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Co o nás potřebujete vědět... 
 
Komunitní nadace Tři brány působí ve Vyškově od roku 1994, původně jako Nadace 
Gymnázia Vyškov, od roku 2006 pod plným názvem Tři brány, komunitní nadace pro 
vědění, umění a civilizaci. 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. 

 
 

 



 

 

 
O lidech v nadaci... 
 
 
SPRÁVNÍ  RADA: 
Předseda:  
Mgr. Robert Bílek – do 31.1. 2015 
Aleš Novotný – od 16. 4. 2015 
 
Členové:   
Jiří Foltýn – od 16. 4. 2015 
Jaromír Menšík  
Mgr. Lada Minářová 
Aleš  Novotný – do 16. 4. 2015 
Ing. Marek Ovčáčík 
Tomáš Zedník – od 16. 4. 2015 
Ing. Petr Wagner – do 16. 4. 2015 
 
DOZORČÍ RADA: 
Předseda:  
Soňa Srnová 
 
Členové:   
Mgr. Lidmila Hrdová 
Ing. Ludmila Skřivánková  
 
KANCELÁŘ: 
Výkonná ředitelka: Martina Wagnerová 
 
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: 
Ing. Eva Drobílková – účetní 
Ing. David Procházka, PhD. - správa webových stránek 
 
 
 

 

 

 



   

                                                                                                     

 

Projekty nadace 
 

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. 

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 pěti 
zahradních laviček, které jsou umístěny v zahradě kaple Sv. Anny.  

V srpnu 2015 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 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. 

Mezi literární a čtenářské soutěže, které nadace v minulosti finančně zaštítila, patří Myslím – 
tedy čtu, Knihovna je IN, a Vyškovský cedník.  

 

 

Cena Jana Hona  
 
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 Dr. Jana Hona, byla  nadací poprvé vyhlášena v roce 2005 a stále 
nachází své uchazeče a z nich oceněné držitele. 



 

 

Za 11 let trvání projektu jím prošlo přes šedesát mladých osobností výrazně se odlišujících 
od průměru. Byli mezi nimi vynikající studenti, nadaní mladí umělci, dobrovolníci v 
sociálních službách, budoucí schopní řemeslníci, skautští vedoucí, dobrovolní hasiči i 
zachránce lidského života. Ať už ocenění získali či ne, všichni si zaslouží naše uznání. Měli 
totiž jedno společné. Že to, co dokázali a umějí, dělají naplno a nezištně. Odměnou je jim 
vlastní dobrý pocit a vědomí toho, že je za nimi vidět kus práce.  
 

Kdo byl JUDr. Jan Hon?  
 
JUDr. Jan Hon (nar. 18. srpna 1897) byl politik, starosta města Vyškova, činorodý občan, člen Sokola, 
ochotník a dramaturg vyškovského divadla Haná, člen výboru ČOS. 8. dubna 1942 zahynul v 
koncentračním táboře v Osvětimi. 

 

Cenu Jana Hona za rok 2015 obdrželi:  

Petra Daňková, studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, všestranná dobrovolnice. 
Spolupořádá charitativní akce a sbírky, jako divadelní ochotnice nejen nacvičuje divadlo, 
ale pomáhá s přípravou kulis a rekvizit a věnuje se pořádání kulturních akcí a vzdělávání 
dětí.   

Helena Dvořáková, absolventka vyškovského gymnázia, dlouholetá členka Junáka. Podílí 
se na přípravě vzdělávacího kurzu pro mladší skauty, pomáhá zabezpečit akce pro 
veřejnost a jako vedoucí oddílu skautek připravuje program, který děti motivuje.  

Šimon Pavlas, student osmiletého gymnázia ve Vyškově, je všestranně talentovaný žák, 
který svými vynikajícími výsledky reprezentuje  školu  v krajských i celostátních kolech 
olympiád z angličtiny, fyziky, zeměpisu i dalších předmětů. Získal také jazykový certifikát 
CAE (1), v Ekonomicko-manažerské olympiády ve Zlíně se umístil na 4. místě. 

Čestné uznání v rámci projektu získal Jakub Gottvald, student SPŠ v Hranicích na Moravě, 
dobrovolný hasič. Již řadu let reprezentuje SDH Luleč v požárním sportu, pomáhá při 
různých aktivitách pořádaných sborem dobrovolných hasičů v Lulči, kulturních i 
sportovních a účastní se i většiny pracovních brigád a akcí zásahové jednotky obce. 
 
Projekt je realizován za finanční podpory Města Vyškova. 

 

 

 



   

                                                                                                     

Grantové programy  
 
V grantovém řízení Komunitní nadace Tři brány pro rok 2015 bylo rozděleno 100 000 Kč ve 
dvou grantových programech. 

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 2015 rozděleno 33 000 Kč.  
 
Podpořené projekty 
 
Gamnázium a SOŠZE Vyškov 
Běháme srdcem 
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč 
 
Mateřské centrum Radost 
S rodinou do přírody 
Výše nadačního příspěvku: 4 000 Kč 
 
Sportovní klub Vyškov  
Podpora šachových turnajů pro žáky ZŠ a SŠ Vyškov 
Výše nadačního příspěvku: 4 000 Kč 
 
Zbýšovský domeček, o.s. 
Světlo domečku pro všechny 
Výše nadačního příspěvku: 1 000 Kč 
 
Mateřské centrum Radost  
Pojďte s námi do pohádky  
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč 
 
RC Sport pro všechny Vyškov 
Sportujte s námi 
Výše nadačního příspěvku:  4 000 Kč 
 
Podvalák Bošovice, z.s. 
Od prázdnin do prázdnin 
Výše nadačního příspěvku:  4 000 Kč 
 
KOS Křenovice 
Cestujeme po světě s Klubem chytrých hlaviček Křenovice 
Výše nadačního příspěvku:  6 000 Kč 



 

 

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 66 000 Kč. 
 
Podpořené projekty 
 
Gymnázium a SOŠZE Vyškov 
Partnerství 2016 
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč 
 
Klub přátel KKD 
Literární čaje 
Výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč 
 
Maják – SVČ Vyškov, p. o. 
Klubová činnost – Pinocchio Dědice 
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč 
 
Knihovna Karla Dvořáčka 
Cestuj a buď aktivní s ICM 
Výše nadačního příspěvku: 2 000 Kč 
 
MKS Vyškov 
Divadelní představení Jana Wericha Fimfárum  
Výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč 
 
Gymnázium a SOŠZE Vyškov  
Poznej přírodu i sebe 
Výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč 
 
Junák Vyškov 
Vzdělávání skautských vedoucích 
Výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč 
 
 
 

 

 
 
 



   

                                                                                                     

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. 2015: 

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 

  

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. 

Během roku 2014 a 2015 byla v budově provedena kompletní rekonstrukce a výměna 
topného systému, zateplení střešního pláště, výměna skleněných výloh a vstupních dveří, 
vše za celkovou cenu 881 501 Kč. Po předání díla bylo navýšeno nájemné za 1. podlaží 
objektu na plnou částku. 

Dle znaleckého posudku z prosince 2015 je aktuální hodnota nemovitosti stanovena na  
11 500 000 Kč. 

 

 



 

 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2015  

(zaokrouhleno na celé Kč) 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb  3 000 

Tržby za služby – pronájem nemovitost 392 500 

Tržba za služby - energie 124 755 

Úroky z bankovních účtů 77 570 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 18 043 

Provozní dotace 45 000 

Výnosy celkem 660 868 

Náklady 

Spotřeba materiálu celkem 3 370 

Spotřeba energie - kancelář 15 723 

Spotřeba energie – nemovitost 123 454 

Opravy a údržba 14 556 

Náklady na reprezentaci   100 

Náklady na reprezentaci – Cena JH 280 

Ostatní služby 11 748 

Ostatní služby – Cena JH celkem 1 193 

Poštovné 922 

Poplatky 9 630 

Pronájem kanceláře celkem 31 971 

Audit účetní závěrky 18 900 

Telefon 7 960 

Pronájem pozemku 40 788 

Pojištění nemovitosti 9 184 

Mzdové náklady 54 280 

Ostatní náklady – portfolio ČSOB AM  880 

Ostatní náklady – poplatky běžný účet  701 

Náklady celkem  331 085 

 

 



   

                                                                                                     

 

Rozvaha k 31. 12. 2015 

 

Aktiva 
Stavby 10 442 573 

Dlouhodobý finanční majetek: 

Podílové listy 15. zajištěného fondu ČP Invest  992 643 

Portfolio u ČSOB AM 6 505 669 

Státní dluhopisy 2 080 702 

 

Pokladna    6 972 

Účty v bankách 2 887 639 

Pohledávky – nájem nemovitosti 39 990 

Poskytnuté provozní zálohy 1 296 

Ostatní pohledávky 229 000 

Dohadné účty aktivní 31 963 

Aktiva celkem 23 212 447 

 

Pasiva 
Závazky 2 327 

Zúčtování se zaměstnanci 4 590 

Ostatní přímé daně 810 

Dohadné účty pasivní 29 128 

Vlastní jmění zapsané 23 201 609 

Vlastní jmění nezapsané  843 741 

Korekce k vlastnímu jmění zapsanému - 1 500 000 

Fondy 137 715 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   - 50 127 

Nerozdělený zisk 172 871 

Ostatní dlouhodobé závazky 40 000 

Pasiva celkem 22 882 664 

 

Hospodářský výsledek  329 783 



 

 

Zpráva auditora 

 



   

                                                                                                     

Partneři nadace 
Město Vyškov 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
Muzeum Vyškovska 
ZUŠ Vyškov 
 
 

Dárci v roce 2015 
Mlékařské družstvo MORAVA – dar účelově určený na podporu dětí ze sociálně slabých 
rodin 
Ing. Ivo Bárek – dar do sbírky 
anonymní dárci, kteří přispěli na účel veřejné sbírky 

 

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

ñ Mgr. Libuši Procházkové,  Dagmar Marušincové, Kateřině Foltánkové, Tomáši 
Dorazilovi a Petru Muzikářovi - členům poroty literární soutěže Vyškovský cedník 

ñ 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 

 

 



 

 

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 2015 sestavila: Martina Wagnerová 

Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány 

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

 

Výroční zpráva za rok 2015 včetně kompletní roční účetní závěrky je uložena v nadačním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a v sídle nadace.  Výroční zpráva bez příloh 
slouží jako informační a propagační materiál nadace. 


