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Úvodní slovo předsedkyně nové správní rady Nadace Altego 
  

 

 

 

Vážení čtenáři naší výroční zprávy, 

Nadace Altego vstoupila do 19. roku svého praktického fungování. Tento rok se nesl v duchu nastavení 
efektivního fungování aktivit nadace, hledání a nalezení smysluplných projektů a oblastí, kde se můžeme 
realizovat. 

Stále hledáme odborníky, dobrovolníky a partnery pro další spolupráci. Rádi naše i Vaše představy 
společně prodiskutujeme. 

Děkujeme všem podporovatelům, dárcům a dobrovolníkům, kteří Nadaci Altego jakkoli ovlivňují. Bude 
nám ctí s Vámi spolupracovat a potkávat se i nadále.   

 

Lucie Janoušková, MBA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nadace ALTEGO, Sochorova 3226/40, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ 25586149 
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Informace o Nadaci ALTEGO 
 

Historie Nadace ALTEGO se datuje od 29.12.1999, kdy byla oficiálně zaregistrována s cílem podporovat 
humanitární projekty zaměřující se na děti po úraze, jejich rehabilitaci, vzdělávání a integraci. V průběhu 
let rozšířila svou podporu i na děti z dětských domovů a realizaci vzdělávacích akcí pro děti a dospělé.  

Zakladatelem Nadace je společnost ALTEGO s.r.o., se sídlem Sochorova 3223/40, 616 00 Brno – 
Žabovřesky, IČ: 25346148. Právní formou je nadace. 

Prakticky prvním rokem činnosti Nadace byl rok 2000. Podařilo zrealizovat první projekty na získání 
prostředků na vybavení Dětské nemocnice v Brně a Hamzovy dětské léčebny v Luži – Košumberku. 
Zároveň byly realizovány první integrační pobyty pro děti po úrazech a s vrozenými vadami společně 
s dětmi zdravými. Podařilo se navázat také první cenné kontakty a prezentovat činnost Nadace díky 
médiím nejen před širokou veřejností, ale také na manažerských setkáních v rámci zakladatelské 
společnosti. V rámci Nadace vznikl pro realizaci vlastního programu dětských vzdělávacích akcí a 
integračních pobytů tým instruktorů. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu. Za 19 let svého fungování 
Nadace poskytla podporu 37 institucím, 1757 dětem, a to v celkové částce bezmála téměř 4 miliónů Kč 
formou příspěvků pro dětské kolektivy, instituce pečující o děti i formou individuální finančních darů. 

 

Naplňování cílů v roce 2019 
 

Nadace dostála svým plánům na rok 2019, spolu s odborníky jsme definovaly cíle podpory Nadace na další 
roky spolu s dílčími kroky, které je potřeba podniknout.  

V souladu s filozofií společenské odpovědnosti majitelů, společnost ALTEGO s.r.o. dále finančně přispívá 
pevně stanoveným procentem z příjmů z realizovaných poradenských a vzdělávacích akcí. 

Samozřejmě Nadace Aletego dále pokračovala v podpoře úspěšného projektu Provázení dětí z dětských 
domovů., který považujeme za jednu z nejsmysluplnějších činností a forem podpory, jakou lze dětem 
z dětských domovů nabídnout. 10 dětem z dětských domovů v Brně a okolí a poskytujeme dlouhodobější 
blízký podpůrný vztah s prvky koučinku. Díky Provázení mají děti možnost poznat své silné stránky, zažít 
pocit vlastní kompetence, rozvinout důvěru v sebe, vytyčit si konkrétní cíle a nastoupit cestu za jejich 
realizací. Děti provázejí vysokoškolští studenti oboru psychologie FF MU v Brně pod supervizí psychologa 
dlouhodobě spolupracujícího s dětskými domovy. Každý student má v péči jedno dítě z dětského domova, 
se kterým se v průběhu semestru pravidelně, 1x týdně, potkává a pracuje s ním. Po ukončení spolupráce 
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s dítětem tito studenti pracují v projektu na pozici asistent vychovatele a docházejí do dětského domova 
za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. 

Charlotka a Terka                                                                                                                                    Gino a Matěj 

 

Vize a cíle pro rok 2020 
 
Nadace Altego je naše srdeční záležitost a potřebných míst je spousta. Naše vize je být užiteční tam, kde 
je skutečná potřeba, bez ohledu na společenské PR a být užiteční v maximální možné míře. 

V roce 2020 bychom rádi pokračovali v cílené podpoře konkrétních projektů a konkrétních dětí. 

Spolu s odborníky jsme vybrali tyto cíle podpory Nadace Altego: 

• Přímá podpora rozvoje dětí zejména v obtížných životních situacích. 
• Podpora pracovníků pracujících s cílovými skupinami, zejména dětmi a seniory. 
• Podpora rodin pečujících o děti, které jsou v obtížné situaci a státní či jiné podpora se na ně 

nevztahuje. 
 
Začátkem roku plánujeme pro každý uvedený cíl sestavit pracovní skupinu, která vydefinuje konkrétní 
možný druh podpory, jeho možnosti a podmínky k poskytování podpory. 

Po definování konkrétních činností nadace najdeme realizátory podpory a budeme hledat zajištění 
podpory včetně zajištění finančního a nikoli jen z % příjmů společnosti Altego s.r.o. 

Budeme rádi, když se na nás obrátíte se zájmem o spolupráci. 

  



 

6 | S t r á n k a  
 

Přehled majetku a závazků 
 

 
STRUKTURA AKTIV A PASIV  
 31.12. 2019 v Kč 
AKTIVA 517 501,84 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 
KRÁTKODOBÝ MAJETEK 517 501,84 
Krátkodobý finanční majetek 517 501,84 
Peněžní prostředky na účtech 516 063,84 
Peněžní prostředky v pokladně 1 438,00 
  
PASIVA 517 501,84 
VLASTNÍ ZDROJE 517 501,84 
Jmění 649 290,41 
Vlastní jmění 500 000,00 
Fondy 149 290,41 
Hospodářský výsledek -131 788,57 
Účet výsledku hospodaření -131 788,57 

 
 

Přehled darů 
 

Celková výše finančních darů od právnických osob činila 0 Kč. 
Celková výše darů od fyzických osob činila 0 Kč. 
 
Celková výše přijatých darů činila 0 Kč. 
 
 

Přehled obdarovaných nadačními příspěvky a zhodnocení jejich použití 
 

Hodnocení využití nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2019 probíhalo dle standardních pravidel 
nadační evaluace – tedy vždy bylo posuzováno a důsledně vyhodnocováno skutečné a konkrétní naplnění 
projektových záměrů a cílů, které obdarovaní uvedli ve svých žádostech. Z obdržených materiálů 
dokumentujících použití nadačních příspěvků obdarovanými nebylo zjištěno žádné jejich zneužití ani 
pochybení obdarovaných při jejich správě a nakládání s nimi.   
 
Celková výše poskytnutých finančních a nefinančních nadačních příspěvků činila 57 500 Kč. 
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Přehled finančních nadačních příspěvků 
 

Příjemce Projekt Částka  

Dětský domov Dagmar Brno, p.o.;  
Dětský domov Brno, Vídeňská;  
Středisko výchovné péče 
Kamenomlýnská v Brně 

Individuální doprovázení dětí 57 500 Kč 

 
   
 

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a 
přehled nákladů na správu nadace 
 
Nadace ALTEGO při svém hospodařením v roce 2019 dodržela pravidla pro poskytování nadačních 
příspěvků podle § 353 až 356 NOZ. Nadace ALTEGO užívá zázemí společnosti ALTEGO s.r.o., nemá žádné 
provozní výdaje ani kmenové zaměstnance. Zvýšené náklady na účetní a právní služby v roce 2019 jdou 
na vrub zachování formálního rámce pro fungování Nadace. 

 
Přehled nákladů nadace  
 

NÁKLADY HLAVNÍ 
ČINNOST 

Ostatní služby  
lektorování 57 500,00 Kč 
účetní a právní služby 69 723,70 Kč 
nadační akce 2 990,00 Kč 
Ostatní náklady  
Jiné ostatní náklady 1 789,04 Kč 
CELKEM 132 002,74 Kč 

 
 
 

Zhodnocení základních údajů z roční účetní závěrky 
 

V roce 2019 Nadace realizovala pouze hlavní činnost, nevykonávala žádné doplňkové komerční činnosti. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2019. 

Nadační kapitál ve výši 500 000 Kč je uložen na běžném bankovním účtu.  
 
Po datu závěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem. 
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Přílohy 
 
Roční účetní závěrka za rok 2019 
 
Výrok auditora 
 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva je zpracována v zákonné verzi v souladu s ustanoveními § 21 Zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví (dále jen ZÚ) a § 358 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). 

Byla schválena správní radou v Brně, dne 20. května 2020 

Za správní radu předsedkyně Lucie Janoušková, MBA 

 

…………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
   


