DĚLÍME SE O ŠTĚSTÍ
Výroční zpráva 2016

Obsah
O nadaci JUST CS

4

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2016

5

Projekty realizované v roce 2016

8

Základní údaje
Správní rada nadace k 31. prosinci 2016
Revizor k 31. prosinci 2016

Fyzické osoby
Právnické osoby

Pomozme společně
Výběr příběhů podpořených osob a organizací
Tomášovo první krůčky díky rehabilitaci TheraSuit
Pomoc lidem na jejich poslední cestě
S novým motorem protancovat svět

4
4
4

6
7

8
10
10
12
12

Poděkování partnerům a dárcům

14

Finanční část

16

Závěrečné slovo předsedy správní rady

19

Zřizovatel
Dárci

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva revizora

14
14

16
17
18

Výroční zpráva 2016 | Nadace Just | 3

O nadaci JUST CS
Základní údaje
Nadace JUST CS, U Továren 256/14, Praha 10 Hostivař
IČ: 04287304
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115–735280277/0100
Nadace byla zapsána dne 31. července 2015 u Městského soudu v Praze,
oddíl N, vložka 1262

Správní rada nadace k 31. prosinci 2016
Ing. Jiří Lízálek – předseda správní rady
Mgr. Ivanka Beníšková – místopředsedkyně správní rady
Vendula Severinová – členka správní rady
Petra Kolářová – členka správní rady
Zdeňka Krejčová – členka správní rady
Jana Sinanovičová – členka správní rady

Revizor k 31. prosinci 2016
CST Consulting s.r.o., IČ 03460886
Při výkonu funkce zastupuje Bc. Marek Kortus
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Poskytnuté nadační příspěvky
v roce 2016
V roce 2016 podpořila Nadace JUST CS celkem čtyřicet osob a organizací,
a to částkou ve výši 722 776,92 Kč. Z toho bylo třicet pět fyzických osob
a pět právnických.
Každá podpořená osoba či organizace byla vybrána hlasováním správní
rady nadace tak, aby s udělením příspěvku souhlasila vždy nadpoloviční
většina hlasujících. Přijaté žádosti byly kontrolovány, aby splňovaly účel
nadace, kterým je podpora projektů v oblasti veřejných a sociálních
záležitostí, ochrana lidského zdraví a životního prostředí, nebo podpora
jednotlivců v tíživých životních či sociálních situacích způsobených
nepředvídatelnými událostmi.
V roce 2016 se nadace převážně věnovala pomoci v oblasti podpory zdraví
(668 497,92 Kč) a podpory veřejných a sociálních záležitostí (54 279 Kč).
V oblasti podpory zdraví se většinově jednalo o příspěvky na zdravotní
pomůcky a rehabilitace pro osoby s tělesnými onemocněními či
postiženími, svými dary v podobě produktů kosmetiky a potravinových
doplňků přispěla i zakládající společnost JUST CS spol. s r.o. V oblasti
podpory veřejných a sociálních záležitostí se nadace zaměřila na podporu
charit (zakoupení zdravotnických potřeb) a organizace zajišťující nákup
sociálních automobilů.
Podpora byla uskutečněna postoupením realizace třetímu subjektu, jehož
služby či produkty byly hrazeny ze zdrojů Nadace JUST CS.
Žadatelé se na Nadaci JUST CS sami obrátili, případně byli doporučeni
třetí osobou.
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Fyzické osoby
Poskytnuté nadační příspěvky fyzickým osobám v roce 2016
Pyciak Jáchym
30 000,00 Kč
		
Košková Elena
20 000,00 Kč
		
Šmerdová Nathalie
10 000,00 Kč
		
Jakeš Filip
10 000,00 Kč
Patrná Amálie
3 480,00 Kč
		
Ondrák Pavel
15 000,00 Kč
		
Picková Nela
10 000,00 Kč
		
Rohel Jakub
10 081,00 Kč
		
		
Novák Filip
59 600,00 Kč
		
Rejnartová
113 040,00 Kč
Michaela a Natálie		
Holubcová Barbara
1 500,00 Kč
Dejová Karolína
10 000,00 Kč
Szotkowská Kristýna
15 000,00 Kč
		
Hanuš Jan
10 000,00 Kč
		
Tyrner Petr
10 000,00 Kč
Musílková Zuzana
5 780,00 Kč
		
		
Nesvadbová Karolína
21 965,00 Kč
		
Hrdý Adam
5 454,00 Kč
		
		
Steiniglová Vanessa
135 000,00 Kč
		
Zábranová Adriana
2 924,00 Kč
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příspěvek na rehabilitaci
RehaBasic
příspěvek na osobní
automobil
příspěvek
na neurorehabilitaci
příspěvek na PC
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS
příspěvek na
rehabilitační pobyt
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS,
inv.vozík a rehabilitaci
příspěvek na andaluční
hpp systém
příspěvek na rehabilitaci
Kosmík – klinika Axon
příspěvek na nostrilku
příspěvek na invalidní vozík
příspěvek
na rehabilitační lázně
příspěvek
na rehabilitaci BabyMed
příspěvek na PC
příspěvek na lampu
z optických vláken,
spaceprojektor
příspěvek na služby
zdravotní sestry
příspěvek na rehabilitaci,
produkty společnosti
JUST CS
příspěvek na osobní
automobil
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS

Krejčíková Bohumila
10 000,00 Kč
		
Chovančík Patrik
10 000,00 Kč
		
Trdla Daniel
10 025,92 Kč
		
Uchytilová Klára
5 255,00 Kč
		
Kupcová Anetka
10 000,00 Kč
		
Biskupová Eliška
10 000,00 Kč
		
Bitomská Nikola
10 000,00 Kč
Konvalinka Tomáš
10 000,00 Kč
Podrázská Kateřina
8 158,00 Kč
Kerliková Magdaléna
7 236,00 Kč
Vaňková Nela
11 000,00 Kč
		
Pospíšilová Štěpánka
12 000,00 Kč
Vostrá Renata
20 000,00 Kč
		
Matys Jan
25 999,00 Kč
		
Moravec Jan
20 000,00 Kč

příspěvek na osobní
automobil
příspěvek na rehabilitaci –
klinika Axon
příspěvek na rehabilitaci
Fiszer (PL)
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS
příspěvek na rehabilitaci –
klinika Axon
příspěvek na rehabilitaci –
klinika Axon
příspěvek na invalidní vozík
příspěvek na terapii Kosmík
příspěvek na pracovní stůl
příspěvek na ergoterapii
příspěvek na speciální
výukový nábytek
příspěvek na hipoterapii
příspěvek na služby
zdravotní sestry
příspěvek na PC, masážní
služby
příspěvek na PC

Právnické osoby
Poskytnuté nadační příspěvky právnickým osobám v roce 2016
Život dětem, o.p.s
10 000,00 Kč
		
A–B help s.r.o.
15 000,00 Kč
		
Oblastní charita
10 000,00 Kč
Havlíčkův Brod		
Farní charita
7 990,00 Kč
Kamenice nad Lipou 		
Elpis Brno, speciální školy
1 289,00 Kč
		

příspěvek na operaci
Kocián Patrik
příspěvek na sociální
automobil
příspěvek na bradlový
chodník
příspěvek na mechanický
invalidní vozík
příspěvek na produkty
společnosti JUST CS
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Projekty realizované v roce 2016
Pomozme společně
Projekt „Pomozme společně“ byl společným projektem nadace
a zakladatelské společnosti JUST CS spol. s r.o. Jednalo se o prodejní
akci, jejíž částečný výtěžek byl určen na pomoc čtyřem žadatelům
o příspěvek, které vybrala správní rada. Jednalo se o fyzické osoby se
zdravotním postižením, které sháněli větší obnos peněz a pomoc ze strany
nadace jim byla prokazatelně dlouhodobě prospěšná.
Vybráni byli:
• Dvojčata Natálie a Michaela Rejnartovy (8 let). Dětská mozková obrna.
Žádost o příspěvek na neuro–rehabilitační klinice Axon v celkové částce
113 050 Kč.
• Vanessa Steiniglová (5 let). Syndrom kaudální regrese, autismus. Žádost
o příspěvek na zakoupení osobního automobilu – doplatek 135 000 Kč.
• Filip Novák (25 let). Dětská mozková obrna. Žádost o příspěvek na masážní
andaluční hpp systém v ceně 59 600 Kč.
Prodejním artiklem akce byl produkt společnosti JUST CS – Narosan
borůvkový 125 ml, jejímž zakoupením zákazníci přispívali na účet nadace
částkou 40 Kč. Stejnou částkou pak přispěla i společnost JUST CS. Nadace
tak získala pro dobročinné účely 80 Kč z každého prodaného produktu
Narosan borůvkový 125 ml.
Do prodejní akce se zapojilo 1 028 poradců (prodejců) společnosti JUST CS,
kteří nabídli zákazníkům 2 561 kusů Narosanů. Celkem se vybrala částka
204 880 Kč, která tak pokryla náklady nadace na zajištění příspěvků z 67 %.
Děkujeme všem poradcům, kteří se do akce zapojili a pomohli tak k vylepšení
životní úrovně čtyřem lidem z mnoha těch, kteří naši pomoc potřebují.
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„Dobrý den, ráda bych vám poděkovala
za pomoc, kterou jste poskytli našim dcerkám
Michaele a Natálce. Cvičení v neuro centru Axon
velice pomohlo a již teď jsou vidět pokroky.
Velice si vážíme vaší pomoci.
Děkujeme, Rejnartovi.“
„Vážená nadace, moc bych vám chtěla
poděkovat za organizaci celé akce. Prosím,
předejte všem, kdo se na sbírce podíleli, mé
obrovské poděkování. Všem poradcům bych
velice ráda poděkovala za účast na prodejní
akci v měsíci květnu, kde se podařilo sehnat
dostatek peněz, které chyběly na zakoupení
automobilu. Díky novému automobilu jsme
mohly odjet na měsíční lázeňskou léčbu
a mohla jsem Vanessku dopravovat po dobu
jednoho týdne každý den na příměstský tábor,
kterého se účastnila s ostatními zdravotně
postiženými dětmi. Velkým finálem prázdnin byl
však týdenní hipoterapeutický pobyt u Jihlavy.
To, že máme spolehlivé auto nám dovoluje
účastnit se těchto akcí, které Vanessku posunují
ve vývoji dopředu a přibližují ji zdravé populaci.
Ještě jednou díky vám všem.
Čurdová Zdenka – pěstounka Vanessky.“
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Výběr příběhů podpořených
osob a organizací
Tomášovo první krůčky díky
rehabilitaci TheraSuit
Tomáš se narodil předčasně ve dvacátém osmém týdnu
těhotenství. Již samotný vstup do života neměl lehký
(poporodní komplikace ve formě krvácení do mozku)
a s prvními týdny a měsíci života se to bohužel nezlepšovalo –
v šesti měsících diagnostikována epilepsie, v jednom roce
dětská mozková obrna. Uvedené komplikace měly
za následek poruchy v psychomotorickém vývoji – Tomáš
v současných pěti letech nemluví a začíná pomalu chodit.
Maminka s Tomáškem projezdila mnoho lázeňských ústavů,
opravdu viditelné výsledky však nalezla až na klinice Axon, kde
rehabilitují tzv. neuroterapií TheraSuit. Jedná se o intenzivní
terapii ve speciálním oblečku, která na základě nejnovějších
objevů na poli neurologie a neuro–plasticitě mozku mění
nejen pohybové vzorce pacientů, ale i jejich psychické
možnosti. Tomáš takto absolvoval tři pobyty. Po prvním
pobytu lezl po kolenou, po druhém již chodil za ruku nebo
s chodítkem a po třetí terapii dokonce ušel i krátkou
vzdálenost zcela sám. Ačkoli se jedná o velmi úspěšnou
a žádanou terapii není dosud hrazena zdravotními
pojišťovnami, a protože jeden cyklus stojí padesát šest tisíc
korun, není pro rodiče jednoduché ji svým dětem zajistit.
Maminka tedy oslovila naší nadaci a ta vyhověla příspěvkem
10 000 Kč. Tomášek se po této terapii opět posunul, a jak nám
později napsala jeho maminka: „Momentálně je schopný sám
bez cizí pomoci ujít několik metrů, takže se přiblížil k našemu
cíli, kterým je samostatná chůze. Ještě jednou vám z celého
srdce děkujeme“.
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Pomoc lidem na jejich poslední cestě
Domácí hospic Atheas je církevní organizací, která poskytuje
pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé
nebo konečné fázi onemocnění a přejí si péči v domácím
prostředím v kruhu své rodiny a přátel. K tomu jim je
nápomocen tým lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek,
sociálních pracovnic, případně psychoterapeut a duchovní.
Tento tým je pacientům k dispozici sedm dní v týdnu dvacet
čtyři hodin denně, což vyžaduje obrovské úsilí a odhodlání
všech zúčastněných. Součástí služeb je i půjčování
zdravotních pomůcek pacientům, kterých je s přibývající
klientelou nedostatek. Hospic nadaci požádal o zakoupení
antidekubitní matrace v částce 10 048 Kč, která pacientům
pomáhá proti proleženinám.

S novým motorem protancovat svět
Karolínka vyrůstá se svým bratrem Filipem v pěstounské péči
prarodičů z důvodu nezájmu a nedostatečné péče vlastních
rodičů. Karolínka trpí svalovou dystrofií a hypotonií, v roce
2016 se u ní nově objevila epilepsie. Dalo by se říci těžké
břímě pro dospělého, natož pro devítiletou holčičku, ne však
pro Karolínku. I přes nepřízeň osudu nezanevřela na život, je to
milé a usměvavé děvče aktivně se podílející na vlastním životě
– zpívá ve školním sboru, hraje na zobcovou flétnu a ač
na invalidním vozíku, závodně tančí a vyhrává ceny. A právě
umožnění tancovat lépe a profesionálněji bylo důvodem
žádosti její babičky na nadaci. Babička pro svoji vnučku
sháněla motor k vozíku, jehož cena je sto třicet tisíc korun.
Polovinu částky již měli našetřenou, spolužáci a tanečníci
pomohli sběrem víček od PET lahví, příbuzní a známí též
přispěli, a i naše nadace se připojila částkou 10 000 Kč.
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Poděkování partnerům a dárcům
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Zakladatelské společnosti
JUST CS spol. s r.o. bez jejíchž štědrých darů bychom nemohli pomáhat
v takové míře. Poradcům (prodejcům) společnosti JUST CS, jejichž příspěvky
činily až 17 % z celkově přijatých darů. Obchodním a ostatním přátelům
společnosti JUST CS, a zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat
zaměstnancům společnosti JUST CS, kteří přispěli nadaci svojí prací.

Zřizovatel
JUST CS spol. s r.o.

914 880,00 Kč

Dárci
Aksamit Radim
Aktivní relax a zdraví, s.r.o.
Babuková Marcela
Bartošová Pavlína
Beníšek Václav
Beníšková Ivanka
Bucháček
Černý Milan
Damborská Alena
Dopiráková Petra
EVA DOSTÁLOVÁ s.r.o.
Fiebig Florian
Fochtová Vladimíra
Hahnová Šárka
Hrochová Anna
Jetmarová Daniela
Kajzarová Tereza
Kalčíková Jiřina
Klopetz Josef
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10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
13 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
350,00 Kč
6 000,00 Kč
7 500,00 Kč
2 000,00 Kč
26,53 Kč
2 100,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
1 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč

KNEJP s.r.o.
Komár Vladimír
Kotková Iva
Kotková Petra
Krajčíková Jaroslava
KRAUS IZOLACE s.r.o.
Krejčová Zdeňka
Krišťanová Božena
Kružíková Anna
Kubová Marie
Kukletová Jaromíra
Lízálek Jiří ml.
Lízálek Jiří st.
Lízálek Petr
Lízálková Markéta
Lízálková Věra
Machancová Renáta
Malcovská Jana
Marošová Petra
Misurová Andrea
Mukenšnábl Zdeněk
Mukenšnáblová Jaroslava
Nováková Jana
Novotná Dagmar
Peksa Jaroslav
Popelka Tomáš
Procházka Pavel
Rosecká Hana
Rozmánková Marcela
S PAPER s.r.o.
Severinová Vendula
Sklenář Tomáš
Ščepánová Martina
Šimon Pavel
TOMASZKOVÁ s.r.o.
Vejskalová Eva
VOKOLEK IMPORT, spol. s r.o.
1. EURO CZ s.r.o.

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 515,00 Kč
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 500,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 500,00 Kč
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
8 000,00 Kč
800,00 Kč
1 040,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
800,00 Kč
350,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 500,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 500,00 Kč
5 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
4 500,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
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Finanční část
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Zpráva revizora
Nadace JUST CS se sídlem U Továren 256/14, 102 00 – Praha 10,
IČ 04287304 (dále jen „Nadace“) k činnosti Nadace v roce 2016
a k přezkoumání účetní závěrky Nadace a výroční zprávy za rok 2016.
Revizor Nadace: CST Consulting, s.r.o., se sídlem U Továren 256/14,
102 00 Praha 10 jednající Bc. Markem Kortusem, jednatelem.
Revizor Nadace vykonával svou funkci v souladu s §373 zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu se statutem Nadace.
Za období účetního roku 2016 se revizor v souladu se statutem Nadace
účastnil zasedání správní rady, následně byly revizorovi předloženy zápisy ze
zasedání správní rady, rozvaha a výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2016,
darovací smlouvy a výroční zpráva Nadace.
Na základě výše uvedených předložených dokladů a zjištěných skutečností
revizor konstatuje, že Nadace:
1. P
 ostupuje při poskytování nadačních příspěvků v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu se statutem Nadace;
2. V
 ede řádné účetnictví a věrně zobrazuje vlastní jmění, majetek a závazky
k 31.12.2016 a výsledky hospodaření za rok 2016. K roční účetní závěrce
sestavené ke dni 31.12.2016 a výroční zprávě za rok 2016 nemá výhrady;
3. D
 održela při hospodaření v roce 2016 pravidlo pro omezení nákladů se
správou Nadace, tak jak má staveno v čl. 4 statutu Nadace;
4. P
 ostupuje ve všech stanovených a prověřených oblastech a činnostech
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník a v souladu s platným statutem Nadace

18 | Nadace Just | Výroční zpráva 2016

Tato zpráva shrnuje první celý rok naší činnosti. Začali jsme sice již v roce
2015, ale to byla jen část roku. Tento souhrn ukazuje, že jsme vykročili
správným směrem. Jak rostoucí zájem přispěvatelů, tak i reakce těch, kterým
jsme pomohli, to jasně dokazují. Chceme pokračovat v naší snaze pomoci co
nejvíce potřebným, které zdravotní problémy dovedly do takřka neřešitelné
situace. Chceme přesvědčit další přispěvatele o tom, že jejich peníze se
dostanou skutečně k těm, kteří to potřebují. To dokazují naše čísla, kde je
vidět, že náklady na provoz Nadace JUST CS jsou jen o něco málo vyšší než
1 % ze získaných příspěvků.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům a také všem členům
správní rady a našemu revizorovi. Poděkovat jim za jejich obětavou
a neplacenou práci.
Těším se na to, že další výroční zpráva bude hodnotit ještě úspěšnější rok.





V Praze dne 1. 6. 2017




Závěrečné slovo
předsedy správní rady

Bc. Marek Kortus
Revizor

Ing. Jiří Lízálek
Předseda správní rady
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