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1.Úvodní slovo 

Vážení,!

v roce 2020 NF Zeměkvět podpořil 23 projektů v rámci svého účelu. 
Celkem bylo rozdáno 4 280 000 Korun.!

Zajímavých projektů bylo i letos nemálo. Těší nás, že je v České re-
publice dostatek lidí, kteří tvoří něco pěkného nejen pro sebe, ale i 
pro své okolí. Hezký příklad je třeba projekt Živá Vila z Prachatic, kdy 
několik mladých lidí vrátilo život historické vile a pořádají v ní akce 
pro celé město a okolí.!

Vícenásobně jsme letos podpořili aktivity Tomáše Slavaty, který 
věnoval mnoho své energie pomoci v souvislosti s epidemií 
Covid-19, kdy za pomoci přátel a dobrovolníků zásobily dětské do-
movy po celé republice dezinfekčními prostředky, rouškami a 
ochrannými pomůckami a také dárky pro děti. !

Tomáš Kozelek!

Předseda Správní rady NF Zeměkvět!
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2. Informace o NF Zeměkvět 

Nadační fond Zeměkvět je zapsán v rejstříku vedeném Městským 
soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou N 471!
IČO: 06349854 !
Sídlo: Nebeská Rybná 28, Rokytnice v Orlických horách!
Datum vzniku: 2. 8. 2017!
Kontaktní email: zemekvet@zemekvet.cz!
Kontaktní telefon: 724 848 661!

Lidé v NF Zeměkvět:!

Tomáš Kozelek, předseda správní rady!
Jitka Říhová, členka správní rady!
Jana Tillová, členka správní rady!

JUDr. Jaromír Jeřábek, revizor!
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3. Účel NF Zeměkvět 

NF Zeměkvět byl založen za účelem podpory projektů, organizací a 
jednotlivů, kteří vyvíjejí aktivitu směřující ke zlepšení blahobytu ve 
společnosti. Podpora směřuje zejména k subjektům, které se snaží o 
pozitivní změny “zdola”.!

Prostředky nadačního fondu jsou směřovány hlavně do následujících 
oblastí:!

"# projekty zabývající se udržitelným a ekologickým způsobem  živ-
ota, spoluprací jedinců v rámci lokálních i celorepublikových ko-
munit!

$# projekty zaměřené na rozvoj emoční, tvůrčí a psychosomatické 
inteligence!

%#projekty osvěty v oblasti psychicky i fyzicky zdravého životního 
stylu a odpovědného chování vůči ostatním lidem i životnímu 
prostředí!

&#projekty zabývající se alternativními vzdělávacími postupy !
'#kreativní, umělecké a dokumentární projekty!
(#projekty směřující na obnovu a podporu tradiční moudrosti, řeme-

sel a dovedností!
)#projekty sledující zvýšení transparentnosti a efektivnosti fungování 

naší společnosti!

Za vyjímečných okolností může nadační fond podpořit i jiné projekty než 
shora uvedené, je-li tato podpora v souladu s účelem nadačního fondu 
dle prvního odstavce tohoto článku. Poskytnutí takové podpory vyžaduje 
jednomyslné schválení všemi členy správní rady a souhlas zakladatele. !
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4. Seznam podpořených projektů 

Název Účel Částka

Tomáš Slavata Ceny pro děti a covid pomoc DD 420 000

Rekonstrukce státu Provoz 250 000

Zachraň jídlo Provoz 250 000

AutoMat Provoz 200 000

Výluka Provoz 120 000

Post Bellum Provoz Paměti Národa 120 000

Milion Chvilek Provoz 500 000

Tamjdem Pořádání víkendových akcí 200 000

Mladí ladí dětem Projekt Timbalooloo do škol 120 000

INEX Pořádání dobrovolnických akcí 200 000

Home for trees Akce sázení stromů 200 000

Sázíme stromy Rozvoj interních IT systémů 200 000

Spolek pro dokumentaci a ob-
novu památek Karlovarska

Rekonstrukce kostelu ve Svato-
boru

120 000

Příroda a památky Karlovarska Nákup nářadí 30 000

Sociální klinika Provoz 120 000

Přírodní škola Na Větvi Nákup vybavení 120 000

Holos Rekonstrukce objektu 300 000

Človíček Vybavení lesní školy 160 000

Sova Žlutice Rekonstrukce márnice Skoky 120 000

Živá Vila Obnova vily 200 000

Institut Technického Vzdělávání Nastartování projektu Sdílna 120 000

Prostor Plus Rekultivace zahrady sociálního 
centra

50 000

Drosera Bublava Úpravy areálu záchytné stanice 
pro ohrožená zvířata

160 000

celkem 4 280 000

	 6



5. Popis vybraných podpořených projektů 

Živá Vila 
!

Živá vila je spolek, který se zabývá péčí o prvorepublikovou Kralovu 
vilu v Prachaticích. Původně velmi zanedbaný objekt určený k de-
molici získal spolek do pronájmu a s pomocí mnoha dobrovolníků ob-
jekt vyklidil, uklidil, provedl nutné opravy a začal v něm pořádat kul-
turní akce pro širokou veřejnost. Z dříve neobydlené stavby se stal 
pulsující prostor ve kterém se konají koncerty, besedy, promítání, au-
torská čtení, atd.

	 7



Sdílna 

Sdílna je projektem Litoměřického Institutu technického vzdělávání, 
který je otevřen každému zájemci. Sdílna je komunitní “udělej si sám” 
prostor, kde mohou lidé pracovat na svých projektech ve vybaveném 
zázemí. Kromě rozličného ručního vybavení jsou zde i stroje na práci 
se dřevem a vybavená šicí dílna. V sdílně je možnost práce i pod 
odborným dohledem anebo formou účasti na workshopech
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Tyflo centrum 



TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. je krajské středisko sociálních 
služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Tyflocentrum 
poskytuje také zaměstnání mnoha lidem se zrakovým postižením a 
zároveň nabízí smysluplné trávení volného času tím, že sami 
připravují akce pro své klienty, nebo je doprovází na zajímavé akce v 
okolí. Také pořádá akce pro veřejnost, kde je možno nahlédnout do 
života zrakově postižených.
Příspěvek byl poskytnut na provoz spolku, kterému vznikl nečekaný 
výpadek v příjmech.
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Přírodní škola Na Větvi 

Přírodní škola Na větvi poskytuje alternativní možnost vzdělávání 
dětem v Brně. Děti tráví hodně času venku, je s nimi nakládáno jako 
s partnery, kultivuje se jejich vnitřní motivace k poznávání světa, nej-
sou stresovány běžným systémem hodnocení a připravují se na život 
nejen formou získávání vědomostí, ale také učením se zdravému 
zpracování životních situací.
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6. Účetní evidence 

datum částka Účel Zůstatek

Stav konta z předchozího roku 9 302 605

22.1.2020 -250000 Dar Zachraň jídlo dle smlouvy z 20.1.2020 9 052 605

22.1.2020 -120000 Dar Nerudný fest dle smlouvy z 21.1.2020 8 932 605

23.1.2020 -250000 Dar Frank Bold Society dle smlouvy z 21.1.2020 8 682 605

27.1.2020 -200000 Dar Home For Trees dle smlouvy z 22.1.2020 8 482 605

27.1.2020 -120000 Dar Výluka dle smlouvy z 22.1.2020 8 362 605

28.1.2020 -200000 Dar Sázíme stromy dle smlouvy z 23.1.2020 8 162 605

28.1.2020 -200000 Dar TJ VS Tábor dle smlouvy z 28.1.2020 7 962 605

4. 2. 2020 -300000 Dar Holos dle smlouvy z 30. 1. 2020 7 662 605

4.2.2020 -200000 Dar Automat dle smlouvy z 24.1.2020 7 462 605

10.2.2020 -200000 Dar Tamjdem dle smlouvy z 20.1.2020 6 642 605

10.2.2020 -500000 Dar Milion Chvilek dle smlouvy z 4.2.2020 6 642 605

24.2.2020 -120000 Dar Post Bellum dle smlouvy z 19.2.2020 6 642 605

28.2.2020 -120000 Dar Sociální Klinika dle smlouvy z 28.2.2020 9 832 605

25.3.2020 -120000 Dar Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 
dle smlouvy z 24.3.2020

6 072 605

25.3.2020 -30000 Dar Památky a příroda Karlovarska dle smlouvy z 24.3.2020 6 072 605

31.3.2020 -100000 Dar TJ VS Tábor dle smlouvy z 28.3.2020 6 272 605

24.4.2020 -200000 Dar INEX dle smlouvy z 22.4.2020 6 072 605

6.5.2020 -160000 Dar Človíček dle smlouvy z 28.4.2020 5 912 605

18.5.2020 -120000 Dar Spolek Žlutice dle smlouvy z 14.5.2020 5 792 605

15.6.2020 -120000 Dar přírodní školka Na Větvi dle smlouvy z 10. 6. 2020 5 672 605

8. 7. 2020 -200000 Dar Živá vila dle smlouvy z 25. 6. 2020 5 472 605

22.9.2020 -120000 Dar TJ VS Tábor dle smlouvy z 15.9.2020 5 352 605

5. 10. 2020 -120000 Dar Institut Technického Vzdělávání dle smlouvy z 30. 9. 
2020

5 232 605

20. 10. 
2020

-50000 Dar Prostor Plus dle smlouvy z 15. 10. 2020 5 182 605

12. 11. 
2020

4650000 Příchozí dar dle dohody z 10. 11. 2020 9 832 605
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10. 12. 
2020

-160000 Dar Drosera dle smlouvy z 20. 11. 2020 9 672 605

Stav konta na konci roku 9 672 605

datum částka Účel Zůstatek
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7. Zpráva revizora 

Provedl jsem kontrolu hospodaření fondu za rok 2020 a neshledal 
jsem žádné nedostatky nebo neoprávněnou manipulaci s prostředky 
nadačního fondu. 


Prostředky jsou poskytovány na základě smluvních dokumentů a 
podle odsouhlasených kritérií a vybraným subjektům. Některým sub-
jektům byla pomoc v minulém roce poskytnuta opakovaně, jsou to 
vždy prověření partneři a smysluplné účely. I náš fond se připojil 
k pomoci v boji proti virové nemoci, která všechny sužuje. Daří se 
získávat prostředky pro činnost, vše je transparentní a podle plat-
ných smluv. I když se rozdělilo 4,2 mil. Kč, zůstatek na účtu je 
podobný jako na konci roku 2019. 


K hospodaření nadace nemám připomínky. 


Správní rada Nadačního fondu Zeměkvět  pracuje dobře, odpovědně 
a bezproblémově. Daří se získávat prostředky na po4. této zprávy. 


Jako revizor jsem se nezúčastňoval schůzí správní rady.


JUDr. Jaromír Jeřábek

revizor
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