
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
 

 



 

 

                                                                                                     

 
O lidech v nadaci... 
 
 
SPRÁVNÍ  RADA: 
 
Jiří Foltýn – místopředseda  
Mgr. Jan Hrežo – člen  
Ing. Petr Wagner – člen  
Mgr. Lada Minářová - člen 
Ing. Marek Ovčáčík - člen 
Tomáš Zedník - člen 
 
DOZORČÍ RADA: 
Předseda:  
Soňa Srnová - předsedkyně 
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 

 

Jan Amos…. toho času bez hlavy 

V srpnu 2015 jsme zahájili  veřejnou sbírku, jejímž účelem je shromáždění finančních 
prostředků na  zrestaurování torza sochy J. A. Komenského. Sochu bychom rádi vrátili 
zpět na její původní místo v budově vyškovského gymnázia. 

V červenci 2017 proběhla v Turistickém informačním centru ve Vyškově výstava  
prezentačních materiálů ke sbírce, které vytvořili studenti Gymnázia a SOŠZE ve Vyškově.  
Kromě návrhů prezentačních materiálů k projektu studenti natočili také hraný videoklip, 
který lze shlédnout zde: 

 

 

 

 

 

Vyškovský cedník 

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

Cílem projektu je vyhledávat mladé literární talenty na Vyškovsku, ocenit a motivovat  je 
k další literární tvorbě.  

Témata nového ročníku soutěží jsou vždy vyhlašována na podzim a slavnostní 
vyhodnocení vítězů pak probíhá v březnu následujícího roku v rámci akce Březen – měsíc 
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 
statečnosti či obětavosti 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. 
 

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. 

 
V roce 2018 ocenění získali tito mladí lidé: 
 

Eva Olejníčková – studentka oboru zdravotnické lyceum, která poskytla člověku 
nalezenému na ulici v bezvědomí neodkladnou první pomoc a zachránila mu tím život. 

Michal Skácel – student SOU a SOŠ ve Vyškově, který cenu získal za výjimečné úspěchy na 
celostátních i mezinárodních soutěžích odborných dovedností, konkrétně v oboru 
instalatér. 

Pavlína Sotolářová – studentka oboru zdravotnický asistent, která je zapojena do 
dobrovolnického programu vyškovské pobočky organizace ADRA. Jako jedna z prvních 
dobrovolnic pravidelně dochází do domova pro seniory, kde pomáhá vyplnit a zpříjemnit 
volný čas seniorů. 

Na cenu Jana Hona byla dále nominována Veronika Babyrádová za výjimečné úspěchy ve 
studiu a vědě, Eva Grmelová za dobrovolnictví v Paprsku a Jan Šebesta za svou práci s 
malými skauty. Všichni jmenovaní mohou být příkladem pro další mladé lidi a nominaci si 
právem zasloužili.  

Projekt je realizován za finanční podpory Města Vyškova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

Vyškovský benefiční běh 

 

V roce 2017 byla započata tradice benefičního běžeckého závodu, jejímž pořadatelem je 
Komunitní nadace Tři brány spolu s firmou LEAR Corporation Czech Republic. 
Společnost LEAR, hlavní sponzor akce,  se zavázala uhradit organizační náklady běhu a 
navíc zdvojnásobit výtěžek startovného až do výše 50 000 Kč. Výtěžek prvního ročníku 
závodu přesáhl 600 tisíc Kč a pomohl rodině pana Vladimíra Holuba v tíživé životní situaci. 
V roce 2018 byla z výtěžku běhu uhrazena biologická léčba paní Michaele Grimové 
z Lysovic, které náklady na léčbu odmítla hradit zdravotní pojišťovna. Na sbírkovém účtu, 
který na pomoc paní Grimové zřídila obec Lysovice, se celkem shromáždilo více než             
1 milion korun. 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i běžcům, kteří se připojili k této charitativní akci. 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné sbírky 

 
Nadace byla v roce 2018 pořadatelem těchto veřejných sbírek:  
 
Sbírka na revitalizaci zahrady Špitální kaple sv. Anny ve Vyškově a zrestaurování torza 
sochy J. A. Komenského  

• datum zahájení sbírky 1. 8. 2015  

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením               
S-JMK/84495/2015/OSPŽ  

• zůstatek na účtu sbírky č. 205064075/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. k 31. 12. 
2018 činil 4 752,55 Kč. 

 
Sbírka pro handicapovaného Jakuba Beníška, pro zlepšení kvality jeho života 

• datum zahájení sbírky 10. 2. 2018 

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením               
S-JMK/4599/2018/OSPŽ 

• zůstatek na účtu sbírky č. 221572862/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. k 31.12. 
2018 činil 105,12 Kč. 

• ze sbírky byla v roce 2018 Kubovi proplacena rehabilitace a strava ve výši  7 370 Kč.



 

 

                                                                                                     

Grantové programy  
 

Komunitní nadace Tři brány každoročně vyhlašuje grantové řízení, ve kterém uděluje 
nadační příspěvky na podporu projektů neziskových organizací na Vyškovsku. V roce 2018 
byly vyhlášeny tyto grantové programy: 

AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) 
vznikajících na podkladě komunitní spolupráce 

 Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci 
regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci 
partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení 
stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení 
veřejnosti. 

 Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány,  může se jednat o aktivity kulturní, 
sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci 
a prevenci novodobých závislostí, rozvoj  pohybových a zájmových aktivit dětí a 
mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další. 

 
AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury 

 Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit 
na území  regionu Vyškovska 

 Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky 
vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických 
jevů 

 

AD VITAM - podpora ekologických projektů na Vyškovsku 

 Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí 
v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova. 

 Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých 
skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky 
šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování 
přírody a krajiny apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

Udělené nadační příspěvky: 

 

Knihovna Karla Dvořáčka, p.o. 

Společně proti Alzheimerově demenci a 
ADHD 

7 000 Kč 

 

Klub přátel KKD, z.s. 

Literární čaje o páté 

7 000 Kč 

 

 

 

Lipka, p.o. Brno – pracoviště Rychta 
Krásensko 

Den Země – Příroda naostro 

13 000 Kč 

 

ARPZPD, z.s. Klub Paprsek 

Vzdělávání a supervize pracovníků 

10 000 Kč 

 

Podvalák Bošovice, z.s. 

Sousedské setkání – stloukání másla 

4 000 Kč 

 

Centrum Ententyky, z.s. 

Heršpické Elektrohrátky 2018/2019 

5 000 Kč 

 

Centrum Ententyky, z.s. 

Učíme se pohybem 2018/2019 

5 000 Kč 

 

MKS Vyškov, p.o. 

Festival Antonína Tučapského 2019 

15 000 Kč 

 

ADRA, o.p.s. 

Rozvoj dobrovolnictví na Vyškovsku  

15 000 Kč 

 

Junák – středisko Vyškov, z.s. 

24. světové skautské jamboree  

15 000 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o. 

Běháme srdcem 2019 

8 000 Kč 

 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o. 

Partnerství 2019 

15 000 Kč 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o. 

Poznejme přírodu i sebe 

15 000 Kč 

 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o. 

Vesmír ve škole 

6 000 Kč 

 

Sportovní klub Vyškov, z.s. 

Učíme se a soutěžíme v šachu 3 

10 000 Kč 

 

 

 

 
Mimořádný nadační příspěvek v období mimo vyhlášené grantové řízení ve výši 4 500 Kč 
byl udělen Sportovnímu klubu Vyškov, z.s. na projekt Mistrovství ČR v šachu dětí do 8 let. 
 
Nadační příspěvky v souhrnné výši 154 500 Kč byly uděleny v souladu s ustanoveními §35
3 - § 356 Zákona č. 89/2012 (Občanského zákoníku). 



 

 

                                                                                                     

 

Finanční zpráva 

Přehled nadačního kapitálu 

 

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2018 23 201 609 Kč 

 

Nadační jistina k 31. 12. 2018: 

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

15. zajištěný fond ČP Invest  1 000 000 Kč 

Spořící účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.  4 700 000 Kč 

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

  

Náklady na správu nadace 

Statutem Komunitní nadace Tři brány je 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 2018 činily   
činily 244 364,39 Kč, tj. 1,05 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. 2018. 

 

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 situovanou vzhledem k jejímu využití ve 
velmi lukrativní lokalitě, na trase Fryšták - Zlín, v místě napojení plánovaného dálničního 
přivaděče. 

V letech  2014 - 2015 byly v budově provedeny nutné rekonstrukce  za celkovou cenu       
881 501 Kč.  

Znaleckým posudkem z prosince 2018 byla hodnota nemovitosti stanovena na  
11 100 000 Kč. 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2018 

 

Výnosy 

Tržby za služby – pronájem nemovitost 480 000,00 

Tržba za služby - energie 77 241,00 

Tržba za služby – propagace v rámci benefičního závodu 146 439,00 

Ostatní výnosy 12 751,40 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - 53 089 ,08 

Provozní dotace 72 000,00 

Výnosy celkem 735 342 ,32 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu celkem 73 046,00 

Spotřeba energie - kancelář 10 300,88 

Spotřeba energie – nemovitost 77 241,04 

Spotřeba energie  7 554 ,32 

Náklady na cestovné 48,00 

Náklady na reprezentaci 103,00 

Ostatní služby 25 182,00 

Ostatní služby – Cena JH  228,00 

Poštovné 599,00 

Poplatky 5 000,00 

Audit účetní závěrky 21 200,00 

Telefon 7 883,00 

Pronájem kanceláře celkem 32 699,12 

Pronájem pozemku 40 788,00 

Pojištění nemovitosti 9 184,00 

Ostatní služby – nemovitost 24 435,00 

Ostatní služby – Vyškovský benefiční běh 37 747,00 

Mzdové náklady 38 000,00 

Daň z nemovitosti 14 854,00 

Ostatní daně a poplatky 100,00 

Pokuty a penále 231,00 

Náhrada škody – zatečení do nemovitosti                                                                           10 000,00



 

 

                                                                                                     

  

Ostatní náklady – portfolio ČSOB AM  1 916,66 

Ostatní náklady – poplatky běžný účet  917,73 

Poskytnuté příspěvky - Cena Jana Hona 24 000,00 

Náklady celkem  463 257,75 

 

 

Rozvaha k 31. 12. 2018 

 

Aktiva 

Stavby 10 442 573,00 

Dlouhodobý finanční majetek: 

Podílové listy Generali 15. Zajištěného fondu   1 034 442,09 

Portfolio u ČSOB AM 6 490 979,08 

 

Pokladna    1 115,00 

Účty v bankách celkem 5 552 083,30 

        z toho účty veřejných sbírek 4 857,67 

Pohledávky 26 053,36 

Dohadné účty aktivní - 12 579,00 

Aktiva celkem 23 534 666,83 

 

Pasiva 

Dodavatelé 3 328,00 

Přijaté zálohy - 3 320,00 

Ostatní závazky 9,04 

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 

Ostatní přímé daně - 4 523,00 

Výdaje příštích období 1 620,00 

Dohadné účty pasivní - 2 238,94 

Vlastní jmění zapsané 23 201 609,00 

Vlastní jmění nezapsané  433 740,44 

Korekce k vlastnímu jmění zapsanému - 1 500 000,00 



 

 

                                                                                                     

Fondy 142 194,63 

Z toho fond na příspěvky 11 560,52 

            fond na projekt „Kaple“  83 087,11 

            fond na dar MD Morava 34 417,00 

           fond na dary „Kuba“ 10 130,00 

Nerozdělený zisk 950 162,09 

Ostatní dlouhodobé závazky 40 000,00 

Pasiva celkem 23 262 582,26 

 

Hospodářský výsledek  272 084,57 

 

 



 

 

                                                                                                     

Zpráva auditora 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

 



 

 

                                                                                                     

 

Dary v roce 2018 

Mlékařské družstvo Morava        40 000 Kč 

WAGNER stavební spol. s r.o.        7 000 Kč 

Miroslava Pištěláková       10 000 Kč 

 

Poděkování  

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

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

 dárcům, dobrovolníkům a všem dalším příznivcům za jejich podporu 

 

Odkazy 

Asociace nadací Fóra dárců     www.donorsforum.c z 

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 

Benefiční běh LEAR      www.behamapomaham.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: MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 201781448/0600 

IČ: 49408593 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu 2018 sestavila: Martina Wagnerová 

Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány 

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

 

Výroční zpráva za rok 2018 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. 
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