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Výroční zpráva o činnosti Spolku za rok 2021 
Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem 

IČ: 03629007, se sídlem CZ-110 00 Praha 1 – Staré Město, Malá Štupartská 646/1 
 

1. Činnost v roce 2021 

 Přehled hospodaření a účetní evidenci za rok 2020 kontrolovala na základě bankovních výpisů 
revizní komise Spolku.  Zpráva o hospodaření za rok 2020 byla následně odeslána Městskému 
soudu v Praze, do souboru dokumentů rejstříku zapsaných spolků. Finančnímu úřadu spolek zaslal 
informaci, že za rok 2020 nemá dle § 38mb  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů povinnost 
podat daňové přiznání.  

 V roce 2021 všem dárcům z roku 2020 zaslal spolek potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.  
V roce 2021 jsme řádně vyúčtovali dar Nadace Hagibor za rok 2020. Nadace Hagibor potvrdila 
správnost vyúčtování. 

 Veškeré finanční operace v roce 2021 probíhaly výlučně bankovním převodem. Odmítání 
hotovostních příspěvků nebo pokladniček při jednotlivých aktivitách snižuje výši drobných darů a 
příspěvků, ale vše zůstává transparentní a přehledné pro členy, dárce i pro zpracovatele účetní 
evidence. 

 V roce 2021 nebyl uhrazen jeden členský příspěvek. 
 V roce 2021 jsme podali žádost Nadaci Hagibor na podporu naší benefiční činnosti a ve prospěch 

Domova sociální péče Hagibor  (DSPH). Vzhledem k pandemické situaci jsme požádali o dotaci ve 
výši 8 mil. Kč pro rok 2021. Tento příspěvek bude vázán závazkem řádně vyúčtovat využití 
poskytnutých prostředků v rámci rozpočtu Domova sociální péče Hagibor do konce června 2022. 
Řádné vyúčtování daru bude podmínkou pro další spolupráci s Nadací Hagibor. Nadace nám pro 
rok 2021 poskytla podporu ve výši 10 mil. Kč.  

 V roce 2021 Spolek úspěšně pokračoval v realizaci projektu Stolpersteine. V roce 2021 jsme 
úspěšně položili 65 kamenů v Praze. Položení několika připravených Stolpersteine jsme museli 
odložit, protože objednatelé nebo příbuzní nemohli z důvodu pandemie Covid realizovat cestu do 
Prahy. Položení některých kamenů jsme realizovali on-line. Spolek organizací tohoto projektu 
získává nové dárce a jediným výdajem jsou náklady na práce firmy, která technicky pomáhá při 
položení kamenů. Projekt v roce 2021 podpořil finančně částkou 50 tis. Kč Nadační fond obětem 
holocaustu. Díky této podpoře můžeme na základě smlouvy hradit významnou část 
administrativních prací a komunikaci se zájemci o položení Stolpersteine. Další podporu jsme 
získali ve výši 20 tis. Kč od Městské části Prahy 2.  Informace o položených Stolpersteine jsou 
průběžně aktualizovány na www.stolpersteinecz.cz. Pro další roky máme zájemce o více než sto 
padesát Stolpersteine. V roce 2022 se chystáme požádat o podporu i Městskou část Prahy 1.  

 Z důvodu omezení společenských aktivit jsme v roce 2021 stihli realizovat jedinou benefiční akci 
návštěvu sklářského ateliéru pana Janeckého na Malé Straně. Akce byla mimořádně zajímavá a 
finančně úspěšná.  

 V roce 2021 jsme úspěšně vyzvali naše přátele a příznivce k podpoře činnosti Domova sociální 
péče Hagiboru .  

  9. prosince se uskutečnila výroční členská schůze Veřejně prospěšný spolek na podporu osob 
dotčených holocaustem. Prezenčně se účastnilo 12 členů spolku a on line 5 členů spolku. Schůze 
se účastnili předseda správní rady Nadace Hagibor, ředitelka Nadačního fondu obětem 
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holocaustu, ředitel Domova sociální péče Hagibor, zástupce Rafael institutu a tajemník Židovské 
obce v Praze. Schůze projednala návrh výroční zprávy, přijetí a poskytnutí darů pro sociální a 
zdravotní služby, daru pro Nadační fond obětem holocaustu a Rafael institutu. 

2. Rekapitulace příjmů 2021 
 

Zdroj Částka 
Celkem projekt Stolpersteine včetně daru Nadačního fondu 
obětem holocaustu a Městské části Prahy 2 

179 592,63 Kč  

Podpora Nadace Hagibor pro rok 2021 10 000 000,00 Kč  
Členské příspěvky a finanční dary členů 666 200,00 Kč  
Benefiční návštěva sklářského ateliéru   118 000,00 Kč  
Dary fyzických a právnických osob 532 260,00 Kč  
Benefiční aukce Adolf Loos Apartment 36 000,00 Kč  
Příspěvek z aukčního portálu Aukceaukcí   15 000,00 Kč  
Úroky přijaté  542,79 Kč  
Celkem  11 547 595,42 Kč  

 
3. Rekapitulace poskytnutých darů 2021  

Příjemce Částka 
Nadační fond obětem holocaustu 2. 3. 2021  70 000,00 Kč  
Základní dar, smlouva z 19. 7. 2021. Podpora služeb v DSPH 
Závěrečná zpráva o projektu a celkové vyúčtování bude dle 
Darovací smlouvy z 19. 7. 2021  předložen Spolku do 31. 5. 2022. 

10 000 000,00 Kč 

ŽOP darovací smlouva z 15. 3. 2021  
Vyčerpáno 160 000,- Kč. 160 000,00 Kč  

ŽOP Darovací smlouva z 15. 3. 2021 
Částka 100 000,- Kč byla určena i vyčerpána na mzdy pro 
fyzioterapeutky Sociálního oddělení (SO).  
Částka 100 000,- Kč byla určena i vyčerpána na léky a zdravotní 
pomůcky pro klienty 2. 3. generace, tedy ty sociálně potřebné 
klienty, kteří nejsou příjemci podpory ze zdrojů CC. Distribuci 
pomoci zajišťuje SO.   
Částka 20 000,- byla určená na nákup pračky se sušičkou pro 
klienty Penzionu Charlese Jordana  

220 000,00 Kč  

ŽOP darovací smlouva z 26. 4. 2021 
Podpora EZRA na mzdy ergoterapeutky  100 000,00 Kč  

ŽOP Darovací smlouva 4. 5. 2021 
Dar na péči o pana Tomáše Loma. Pan Tomáš Lom, jeden 
z posledních tří židovských československých žijících letců RAF, byl 
přijat do služeb KDP EZRA ve velmi špatném fyzickém stavu a 
posláním EZRY bylo mu co nejvíce ulehčit obtíže spojené s touto 
situací.  

36 000,00 Kč  

Rafael Institut  20 000,00 Kč  
Celkem 10 606 000,00 Kč  
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4.  Další vydané platby 

Účel Částka 
Stolpersteine administrace a komunikace - smlouva 60 000,00 Kč 
Stolpersteine pokládání Stolpersteine – faktura DAP 74 717,50 Kč  
Akce sklářský ateliér Foltyn wine 1 739,96 Kč  
Doména Spolek 332,75 Kč  
Bankovní poplatky 2021 2 240,00 Kč  
  
Celkem 139.030,21 Kč  
        

4. Bankovní účet 

Položka Částka 
Stav běžného bankovního účtu 1. 1. 2021 491.196,98 Kč 
Stav spořícího bankovního účtu 1. 1. 2021 411.812,37 Kč 
Příjmy 2021 11 547 595,42 Kč 
Výdaje 2021 10 745 030,21 Kč 
Stav běžného bankovního účtu 31. 12. 2021 1.293.678,71Kč 
Stav spořícího bankovního účtu 31. 12. 2021 411.895,85Kč 
Bankovní účty celkem 31. 12. 2021 1.705.574,56Kč 

 
 
V Praze: 27. ledna 2022 
 
Vypracoval: František Bányai, předseda výboru spolku 
 
Kontroloval: Josef Viktorjeník, člen kontrolní komise spolku 
 


