanů. Letos jsme učinili další krok a Pouť smíření jsme symbolicky spojili 
s pietním aktem na nechvalně proslulém nádvoří Kounicových studentských kolejí, kde jsme spolu s představiteli 
německých krajanských spolků uctili památku obětí z let 1939–1945, tedy převážně odbojářů a českých vlastenců.

Meeting Brno ženám

V rámci bilance sta let od vzniku moderního českého státu jsme si připomněli také stoleté výročí získání volebního 
práva žen. V několika debatách jsme se zamysleli nad tím, kam se od roku 1918 posunula rovnoprávnost žen
s muži a jaké je jejich postavení v současné české společnosti. Představili jsme iniciativu „I žárovka má sochu“ 
připomínající význačné ženy, které v minulosti přispěly k rozvoji města Brna či jeho dobré pověsti v zahraničí. 
Výstava návštěvníky seznámila s jejich životními příběhy a umožnila také hlasovat, která z žen by si nejvíce 
zasloužila sochu v brněnském veřejném prostoru – neboť v něm naneštěstí najdeme dosud pouze jedinou hrdinku 
naší historie, Dívku se džbány. Za podporu pásma Meeting Brno ženám srdečně děkujeme Velvyslanectví USA
v Praze.

D
RF

G
 N

ad
ac

e

Třetí ročník festivalu Meeting Brno se zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého Česko/Slovenského státu
a spolu s tím i na zhodnocení milníků, které výrazně ovlivnily jeho směřování. Připomněli jsme některé z výrazných 
regionálních osobností, které musely kvůli proměně politické situace v nacistickou či komunistickou diktaturu 
hledat domov v cizině. V ní také zanechaly plody své práce, z nichž bychom se za jiných okolností mohli těšit my. 
Ohlédnutí nám přitom posloužilo nejen k promyšlení klíčových momentů naší historie, ale také jako odrazový 
můstek k diskusi o podobě naší budoucnosti v současné Evropě. Zamysleli jsme se nad ní v dialogu s mnoha 
zahraničními hosty, kteří k nám letos přijeli zejména z Rakouska. Spolu s nimi jsme bilancovali společnou minulost 
před rokem 1918 a rozdílný vývoj v následujícím století, který sice probíhal v těsném sousedství uprostřed střední 
Evropy, zároveň však za diametrálně odlišných podmínek. Čtrnáct festivalových dnů bylo tedy časem re/vize: 
ve více než padesátce diskusních fór, kulturních pořadů a uměleckých vystoupení jsme bilancovali
a revidovali, ale zároveň se snažili nabídnout vize pro lepší budoucnost.
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Vzpomínka na brněnské emigranty 
V pásmu deseti dokumentárních filmů z produkce České televize jsme připomněli některé výrazné brněnské 
osobnosti, kterým se nástup totalit stal osudným – někteří zemřeli, jiní museli odejít. Ti, kteří přežili, pak svůj 
talent rozvíjeli v zahraničí a z jejich díla těžily jiné země. Na besedách spojených s projekcí filmů jsme se setkali 
s pamětníky, historiky a také brněnskými osobnostmi žijícími v zahraničí – se spisovatelkou Sylvií Richterovou, 
architektem Jiřím Oplatkem nebo dcerou slavného pianisty Véronique Firkusny. Za poskytnutí filmů děkujeme 
České televizi, hlavnímu mediálnímu partnerovi festivalu.

Hostující umělci
I v letošním roce jsme ve spolupráci s Domem umění města Brna uspořádali program rezidenčních pobytů, aby 
naši perspektivu obohatili lidé s jinou zkušeností. Takto program festivalu vytvářeli i zahraniční umělci, kteří se 
v našem městě zapojili do práce v jednotlivých institucích. Výtvarník Daniel Hüttler představil řadu projektů pod 
názvem CCCC v Galerii G99 Domu umění města Brna, herečka Kristina Günther-Vieweg vystoupila ve hrách 
Schauspiel a Nevěrní Divadla Feste a spisovatel Johannes Hoffmann literárně zpracoval vzpomínky obyvatel Brna 
na jejich minulost. Za podporu hostujících umělců děkujeme rezidenčnímu programu Domu umění města Brna, 
Ministerstvu kultury ČR, městu Brnu a Jihomoravskému kraji.

MeetingFest – dobré jídlo spojuje
Dobré jídlo lidi spojuje bez ohledu na jejich původ či vyznání. Proto jsme ve spolupráci s Brno Expat Centrem 
uspořádali dvoudenní festival dobrého jídla z domácí i zahraniční kuchyně. Náměstí Svobody se tak stalo místem 
setkání Brňanů s cizinci, jimž se Brno stalo novým domovem.

Příští ročník festivalu Meeting Brno probíhá od 29. května do 9. června 2019. Těšíme se na viděnou!
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Deštníky Brno
Dar 37 994 Kč Diecézní charitě Brno a Nadačnímu fondu Kometa
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Tradiční akce Deštníky na České, za kterou stojí Nadace DRFG, se v letošním roce nesla v modro-bílých barvách 
na oslavu 13. extraligového mistrovského titulu hokejového klubu Kometa Brno. Brňanům se v obou uplynulých 
sezónách podařilo vybojovat zlaté medaile a tím se stát nejúspěšnějším celkem české, resp. československé 
hokejové historie. Všechny deštníky byly proto laděny do barev, které ke Kometě neodmyslitelně patří. Tradiční 
modro-bílou barvu doplnilo třináct žlutých deštníků symbolizujících všechny mistrovské tituly brněnského klubu. 

Deštníky jsme po deinstalaci věnovali k dobročinnému využití Diecézní charitě Brno a Nadačnímu fondu Kometa. 
Speciální limitovaná edice deštníků navíc zamířila do aukce. Zájemci mohli vydražit 23 modrých a 23 bílých 
exemplářů se jmény hráčů, kteří pomohli Kometě vybojovat letošní mistrovský titul a jejichž jména jsou vyryta 
na Poháru T. G. Masaryka pro vítěze hokejové extraligy.

Ke každému „mistrovskému“ žlutému deštníku dostali úspěšní dražitelé jako dárek speciální umělecky upravené 
holínky od společnosti Baťa. „Holínky si mohli umělci pomalovat, posprejovat či jakkoli jinak upravit dle jejich 
fantazie. Tato díla s textem od umělce byla vystavena v naší výloze po celou dobu instalace deštníků na České. 
Tyto holínky jsme se rozhodli věnovat Nadaci DRFG do aukce, aby pomohly dobré věci,“ uvedla Simona Charvá-
tová ze společnosti Baťa, u jejíž pobočky na České ulici v Brně byly deštníky od srpna do začátku října zavěšeny.

Vyvolávací cena modrých a bílých deštníků byla 299 Kč, žlutých deštníků s holinami pak 499 Kč. Celkovým 
výtěžkem aukce bylo 67 029 Kč. Polovinu vybraných peněz využila Diecézní charita Brno pro Chráněné bydlení 
sv. Michaela, jež pomáhá vytvořit důstojné podmínky k životu lidem s mentálním postižením a autismem. 
Druhou půlku pak Nadační fond KOMETA použil na podporu rodin s dětmi, kterým do života vstoupila diagnóza 
poruchy autistického spektra (PAS).
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Podpora církví
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Diecézní charita Brno
dchb.charita.cz 
Dar 518 997 Kč
Umožnili jsme zahájení činnosti terénní služby sv. Františka, která průběžně pomáhá v oblasti sociální 
péče potřebným v nejchudších částech města Brna. 

Diakonie Brno
brno.diakonie.cz
Dar 300 000 Kč
Dlouhodobě podporujeme aktivity brněnské Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Rádio Proglas
www.proglas.cz 
Dar 170 827,80 Kč
Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Českobratrská církev evangelická

www.e-cirkev.cz 

Dar 100 000 Kč
Stali jsme se hlavními partnery řady mezinárodních setkání u příležitosti 100. výročí založení druhé největší 
církve u nás, Českobratrské církve evangelické.  

Cesta 121

www.cesta121.cz 

Dar 112 747,80 Kč
Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím,
kteří žijí v odlehlých a nedostupných částech země.

Benediktinské arciopatství Břevnov
www.brevnov.cz
Dar 60 000 Kč
Pravidelné sympozium OPUS BONUM se letos konalo 13. října v Břevnovském klášteře.
Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury.
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Římsko-katolická farnost Brno – Lesná
www.farnostlesna.cz 
Dar 25 000 Kč
Podpořili jsme výstavbu nového kostela bl. Restituty a ct. Martina Středy, který vzniká podle návrhu 
světoznámého Atelieru Štěpán na brněnském sídlišti.

Mše sv. za kardinála Miloslava Vlka
www.cesta121.cz 
Dar 20 000 Kč
S Cestou 121 jsme se podíleli na organizaci zádušní mše svaté a následného společenského setkání 
v Arcibiskupském paláci na Hradčanech u příležitosti 1. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.
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Dětská léčebna Boskovice
www.detskelecebny.cz/boskovice
Dar 100 000 Kč
Přispěli jsme k výbavě boskovického zařízení pro děti.

Domov Horizont Kyjov
www.horizontkyjov.cz
Dar 100 000 Kč
Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, také letos jsme pomohli s nákupem 

Dominik Němec
Dar 76 559,40 Kč
Pronájmem osobního vozu jsme pomáhali s péčí o chlapce s těžkým postižením.

Liga vozíčkářů

Dar 75 000 Kč
Brněnskému sdružení jsme přispěli na provoz denního centra a výcvik asistenčních psů.

 
Bratři Hegerové

www.ligavozic.cz 

Dar 50 000 Kč
Podpořili jsme sportovní aktivity juniorských reprezentantů v kanoistice poté, co jejich rodinu
zasáhla tragická událost.

Fakultní nemocnice Ostrava
www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/neonatologicke-oddeleni-fno
Dar 50 000 Kč
Přispěli jsme na zdravotnické vybavení novorozeneckého oddělení.
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Ski klub Viktoria Brno
Dar 50 000 Kč
Podpořili jsme brněnský lyžařský oddíl.

rehabilitačních pomůcek a rekreací klientů domova.
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SK Brno – Kohoutovice
Dar 40 000 Kč
Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu dětí.
Finanční příspěvek jsme věnovali lyžařskému oddílu Sportovního klubu Brno – Kohoutovice.

Oddíl dětské kanoistiky Přerov
www.kanoeprerov.cz
Dar 33 333 Kč
Podpořili jsme činnost oddílu malých kanoistů.

Jakub Guryča
Dar 30 000 Kč
Ztrojnásobili jsme částku, kterou mezi sebou vybrali kolegové z FINEST Invest,
a podpořili terapii těžce nemocného chlapce.

Ruka pro život

Dar 25 000 Kč
Také letos jsme pomohli uspořádat vernisáž fotografií Jindřicha Štreita z prostředí klientů s postižením.

 

www.rukaprozivot.cz

Russel Rescue
www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/neonatologicke-oddeleni-fno
Dar 5 000 Kč
Připojili jsme se k dobrovolnickým aktivitám naší kolegyně v útulku pro psy.
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Klára pomáhá
www.facebook.com/klarapomaha
Dar 25 000 Kč
Pomohli jsme natočit spot na podporu lidí, kteří obětavě pečují o své blízké. Krátké video s famózním komentářem
Roberta Záruby vzniklo také díky 25 000 Kč z našich zdrojů.
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Přehled příspěvků a darů

D
RF

G
 N

ad
ac

e

Podpořený subjekt Částka v Kč

Celkem 5 486 462,00 Kč   

yourchance o.p.s. *
Meeting Brno, z.s.
Diecézní charita Brno*
Diakonie ČCE – středisko v Brně*
Nadační fond Rádia Proglas
Cesta 121, občanské sdružení
Českobratrská církev evangelická
Domov Horizont, příspěvková organizace
Jihomoravské dětské léčebny 
Dominik Němec 
Liga vozíčkářů
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově
Bratři Hegerové 
Ski klub Viktoria
Fakultní nemocnice Ostrava 
Sportovní klub Brno-Kohoutovice
Oddíl dětské kanoistiky Přerov
Jakub Guryča 
Klára pomáhá 
Ruka pro život
Římskokatolická farnost Brno - Lesná
Cesta 121, občanské sdružení
Nadační fond Komety
Russel Rescue

2 000 000,00 Kč   
1 500 000,00 Kč   

518 997,00 Kč   
300 000,00 Kč   
170 827,80 Kč
 112 747,80 Kč

    100 000,00 Kč
100 000,00 Kč   

     100 000,00 Kč
 76 559,40 Kč

       75 000,00 Kč
60 000,00 Kč   

       50 000,00 Kč
       50 000,00 Kč
       50 000,00 Kč

40 000,00 Kč   
        33 333,00 Kč
      30 000,00 Kč
      25 000,00 Kč
      25 000,00 Kč
      25 000,00 Kč

20 000,00 Kč   
     18 997,00 Kč 

        5 000,00 Kč
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Přehled přijatých příspěvků a darů přesahující hranici 10 000 Kč
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dle § 358 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku.

Poskytnuté dary ve prospěch Nadace DRFG Částka v Kč

Celkem  7 776 740,00 Kč

   

DRFG a.s.
DRFG a.s.
David Rusňák
DRFG a.s.
DRFG a.s.
Roman Řezníček
Josef Musil
Patrik Tuza
Pavel Iványi
MMA projects s.r.o.
Proforza education, s.r.o.
Josef Eim
Martin Pochylý
Pavel Pastorek
Oldřich Pátek
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
Josef Musil
Josef Musil
Josef Musil
Matěj Zabadal
Jednotlivé dary pod 10 000 Kč od ostatních osob

3 500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
70 000,00 Kč
55 555,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
30 484,00 Kč
26 737,00 Kč
26 737,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
17 777,00 Kč
17 000,00 Kč
15 000,00 Kč
12 000,00 Kč

1 015 450,00 Kč
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Přehled majetku a závazků

AKTIVA 2 643 680,10
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Dlouhodobý majetek
Krátkodobý finanční majetek
Finanční hotovost
Peníze na běžném účtu
Krátkodobé pohledávky
Poskytnuté krátkodobé zálohy
Odběratelé
Náklady příštích období
Náklady příštích období

00,00
2 630 342,62

69 999,00 
2 560 343,6 2  

4 398,00 
1 398,00 
3 000,00 
8 939,48
8 939,48

Struktura aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 v Kč

PASIVA 2 643 680,10

Vlastní zdroje
Základní jmění
Fondy organizace
Hospodářský výsledek
Neuhrazená ztráta
Cizí krátkodobé zdroje
Dodavatelé
Ostatní závazky

2 599 160,10
500 000,00

4 672 450,43
-513 948,80

-2 059 341,53
44 520,00
14 520,00
30 000,00

Celkem 518 283,80

   

Náklady na reprezentaci
Služby
Ostatní

Struktura nákladů v Kč

2 033,00
507 093,80

9 157,00

Přehled majetku a závazků
Nadace DRFG hospodařila v roce 2018 podle pravidel o poskytování nadačních příspěvků
§ 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha k účetní závěrce
Sestavená k 31. 12. 2018

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

I. Základní údaje
Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

 

Název: Nadace DRFG
Sídlo organizace: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Právní forma: nadace
Statutární orgán:
Předseda správní rady: David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978
Místopředseda správní rady: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., dat. nar. 18. ledna 1983
Člen správní rady: David Macek, dat. nar. 9. července 1976
Člen správní rady: Ondřej Macek, dat. nar. 11. dubna 1980
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, vyhledává-

ní a zavádění příkladů dobré praxe;
b) studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního 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 nábožen-

ských 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, zeměděl-

ství 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 rodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracov-

ního života;
o) humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče;

Vedlejší (hospodářská) činnost: -
Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel):
DRFG a.s., IČ: 282 64 720, Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Vklad: 500 000 Kč
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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
Ve sledovaném roce nebyly realizovány žádné cizoměnové transakce.
II. 6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
V roce Nadace DRFG nepřijala žádné investiční dotace, investiční dary ani bezúplatně nabytý
dlouhodobý majetek.
II. 7. Veřejná sbírka
Ve sledovaném roce 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 rozpo-
čtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
Ve sledovaném roce Nadace DRFG nepřijala žádné dotace a ani se neúčastnila 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 zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Nadace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2b) ZDP vždy, když je to možné.
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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 5 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 2018: 0

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018: 0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

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

Členům orgánů ve sledovaném roce nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty 
ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž nadace ve sledovaném roce 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
Ve sledovaném roce nevykazuje nadace žádné náklady nebo 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.

Z toho členů řídících orgánů:
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III. 12. Veřejná sbírka
Ve sledovaném roce Nadace DRFG nepořádala žádnou veřejnou sbírku.
III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2018 nadace vykazuje ztrátu ve výši 514 tis. Kč. Základ daně z příjmu 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.

V Brně 28. 3. 2019
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 ROZVAHA
    
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)  
Nadace DRFG                     
IČ: 05012571
Holandská 878/2
639 00 Brno-Štýřice

 Označ. Číslo 
řádku

Účetní období

Stav 
k prvnímu

dni

Stav
k poslednímu 

dni

A. Dlouhodobý majetek celkem — Součet ř. 2+10+21+29 001 +0 +0

    I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem — Součet ř. 3 až 9 002 +0 +0

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003  +0  +0

 2. Software 004  +0  +0

 3. Ocenitelná práva 005  +0  +0

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006  +0  +0

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007  +0  +0

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008  +0  +0

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009  +0  +0

     II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem — Součet ř. 11 až 20 010 +0  +0

  1. Pozemky 011  +0  +0

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012   +0   +0

 3. Stavby 013   +0   +0

 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014   +0   +0

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015   +0   +0

 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 +0  +0

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 +0 +0

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 +0 +0
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 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 +0 +0

  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 +0 +0

   III. Dlouhodobý finanční majetek celkem — Součet ř. 22 až 28 021  +0 +0

  1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 022 +0 +0

 2. Podíly – podstatný vliv 023 +0 +0

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 +0 +0

 4. Zápůjčky organizačním složkám 025 +0 +0

 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026 +0 +0

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 +0 +0

    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem — Součet č. 30 až 40 028  +0 +0

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 029 +0 +0

 2. Oprávky k softwaru 030 +0 +0

 3. Oprávky k ocenitelným právům 031 +0 +0

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032 +0 +0

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033 +0 +0

 6. Oprávky ke stavbám 034 +0 +0

 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
souborům hmotných movitých věcí

035 +0 +0

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036 +0 +0

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037 +0 +0

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038 +0 +0

  11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039 +0 +0

B. Krátkodobý majetek celkem — Součet ř. 42+52+72+81 040 +500 +2 644

     I. Zásoby celkem — Součet ř. 43 až 51 041 +0 +0

  1. Materiál na skladě 042 +0 +0

  2. Materiál na cestě 043 +0 +0

  3. Nedokončená výroba 044 +0  +0
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  4. Polotovary vlastní výroby 045 +0 +0

  5. Výrobky 046 +0 +0

  6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047 +0 +0

  7. Zboží na skladě a v prodejnách 048 +0 +0

  8. Zboží na cestě 049 +0  +0

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050 +0  +0

      II. Pohledávky celkem — Součet ř. 53 až 71 051 +1 +5

  1. Odběratelé 052 +0 +3

  2. Směnky k inkasu 053 +0 +0

  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054 +0 +0

  4. Poskytnuté provozní zálohy 055 +1 +2

  5. Ostatní pohledávky 056 +0 +0

  6. Pohledávky za zaměstnance 057 +0 +0

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění 

058 +0 +0

  8. Daň z příjmů 059 +0 +0

  9. Ostatní přímé daně 060 +0 +0

  10. Daň z přidané hodnoty 061 +0 +0

  11. Ostatní daně a poplatky 062 +0 +0

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

063 +0 +0

  13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků

064 +0 +0

  14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065 +0 +0

  15. Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí 066 +0 +0

  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 067 +0 +0

  17. Jiné pohledávky 068   +0   +0

  18. Dohadné účty aktivní 069   +0   +0

D
RF

G
 N

ad
ac

e



45

  19. Opravná položka k pohledávkám 070   +0   +0

       III. Krátkodobý finanční majetek celkem — Součet ř. 73 až 80 071 +490 +2 630

  1. Peněžní prostředky v pokladně  072 +22  +70

  2. Ceniny 073   +0   +0 

  3. Peněžní prostředky na účtech 074 +468 +2 560

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 075   +0   +0

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování 076   +0   +0

  6. Ostatní cenné papíry 077   +0   +0 

  7. Peníze na cestě 078   +0   +0

      IV. Jiná aktiva celkem — Součet ř. 82 až 84 079  +9 +9

  1. Náklady příštích období 080 +9 +9

  2. Příjmy příštích období 081 +0 +0

Aktiva celkem — ř. 1+41 082 +500 +2 644
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 Označ. P A S I V A Číslo 
řádku

Účetní období

Stav
k prvnímu

dni účetního

Stav
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem — Součet ř. 87 + 91 001 +463 +2 599

       I. Jmění celkem — Součet ř. 88 až 90 002 +2 522 +5 172

  1. Vlastní jmění  003 +500 +500

  2. Fondy  004 +2 022 +4 672

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 005 +0 +0

      II. Výsledek hospodaření celkem — Součet ř. 92 až 94 006 -2 059 -2 573

  1. Účet výsledku hospodaření  007 xxxxxxxxxxxx -514

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  008 -768 xxxxxxxxxxxx

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  009 -1 291 -2 059

B. Cizí zdroje celkem — Součet ř. 96+98+106+130 010 +37 +45

       I. Rezervy celkem — ř. 97 011 +0 +0

  1. Rezervy  012 +0 +0

      II. Dlouhodobé závazky celkem — Součet ř. 99 až 105 013 +0 +0

  1. Dlouhodobé úvěry  014 +0 +0

  2. Vydané dluhopisy  015 +0 +0

  3. Závazky z pronájmu 016 +0 +0

  4. Přijaté dlouhodobé zálohy 017 +0 +0

  5. Dlouhodobé směnky k úhradě  018 +0 +0

 ROZVAHA
    
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)  
Nadace DRFG                     
IČ: 05012571
Holandská 878/2
639 00 Brno-Štýřice
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  6. Dohadné účty pasivní  019 +0 +0

  7. Ostatní dlouhodobé závazky  020 +0 +0

      III. Krátkodobé závazky celkem — Součet ř. 107 až 129 021 +37 +45

  1. Dodavatelé 022 +7 +15

  2. Směnky k úhradě 023 +0 +0

  3. Přijaté zálohy 024 +0 +0

  4. Ostatní závazky 025 +0 +0

  5. Zaměstnanci 026 +0 +0

  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 027 +0 +0

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

028 +0 +0

  8. Daň z příjmů 029 +0 +0

  9. Ostatní přímé daně 030 +0 +0

  10. Daň z přidané hodnoty 031 +0 +0

  11. Ostatní daně a poplatky 032 +0 +0

  12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 033 +0 +0

  13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

034 +0 +0

  14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 
a podílů

 035 +0 +0

  15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 036 +0 +0

  16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 037 +0 +0

  17. Jiné závazky  038 +30 +30

  18. Krátkodobé úvěry  039 +0 +0

  19. Eskontní úvěry 040 +0 +0

  20. Vydané krátkodobé dluhopisy 041 +0 +0

  21. Vlastní dluhopisy  042 +0 +0

  22. Dohadné účty pasivní 043 +0 +0
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  23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  044 +0 +0

       IV. Jiná pasiva celkem — Součet ř. 131 až 133                                                                                   045 +0 +0

  1. Výdaje příštích období  046 +0 +0

  2. Výnosy příštích období  047 +0 +0

PASIVA CELKEM — Ř. 86 + 95 048      +500 +2 644
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
    
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)  
Nadace DRFG                     
IČ: 05012571
Holandská 878/2
639 00 Brno-Štýřice

Číslo 
řádku

Běžné období

  Hlavní Hospodářská Celkem

A Náklady 001 +518 +0 +518

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 +509   +0 +509

 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek

 003 +0 +0 +0

2. Prodané zboží  004  +0 +0 +0

3. Opravy a udržování 005 +0  +0 +0

4. Náklady na cestovné 006  +0 +0 +0

5. Náklady na reprezentaci 007 +2 +0 +2

6. Ostatní služby 008 +507 +0 +507

 II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 +0 +0  +0

  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti  010 +0 +0  +0

  8. Aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních 
služeb

011 +0 +0  +0

  9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 +0 +0    0+

 III. Osobní náklady 013 +0 +0 +0

  10. Mzdové náklady 014 +0 +0 +0

  11. Zákonné sociální pojištění 015 +0 +0 +0

  12. Ostatní sociální pojištění 016 +0 +0  +0

  13. Zákonné sociální náklady 017 +0 +0 +0

  14. Ostatní sociální náklady  018 +0 +0 +0

Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

18



50

 IV. Daně a poplatky 019 +0 +0 +0

  15. Daně a poplatky  020 +0 +0 +0

 V. Ostatní náklady 021 +9 +0 +9

  16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále

022 +0 +0 +0

  17. Odpis nedobytné pohledávky 023 +0 +0 +0

  18. Nákladové úroky 024 +0 +0 +0

  19. Kursové ztráty 025 +0 +0 +0

  20. Dary 026 +0 +0 +0

  21. Manka a škody 027 +0 +0 +0

  22. Jiné ostatní náklady 028 +9 +0 +9

 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek celkem

029 +0 +0 +0

  23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 +0 +0 +0

  24. Prodaný dlouhodobý majetek 031 +0 +0 +0

  25. Prodané cenné papíry a podíly 032 +0 +0 +0

  26. Prodaný materiál 033 +0 +0 +0

  27. Tvorba a použití rezerv a opravnách položek  034 +0 +0 +0

 VII. Poskytnuté příspěvky 035  +0 +0 +0

  28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

036 +0 +0  +0

 VIII. Daň z příjmů 037 +0  +0  +0

  29. Daň z příjmů 038 +0 +0  +0

Náklady celkem 039 +518 +0 +518

   

B. Výnosy 040 +4 +0 +4

 I. Provozní dotace  041 +0 +0 +0 

  1. Provozní dotace 042 +0 +0 +0 
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II. Přijaté příspěvky 043 +0 +0 +0 

  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

044 +0 +0 +0 

  3. Přijaté příspěvky (dary) 045 +0 +0 +0 

  4. Přijaté členské příspěvky 046 +0 +0 +0 

III. Tržby za vlastní a za zboží 047 +0 +0 +0

IV. Ostatní výnosy 048 +4 +0 +4

 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále

049 +0 +0 +0

  6. Platby za odepsané pohledávky 050 +0 +0 +0

  7. Výnosové úroky 051 +0 +0 +0

 8. Kursové zisky 052 +0 +0 +0

  9. Zúčtování fondů 053 +0 +0 +0

  10. Jiné ostatní výnosy 054 +4 +0 +4

V. Tržby z prodeje majetku  055 +0 +0  +0

 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

 056 +0 +0  +0

 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 +0 +0 +0

 13. Tržby z prodeje materiálů 058 +0 +0 +0

 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  059 +0 +0 +0

 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 060 +0 +0 +0

  Výnosy celkem 061 +4 +0 +4

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním  062 -514 +0 -514 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -514 +0 -514
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Zhodnocení činnosti nadace 
a výhled na rok 2019 

Brno 2. dubna 2019

…………………………………

David Rusňák
Předseda správní rady Nadace DRFG
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V druhém roce své činnosti Nadace DRFG pokračovala v prioritní podpoře finanční gramotnosti dětí, pozitivním ovlivňování 
společenského klimatu v Brně a podpoře aktivit v oblasti církví. A to jak finančně, tak v duchu nadačního hesla „Všechno 
začíná setkáním“ rovněž propojováním subjektů z různých oblastí a prohlubováním spolupráce s centry excelence v zahrani-
čí. V rámci „Roku příběhů“ jsme věnovali zvláštní pozornost prezentaci příběhů naší pomoci.

Díky podpoře zakládající DRFG a.s., jejich zaměstnanců a partnerů plánujeme v roce 2019 hlavní oblasti dále rozvíjet, mimo 
jiné přípravou iniciativy „Rok smíření 2020-2021“, v níž se všechny priority nadace protnou a vzájemně podpoří. Radost
z účinné pomoci budeme sdílet s našimi přispěvateli i širší veřejností.
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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

Kontakty
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