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Pár slov o nadaci

Tři  brány,  komunitní  nadace  pro  vědění,  umění  a  civilizaci  navázala  v  roce  2006  na 
dvanáctiletou činnost Nadace Gymnázia Vyškov, jejímž posláním byla podpora vzdělanosti 
a kultury studentů a učitelů této školy.   Přerod v nadaci komunitní  si  vyžádala správa 
příspěvků z NIF (Nadačního investičního fondu) spojená se závazkem vyhlašovat otevřená 
grantová řízení. 

Posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu 
nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu.  
Cílem nadace je monitorovat potřeby a priority komunity a získávat finanční prostředky 
na jejich podporu.

Nadace je členem Asociace nadací Fóra dárců a Asociace komunitních nadací ČR.

V roce  2013  byla  nadaci  udělena  Známka  kvality,  která  je  zárukou  a 
kontrolou ověřené kvality  nadací  a  nadačních fondů. Známku kvality 
uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují 
nastavená  kritéria  hodnocení.  Známku  kvality  mohou  získat  nadační 
subjekty, které jsou členem Asociace nadací.
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Lidé v nadaci

SPRÁVNÍ  RADA:
Předseda: 
Mgr. Robert Bílek

Členové:  
Jaromír Menšík 
Mgr. Lada Minářová
Aleš  Novotný
Ing. Marek Ovčáčík
Ing. Petr Wagner

DOZORČÍ RADA:
Předseda: 
Soňa Srnová

Členové:  
Mgr. Lidmila Hrdová
Ing. Ludmila Skřivánková 

KANCELÁŘ:
Výkonná ředitelka: Martina Wagnerová

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Ing. Eva Drobílková
Ing. David Procházka, PhD.

Výroční zpráva 2014            Komunitní nadace Tři brány                                                                                                          



Projekty nadace v roce 2014 

Kaple sv. Anny

V prostorách kaple Sv. Anny  jsme v letech 2012 – 2014 realizovali veřejnou sbírku na 
rekonstrukci kaple a obnovu přilehlé zahrady. Do sbírkové pokladničky u vstupu do kaple 
mohl přispět každý z návštěvníků výstav a akcí, které byly v kapli pořádány, i každý, kdo 
přišel pouze nahlédnout do zahrady. 

14. února 2014 jsme do kaple pozvali opět všechny, kteří chtěli zažehnout plamínek svíčky 
na důkaz své lásky či přátelství nebo si jen vychutnat romantickou atmosféru kaple sv. 
Anny. Uskutečnil se další ročník Plápolání v kapli.

Zůstatek na sbírkovém účtu k 31. 12. 2014 činil 20,756,11 Kč.

Veřejná sbírka byla povolena na základě zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách ve 
znění před 1. 7. 2012, kdy nabyla účinnosti novela tohoto zákona, sbírka musela být tedy 
po 3 letech trvání ukončena. Výtěžek sbírky byl v plné výši použit na nákup zahradních 5 
zahradních laviček, které jsou umístěny v zahradě kaple Sv. Anny. 

V současné době jsme zahájili navazující veřejnou sbírku, jejíž účel byl navíc rozšířen o 
zrestaurování sochy J. A. Komenského, umístěné v zahradě, kterou bychom rádi vrátili 
zpět na její původní místo v budově vyškovského gymnázia.

Literární a čtenářské soutěže 

Dlouhodobý společný projekt Komunitní nadace Tři brány a Knihovny Karla Dvořáčka ve 
Vyškově. 

Cílem tohoto projektu je podpořit čtenářskou gramotnost dětí a mladých lidí, zakořenit v  
nich  lásku  ke  knihám  a  naučit  smysluplnému  trávení  volného  času  v  době  digitálních 
médií.

Témata  nového  ročníku  soutěží  jsou  vždy  vyhlašována  na  podzim  a  slavnostní 
vyhodnocení vítězů pak probíhá následujícího roku v rámci Března – měsíce knihy.

V  pondělí  31.  března  2014  byly  v  Knihovně  Karla  Dvořáčka  ve  Vyškově  slavnostně 
vyhodnoceny literární soutěž Vyškovský cedník a čtenářsko-výtvarná soutěž Knihovna je 
IN. 

Knihovna je IN

Došlé práce hodnotila komise ve složení Mgr. Sylva Cidlinská, Lenka Němečková, Jana 
Barová, Lucie Svobodová a Zdeňka Adlerová, všechny pracovnice KKD Vyškov.

1. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ – Máme doma dětské knihy: Najděte v domácí knihovničce 
co nejvíce dětských knih, sepište ručně jejich seznam a nakreslete ilustraci k jedné z nich 
na výkres formátu A4 nebo A3 jakoukoli výtvarnou technikou.
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Mladší žáci:

1. místo: Vilém Svoboda, ZŠ Milešovice
2. místo: Marie Buriánková, ZŠ Pustiměř
3. místo: Benjamin Lauterbach, ZŠ Moravské Prusy
3. místo: Miroslav Bugner, ZŠ Moravské Prusy

Starší žáci:

1. místo: Eliška Majtánová, ZŠ Moravské Prusy
2. místo: Adéla Navrátilová, ZŠ Švábenice
3. místo: Nikol Nejedlá, ZŠ Švábenice
3. místo: Tereza Hladká, ZŠ Moravské Málkovice

2. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ – zadání: Vytvořit návrh reklamního plakátu s tématikou 
Knihovna je IN. Každý účastník mohl přihlásit do soutěže jedno dílo vytvořené libovolnou 
výtvarnou technikou na formátu papíru A3.

V této kategorii nebyla dodána žádná práce.

3. kategorie – studenti SŠ – zadání: Vytvořit návrh loga T-klubu, nového prostoru pro 
„náctileté“ ve III. podlaží KKD Vyškov. Každý účastník mohl přihlásit do soutěže jedno dílo 
vytvořené libovolnou technikou.

1. místo: Nikola Murčeková, Vyškov – Hamiltony
2. místo: Veronika Šimoníková, Vyškov
3. místo: Kateřina Bičánová, Vyškov

4. kategorie – dospělí – zadání: Vytvořit jakoukoli originální technikou obal na knihu 
formátu A5 nebo A4. Každý účastník mohl přihlásit do soutěže max. 2 díla.

V této kategorii nebyla dodána žádná práce

Vyškovský cedník 2013

Témata:

1. kategorie – Nech brouka žít aneb Právo silnějšího?
2. kategorie – Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. W. 
                           Churchill nebo „Co blbnete, dyť jsou tady lidi!“
3. kategorie – „Co blbnete, dyť jsou tady lidi!“

Hodnocení provedla porota ve složení: Mgr. Libuše Procházková, Dagmar Marušincová, 
Kateřina Foltánková, Tomáš Dorazil, Petr Muzikář.

1. kategorie
1. místo: Marek Šulc – Tíživé svědomí
2. místo: Izabela Adamcová – Budete mě už konečně poslouchat?
3. místo: Phong Anh Bui – Záhadná dívka ze snu

2. kategorie
1. místo: Monika Mozolová – Utíkej, jak nejrychleji můžeš!
2. místo: Martina Račanská – Daleká cesta za štěstím
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3. místo: Lucie Böhmová – Probuzení

Čestná uznání
Kateřina Hančová – Pohádka o polepšeném  Jankovi
Kateřina Orságová – Alexův boj s námořnictvem

3. kategorie

Čestné uznání
Anežka Horáková – Generace Y

Cena Jana Hona 2014
10. ročník  projektu 

Nadační projekt, jehož cílem je motivovat mladé lidi ve věku 15 – 25 let oceněním jejich 
úspěchů ve studiu, umění či vědě, výjimečné řemeslné dovednosti nebo osobní statečnost 
či obětavost ve prospěch jiných. 
Cena,  nesoucí  jméno  významného  politika,  starosty  města  Vyškova,  člena  Sokola, 
ochotníka a dramaturga vyškovského divadla Haná,  byla  v  roce 2014 vyhlášena již  po 
desáté a opět našla své uchazeče a z nich oceněné držitele.
Je  potěšující,  že  jména laureátů i  nominovaných z  předchozích  ročníků jsou tu a  tam 
zmiňována v  místním tisku nebo čas  od času člověk zaslechne,  že ten a ten je  dobrý 
právník, lékař, skautský vedoucí či úspěšně studuje v zahraničí. Je to pro nás znamení, že 
ocenění je ve správných rukou a jeho nositelé dělají čest památce Dr. Hona.

Cenu Jana Hona za rok 2014 obdrželi: 

Luboš Vozdecký – 19 let, student oktávy A Gymnázia ve Vyškově. Dne 23. 9. 2014 Luboš 
Vozdecký převzal od Evropské komise ve Varšavě prestižní cenu pro nejlepšího mladého 
vědce v Evropě. Je v pořadí teprve druhým mladým vědcem z České republiky, který byl 
takto oceněn. Luboš Vozdecký se fyzice věnuje po celou dobu studia na gymnáziu, kdy 
školu úspěšně reprezentoval ve fyzikálních olympiádách a zvítězil v celostátním kole SOČ, 
a to s prací na téma Experimentální studium valivých pohybů. Jeho největším úspěchem je 
1. místo v mezinárodním kole soutěže EU pro mladé vědce EUCYS. Ve své odborné práci v 
oboru fyziky se zabýval různými aspekty valivých pohybů.

Barbora Zourková – 15 let, studentka Gymnázia v Bučovicích je dobrovolnicí ve Sdružení 
„Piafa“ ve Vyškově, kde již mnoho let nezištně pomáhá v provozu hiporehabilitace. I přes 
svůj nízký věk je vzorem mnoha dětí z jezdeckého kroužku, se kterými tráví téměř každé 
volné odpoledne i víkendy. Pravidelně pomáhá v dalších volnočasových aktivitách 
sdružení, příměstských táborech, při dnech otevřených dveří. Poslední tři roky během 
letních prázdnin se sdružením odjíždí na rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením, kde se aktivně podílí také na programu pro děti.

Ondřej Šperka – 21 let, student Ekonomiky a procesního managementu. Je členem 
Junáka, skautského střediska ve Vyškově. Ondřej zastává funkci výchovného zpravodaje a 
je iniciátorem vzniku roverského kmene (dospívající ve věku 15-25, kteří nejsou aktivními 
vedoucími u oddílů). Podněcuje výchovnou činnost v oddílech a motivuje a inspiruje 
mladé vedoucí při jejich práci s mladšími členy. Je součástí týmu vyškovského 
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rádcovského kurzu a týmu organizátorů extrémního závodu dvojic Vyškovská 50.

Slavnostní vyhlášení držitelů Ceny Jana Hona za rok 2014  proběhlo v obřadní síni 
vyškovské radnice ve  středu 10. prosince 2014.

Projekt byl realizován za finanční podpory Města Vyškova.
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Grantové programy 

V grantovém řízení Komunitní nadace Tři brány pro rok 2014 bylo rozděleno 100 000 Kč z  
výnosu z příspěvku z NIF (Nadačního investičního fondu). V obou grantových programech 
jsme obdrželi celkem 29 žádostí, z nichž bylo podpořeno 16, a to 9 v programu Tradice a 7 
v programu Cesta.

CESTA

Program je zaměřen na projekty malých neziskových organizací, jejichž cílem je obohacení 
života  komunity.  Oblasti  podpory  nejsou  úzce  specifikovány,  podpořeny  mohou  být 
aktivity  kulturní,  sociální,  vzdělávací,  ekologické,  zaměřené  na  rozvoj  venkova,  péči  o 
životní prostředí, volnočasové aktivity dětí a mládeže a další. Předmětem žádosti mohou 
být projekty nové i tradiční, aktivity jednorázové i déletrvající. 

V programu CESTA bylo v roce 2014 rozděleno 27 000 Kč. 

Podpořené projekty

ZUŠ Vyškov 
Mezinárodní hudební soustředění tří ZUŠ
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov
Běháme srdcem
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Royal Rangers Vyškov 
Mini- městečko
Výše nadačního příspěvku: 3 000 Kč

Regionální centrum Sport pro všechny Vyškov, o.s.
Pohybem ke zdraví
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

z.s. Klub Paprsek Vyškov 
Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí osobních asistentů a soc. pracovníků 
Výše nadačního příspěvku: 4 000 Kč

Klub maminek Pohádka
Rozvoj kreativních dovedností ve volném čase u předškolních dětí
Výše nadačního příspěvku:  2 500 Kč

Zbýšovský domeček, o.s.
Namaluj si svou židli
Výše nadačního příspěvku:  2 500 Kč
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TRADICE

Podpora projektů v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit dlouhodobějšího 
charakteru.  Cílem  programu  je  podpora  projektů,  které  již  dříve  prokázaly  svou 
udržitelnost, eventuálně vznik nových veřejně prospěšných aktivit, které mají potenciál 
stát se tradičními. Zohledněny jsou projekty komunitního charakteru, do jejichž realizace 
je zapojena veřejnost, místní neziskové organizace, samospráva či další subjekty.  

V programu TRADICE bylo v roce 2014 rozděleno 73 000 Kč.

Podpořené projekty

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
Myslím, tedy čtu – cyklus literárních akcí pro děti a mládež Vyškovska
Výše nadačního příspěvku: 6 000 Kč

TJ Sokol Královopolské Vážany
Martinské krojované hody v Královopolských Vážanech
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Klub přátel KKD, o.s.
Literární čaje o páté
Výše nadačního příspěvku: 6 000 Kč

DDM Vyškov 
Tanec pro každého
Výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov 
Praktická výuka přírodovědných předmětů
Výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč

Junák Vyškov 
Jamboree 2015
Výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč

Mateřské a rodinné centrum Krasínek
Osobnostní růst, mentální rozvoj a sebevzdělání v malé obci
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Barvínek, o.s.
Cesty k pramenům
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

SDH Švábenice
Sbor dobrovolných hasičů Švábenice dětem
Výše nadačního příspěvku: 6 000 Kč
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Finanční zpráva

Přehled nadačního kapitálu

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2014 23 201 609 Kč

Z toho prostředky NIF (Nadačního investičního fondu) 21 900 700 Kč

Uložení nadačního jmění k 31. 12. 2014:

Portfolio u ČSOB Asset Management a.s., investiční společnosti 6 501 609 Kč

Premiové spořící státní dluhopisy ČR, 2013 – 2016, FIX% 2 000 000 Kč

15. zajištěný fond ČP Invest 1 000 000 Kč

Spořící účet vedený u GE Money Bank a.s. - peněžní vklad 2 700 000 Kč

Nemovitost v k.ú. Kostelec u Zlína, č.p. 515 11 000 000 Kč

Správa prostředků z NIF (Nadačního investičního fondu)
K 31.12. 2014 byly Komunitní nadaci Tři brány spravovány finanční prostředky z NIF v 
celkové výši 21 900 700 Kč, zapsané jako součást nadačního kapitálu v nadačním rejstříku.

Nakládání s prostředky z NIF bylo řízeno Smlouvou o převodu zbývajících prostředků 
určených usnesením Poslanecké sněmovny PČR pro účely podpory nadací. 

Na základě této Smlouvy byla výše povinného objemu rozdělených nadačních prostředků 
z výnosu NIF ve výši 40 790 Kč určena takto:

0,5 x 0,3725 (aritmetický průměr hodnot sazby PRIBID za rok 2013) x 1 / 100 x 21 900 700 
(registrovaná výše příspěvků z NIF v nadačním jmění v Kč).

Komunitní nadace Tři brány v rámci Grantového řízení v roce 2014 rozdělila celkem 100 
000 Kč.

V roce 2014 byly MF ČR postupně ukončeny Smlouvy s NIF. Stejně tak i naše nadace 
podepsala Dohodu o ukončení smlouvy. 

Výnosy z příspěvků z NIF budou i nadále používány v souladu se statutem nadace k 
podpoře veřejně prospěšných projektů neziskových organizací na Vyškovsku.
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Náklady na správu nadace
Ve smyslu § 22 odst. 1c) Zákona č. 227/1997 Sb.  o nadacích a nadačních fondech je ve  
statutu Komunitní nadace Tři brány stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou 
nadace na 10 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. sledovaného účetního období. 

Náklady  související  se  správou  nadace  (bez  nákladů  na  vlastní  programy)  v roce  2014  činily   
144 632  Kč, tj. 0,62 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. 2014.

Komentář ke stavu nemovitosti zapsané v nadačním rejstříku
V roce 2009 byla Komunitní nadací Tři  brány pořízena nemovitost ležící  v katastrálním 
území Kostelec u Zlína, č.p. 515, za kupní cenu 9 500 000 Kč. Tento majetek byl zapsán do 
nadačního rejstříku na základě znaleckého posudku ve výši 11 000 000 Kč. 

Jedná  se  o  nemovitost  komerčního  charakteru,  bývalý  autosalon  s  autoservisem, 
situovanou vzhledem k jejímu využití ve velmi lukrativní lokalitě, na trase Fryšták - Zlín, v  
místě napojení plánovaného dálničního přivaděče.

Bohužel  kromě  původně  očekávaných  výnosů  z  pronájmu  objektu  nám  pořízení 
nemovitosti přineslo také nutnost zabývat se případným poklesem hodnoty nemovitosti.

Během let 2011 a 2012 se nadace začala potýkat s problémy s generálním nájemcem, které 
vyústily  ve  zrušení  nájemní  smlouvy  a  téměř  2  roky  trvající  období  hledání  nových 
nájemců, tudíž i výpadku příjmu z pronájmu, a devastace budovy vlivem povětrnostních 
podmínek a vandalismu. To vše jsme řešili ze 70 km vzdáleného Vyškova.

Z těchto důvodů nadace v roce 2012 přistoupila k radikálnímu omezení všech nákladů a 
zaměřila se na řešení tohoto stavu. Od podzimu roku 2013 je díky úsilí všech členů správní 
rady  nadace  objekt  opět  plně  pronajímán,  byť  v  jednom  případě  zatím  za  poloviční 
nájemné s podmínkou dokončení oprav objektu.

V roce 2014 byla v budově provedena kompletní rekonstrukce a výměna topného systému 
s navýšením počtu topných těles a zateplení střešního pláště, to vše v celkovém objemu 
475  441  Kč.  V  současné  době  je  na  objektu  prováděna   výměna  skleněných  výloh  a 
vstupních dveří za celkovou cenu 406 060 Kč. Po předání díla bude dle nájemní smlouvy  
navýšeno nájemné za užívání 1. podlaží budovy.

Poté bude správní  radou projednáno zadání  nového znaleckého posudku pro aktuální 
stanovení hodnoty nemovitosti a rozhodnuto o době užívání objektu, po kterou budou 
uplatňovány účetní odpisy. 
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Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2014 

Výnosy

Tržby ostatní – pronájem nemovitost 330 000,00

Tržba za služby 13 041,34

Úroky z bankovních účtů 14 713,23

Jiné ostatní výnosy – pojistné plnění 11 376,00

Jiné ostatní výnosy    675,00

Zúčtování fondů 8 371,89

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 136 202,17

Provozní dotace 45 000,00

Výnosy celkem 559 379,63

Náklady

Spotřeba materiálu 37 316,00

Spotřeba energie 46 080,67

Opravy a údržba 14 556,00

Náklady na reprezentaci 1 176,00

Nájem 73 784,06

Náklady na ostatní služby 44 042,62

Mzdové náklady 62 620,00

Ostatní daně a poplatky 22 850,00

Ostatní náklady – poplatky bance 6 426,15

Ostatní náklady – pojištění 9 184,00

Náklady celkem 318 035,50

Hospodářský výsledek 241 344,13
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Rozvaha k 31. 12. 2014 

Aktiva
Stavby 9 500 000,00

Technické zhodnocení stavby 475 441,00

Portfolio u ČSOB AM 6 560 809,07

Státní dluhopisy 2 010 000,00

Podílové listy 15. zajištěného fondu ČP Invest 805 935,60

Pokladna 5 077,00

Účty v bankách 3 155 662,33

Poskytnuté provozní zálohy 39 820,00

Jiné pohledávky 269 000,00

Aktiva celkem 22 821 745,00

Pasiva
Závazky -36 343,82

Zúčtování se zaměstnanci -8 568,00

Ostatní přímé daně -1 512,00

Výnosy příštích období -27 500,00

Dohadné účty pasivní -1 700,00

Vlastní jmění zapsané -23 201 609,00

Vlastní jmění nezapsané - 943 740,53

Korekce k vlastnímu jmění zapsanému 1 500 000,00

Fondy - 93 565,41

Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku  205 664,40

Nerozdělený zisk 68 473, 49

Ostatní dlouhodobé závazky - 40 000,00

Účet výsledku hospodaření - 241 344,13

Pasiva celkem - 22 821 745,00
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Partneři nadace
Město Vyškov
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
Muzeum Vyškovska
ZUŠ Vyškov

Dárci v roce 2014
Ing. Ludmila Skřivánková
anonymní dárci, kteří přispěli na účel veřejné sbírky na obnovu kaple Sv. Anny a 
revitalizaci přilehlé zahrady

Poděkování 
 Mgr. Libuši Procházkové,  Dagmar Marušincové, Kateřině Foltánkové, Tomáši 

Dorazilovi a Petru Muzikářovi - členům poroty literární soutěže Vyškovský cedník

 členům správní a dozorčí rady za nezištnou práci a čas věnovaný nadaci 

 dobrovolníkům a všem dalším příznivcům za jejich podporu

Odkazy

Asociace nadací Fóra dárců www.donorsforum.c

Asociace komunitních nadací v ČR www.akncr.cz

Muzeum Vyškovska www.muzeum-vyskovska.cz

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov www.kkdvyskov.cz

Město Vyškov www.vyskov-mesto.cz

MKS Vyškov www.mksvyskov.cz
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Kontaktní údaje 
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov

Tel.: 603 798 031

Email: nadace@tribrany.cz                       

www.tribrany.cz

Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., č. ú. 201781448/0600

IČ: 49408593

Komunitní nadace Tři brány je zapsaná v nadačním restříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, v oddíle N, vložce 141.

Výroční zprávu 2014 sestavila: Martina Wagnerová

Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány

Vydala: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Výroční zpráva za rok 2014 včetně kompletní roční účetní závěrky je uložena v nadačním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a v sídle nadace.  Výroční zpráva slouží jako 
informační a propagační materiál nadace.
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