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Ověřila jsem soulad qfroční zprávy Nadace Truck HELP za rok 2012 s účetní
závěrkou k31.12.2011, která je obsažena v této ýroční zprávé. Za správnost ýroční
zprávy je zodpovědný statutámí orgán Nadace Truck HELP. Mým úkolem je vydat na
základě provedeného ověření ýrok o souladu ýroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky, Tyto standardy
vyžaduji, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že
informace obsažené ve výroční zprávě, které byly převzaty zúěetni závérky ěi zni
použity, jsou ve všech ýznamných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. Jsem
přesvědčena, že provedené ověření poskyuje přiměřený podklad pro vyjádření ýroku
auditora, Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výročnízprávé Nadace Truck HELP
za rok 2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní
závěrkou.

V Praze dne 27.prosince 2013

*u n*an
Ing. Milena Sosvorová

auditor-oprávnění č. 1 509
Imrychova 980, Praha 4
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se sídlem Žirovnická 3B316, Praha to, to6 oo, lČ 271 12 1o1

subjekt zapsaný v nadačním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze

oddíl N, vložka 5o7

VYROCNI ZPRAVA ZA ROK
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ORGANIZACN! STRUKTURA NADACE

Název:
Sídlo:
lČ:

vznik nadace:
zřizovatel:
Web:

Správní rada
Předseda: Miloslav Vít
Člen: Miroslav Černý
člen: vladislav vít

Nadace Truck HELP
Žirovnická 38316, Praha to, 106 oo
27 11 2.1 01

19.12.2oo3
Miloslav vít
www. n a d ale_tru c_kh,elp. cz

JUDr. Daniel Musil
lng. Lud'ka Hnulíková
Tereza Benešová

Dozorčí rada
Předseda:
čIen:
člen:

Ředitelka nadace Tereza Benešová
Sociální pracovnice Vladislava Vítová
SociáIní pracovnice Eva Nováková

Členové správní rady, členové dozorčí rady, ředitel nadace, sociální pracovnice ani žádní další
pomocníci nepobírají od nadace mzdu, odměny ani žádné další výhody.
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e)hlavní údaje z účetní závěrky
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§L§v§ ZAKLADATELE NA§ACE

Nadace Tru* H§LP byla ralažena v prosinci 20Q3 v€ spolupráci se Sdruženínr *uiomcli:i!r;l,ých
daprar,cŮ ťesrrrad Bohenria. Úče|enr nadace je přinrá nebo finančni pomoc clětern poeťlstalýr"n pc,

*bětech dopravrrích nehod řidičů z povolání, spolupráce s partnerskými organiz*cemi, prevence
deipravních nehod á propagace rezOrtll silničníd*pravy"

Myšlenka "pr:máhat s|abším'ý ie někde v každém r nás, oIe v dnešní uspěrhand rlobě není čas 1i nadáie:
rcizvíiet, ía§tavit se a přemýš}et iinak, než skrze naše každodennipracovni n*bo exist*rrčnistar,:stí. M,i

isme :eča}i př*nrý,šl*t jinak, neboť v nrinul:usti le nás přimo dotkla tragdclie dopravní neh*dy, při kter*
eahynul rráš diauholetý řidič kami*nu a ratrechaj po sobě rodinu se dvět,na malýrni dčtmi, Orj ti:;rcli
okamŤikr"r e vrhledem k naširn dasavadním :ku§elrr:stem v dopravč a s ní lpojenou prnblenraill<tu jsn.i,,

ucítili potťebu aktjvnó pomáhat slabšinr, a to polŮstai\im d§tem,

Běhern ohdobí své exístence isme získali význanrné partnery, převáíně :' autrlmobji*vdho průrn;,slu,
*e ki*rymi byia navázána úrká spolupráce v *b]asti financor,;itli a organizování růrnllch akci prir riůti"
Vidět dětskli úsrněr, je ta nejkrásnčjší věc rra svétč,

Velmídobřesiuvědomujeme, žť nebezpečina si]nicjčihá na každdho r',,js. *.toínast být úťastnikerr
dopravninehr:dy se pťímcl násobi časern stráveným nn ce:tách, kde prrv<llání praí*llr:nálr"tího ř;diť* jt:

iedn* z nejn*be:pečněiších r hlediska života a zd;,aví.

Někdy se nrŮže zdát, že ta nákladní auta a autobusy ó§tatním řidičťrrn ylastně jen piekáží, toi tlokazuií
někťeří pos}anci v parlamentu svými nelmysln;;6; návrhy zákonů, jak omeuit kanricirnvcr: doprai,l
{zákaz pťedjíždéní na dálnici, daně), Pak přicházi t€n moment, aby si každli xv§d6nril, že kíup.l,;,:
rohliky k snídani, voňave kuře k obědu a čerstvý iosas k večeii se irějak rnuseiy dostat na nás stů] s
m*žná je přivez1 jeden z téch smradla,,,ých kanrionů, ktery ráno překážel v cestě.

lvliloslav vit
Předseda spri*vní r;dy
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UCEL NADACE

1. Účelem nadace je finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám,
pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů z povolání nákladních vozideI a autobusů, kteří se
stalioběťmi dopravních nehod přivýkonu svého povolání.

o Materiální pomoc - nákup či získání prostředků darem potřebných k výuce, studiu, rekreaci a

sportu. K narozeninám zasíláme dětem částku tooo Kč jako příspěvek, k Vánocům posíláme
dětem vysněné dárky, které na chvíli rozradostní dětskou duši.

o Finanční pomoc - pravidelný měsíční příspěvek dětem a rodinám na živobytí.

. právní pomoc - služby advokáta při řešení úmrtí profesionálního řidiče při výkonu povolání
vedoucí k získání odškodnění.

Naší zókladní myšlenkou ie pomáhat slabším.

2. Účelem nadace je rozvljet vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v oblasti financování
nebo organizování různých akcí pro děti.

Vidět dětský úsměv je ta nejkrásnější věc na světě.

3. Účelem nadace je organizačně a finančně působit v oblasti prevence dopravních nehod a zvyšování
bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím různých soutěží pro děti na akcích, kde nadace
vystupuje (truck show, truck fest, výstavy apod.).

Řídíme se heslem "škola hrou'|,

4. Účelem nadace je propagovat rezort silniční dopravy, aby si každý uvědomil, že s rozvojem každé
ekonomiky vzniká větší potřeba přesunu zboží v čase. A že řidiči kamionů nejezdí na silnicích jen tak
pro radost nebo pro své potěšení, ale jezdí hlavně kvůlí našem u zboží.

,,A možná ie přivezl ieden z těch smradlavých kamionů, který nám ráno překážel v cestě."



ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY

a)stávaiící partneři nadace
Za rok zotz měIa nadace celkem z9 partnerů, kteří zaplatili finanční příspěvek více než 1o,ooo Kč nadaci
v daném roce:

Pa rtn eři - přís pěvek5o.o lo Kčl

Partner Datum úhrady příspěvku
EWT, s.r.o. z6. o4. zolz
Scania Czech RepubIic, s.r.o. 14. 05.2012
Mercedes-Benz ČR s.r.o. 02. 11. 2012 + 12. 12, 2012

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r,o. 06.11.2012

Celkem 4 partneřipo 5o.ooo Kč z5o.ooo Kč

Partneři - příspěvekóo.ooo Kč

Partner Datum úhrady příspěvku

Sdružení CESMAD BOH EM lA 1Bl O§. 2O'l2

Volvo Truck Czech, s.r.o. 20. 07.2012

Celkem z partneři po 6o.ooo Kč l2o.ooo Kč

Ostatní příspěvky nnd rc.ooqíČ

Partner Příspěvek Datum úhrady příspěvku

ROSS SPEED, s.r.o. 12 x 5.ooo Kč = 6o.ooo Kč 1-12l2o12

LAGARDE SPEDlTlON spol. s r.o.
12 X 5.ooo Kč +

+ 2o.ooo Kč = Bo.ooo Kč
1-1zIzolz
zB. o6. zolz

JAPo-autodopraVa s.r.o. 12 X 2.50o Kč = 3o.ooo Kč 1-1zf zolz
O.K. Trans Praha spol, s r.o. 11 x 2.ooo Kč = 22.ooo Kč 1-1o+lzIz"olz

CARGO-HORTlM, spol. s r.o. z x 4.5oo Kč + 9.ooo Kč = t8.ooo Kč o3+o9+llIzolz
PAP TRUTNOV, s.r.o. l4.97o Kč 1-1zlzolz

Moravskoslezská, s.r.o. 13 X 1.0OO Kč = 13.0OO Kč 1-1zIzolz

PROFl AUTO CZ a.s. 12 X 1.ooo Kč = 12,ooo Kč 1-1zIzolz

COLLECT Spedition s.r.o. 12 X 1.0OO Kč = 12.0OO Kč 1-1zlzolz
Martin Kolek s.r.o. 2o.ooo Kč 1\. 02.2012
AGROTEC, a.s. 25.ooo KČ 1o. o5. 2o12

HCS Centrum s.r.o. ts.ooo Kč )o, 07.2012
Auto Kelly, a.s. t5.ooo Kč z3. o8. zolz
W.A.C. minerální paliva, a.s. too.ooo Kč 17. 09.2012
STEMlTransport s.r.o, 15.ooo Kč o8. to. zotz
M+L LOGlSTlK s.r.o. z5.ooo Kč z6.1l. zolz
Truck Expert Brokerage, s.r,o. 15.ooo KČ o4. 12.2012

SOLARlNVEST - CREEN ENERGY, s.r.o. 15.ooo Kč 11
,l2.2012

Celkem t8 partnerů 506.970 KČ



Ostatní přispěvL<y nad to.ooo Kč - fyzické osoby:

Partner Příspěvek Datum úhrady příspěvku
Brzek Petr 1o X,t.ooo Kč = 1o.ooo Kč 1-1oIzolz

neznámý dárce zo.ooo Kč 23. 03.2o12
neznámÝ dárce 1o.ooo Kč ]o. 03. 2o12

Jiří Husák 2o.ooo Kč 03. o§. 2o12

Bouchner Lukáš 2o,ooo Kč 03. 07. 2012.

Celkem 5 dárci 8o.ooo Kč

Příspěvky celkem:25o.ooo Kč + lzo.ooo + 5e,6.970 + 8o.ooo Kč = 956.970 Kč

právník nadace
JUDr. Daniel Musil

Partneři podporuiící činnost nadaee
66 Media, s.r.o. - vedení nadace, propagace nadace, grafické práce, mediální servis, organizace
pobytů, získávání nových rodin a partnerů
VERVE lnvest, s,r.o, - obchodní jednání, správní rada, vedení účetnictví, získávání nových rodin a

partnerů
Josef Melen - propagace nadace na bezpečnostně dopravních akcích
Autoškola Kvapil- prodejsamolepek a plyšáků na Moravě |

Mediální partneři
časopis Transport magazín (ČESMAD BoHEMlA)
časopis Truck servis
časopis TRUCK magazín
Dopravní Noviny
truckerskéfestivaly: Truck show Lužnice www,tr[ckshowluznice.cz

Truck fest Hradec Králové www.truckfest.cz
kamion show Mnichovo Hradiště

modeIáři www.rc-auta-kobyli.ed

b)podporované rodíny

V roce zotz jsme do programu nadace přiialí tři nové rodiny. Pětiletou Nikolku Dolenskou, která žije
s maminkou u Jablonce nad Nisou. Tatínek jí zemřel v roce 2oo8. Sedmiletou Elišku Chladovou a

dvanáctiletou Terezku Chladovou zÚstí nad Labem, kterým zemřel otec druhý den vlednu zotz.
Patnáctiletého Bédu Što|Ola a sedmiletého Honzíka Što;dla z Karlových Varů, jejíchž táta zahynuI v roce
zo11.

Celkem šest dětí nám ukončením studia odešlo v tomto roce z nadace: Eliška Ehlová, Renáta Hájková,
Ondřej Matuška, Jan Pribula, Alena Hořejší a Lucie Fíšerová.

TOMÁŠ ROSENKRANZ
přišel o svého tatínka ve věku zo měsíců. Pan Rosenkranz byl profesionáIní řidič nákladní automobilu a

rozvážel pečivo. Na zledovatělé a neposypané vozovce dostal smyk a na místě nehody zemřel. Tomáš
navíc ještě trpěl silnou alergií na výrobky obsahující lepek a na mléčné výrobky. Musel tedy dodržovat
přísnou bezlepkovou dietu, která je hodně finančně náročná. K této nemoci se přidalo i astma, ale



posledních pár let je alergie na lepek spíš v útlumu. Maminka má zdravotní problémy, v Ostravě má

fyzicky náročné povolání, které se snaží skloubit s péčí o Tomáše.
od t. července 2oo4 zasílá Nadace Truck HELP této rodině z Bílovce měsíční příspěvek 1ooo,- Kč, od t,

února 2oo5 z důvodu zvýšených nákladů na dietu 15oo,- Kč. Příspěvky jsou rodině zasílány na základě
rozhodnutí správní rady ze dne to. 6.zoo4 a 31. 1. 2oo5.

KRlSTÝNA FRAŇKOVÁ
přišla o svého tatínka ve věku pěti let. Pan Franěk byl profesionáIní řidič dálkového autobusu. Zemřel
v době služební cesty v nemocnici v Českých Budějovicích.
od t. července 2oo4 zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek 1ooo,- Kč. Příspěvek je rodině zasílán
na základě rozhodnutí správní rady ze dne to. 6. zoo4. Dle zápisu ze zasedání správní rady ze dne
17.7.2006 posílá nadace Kristýnce od t.8.zoo6 měsíční příspěvek 1.5oo,- Kč, a to zdŮvodu atopického
exému.
V březnu 2oo8 se Kristýnce narodila sestřička Terezka, kterou má maminka s přítelem. Podpora
pokračuje, protože nedošlo ke sňatku partnerů.
Dle nových pravidel platných od t.t,zoo9 vyplácíme Kristýnce podporu 1.5oo,- Kč měsíčně.

JAN ŠKoBts
Se narodil pět týdnů po smrti svého tatínka, má dvě nevlastní sestry, Danielu a Lucii. Martin Škobis
zemřel to. 8. 2oo4 na dálnici Dr při výměně pneumatiky předního kola. Srazil ho mad'arský řídič
kamionu, který byl pod vlivem alkoholu s 1,66 promile v krvi. í

Nadace Truck H ELP pomáhá této rodině z Ostravy od z6, Iedna zoo5, měsíčním příspěvkem na Honzíka
ve výši 1.5oo,- Kč. Do ukončení středoškolských studií podporovala nadace Truck HELP ijeho sestru
Lucii Fišerovou, částkou 1,5oo,- Kč měsíčně. Od podzimu 2011 je Lucie Honzíkovým poručníkem, poté,

co zemřela maminka Jana Škobisová. V tomto roce se přestěhovala za sestrou do Prahy, aby všichni žili

společně jako rodina.

MARKÉTA UHLÍŘOVÁ
žije v družstevním bytě v Protivíně. Jejísestra Michaela byla nadací podporována až do ukončenístudií
v roce zoo9. Tatínek Martin Uhlíř byl profesionálním řidičem a zahynul ve svém kamionu v Rakousku
před tunelem Katschberg, v noci ze 30. září na r. října 2oo2. Z důvodu úklidových prací v tunelu byl

provoz tunelu střídavě pomocí semaforů před hlavním vjezdem zastavován. Martin Uhlíř bohužel
narazildo posledního stojícího kamionu v koloně a na místě zemřel.
Od t. února >.oo5zasílá Nadace Truck HELP příspěvky rodině, v současné době již pouze Markétě, a to
ve výši t5oo,- Kč.

DAV!D KoREŠ
přišel o svého tatínka v roce zooz, Josef Koreš byl profesionální řidič. Dne 3. července sjel před obcí
Chválenice do levého příkopu, kde s kamionem narazil do stromu. Došlo ke vznícení vozidla a

následnému požáru, při kterém pan Koreš uhořel. Alkohol byl provedenou pitvou vyloučen.
David má sestru Žanetu, která byla nadací podporována do 3t.8.zott. Paní Korešová se svými dětmi
bydlí v rodinném domě tchána a tchýně ve Vodňanech. Paní Korešová pracovala u své tchýně
v obchodě, v roce zoro ji nabídl práci manažerky v Českých Budějovicích zakladatel nadace pan

Miloslav Vít, kterou s radostí přijala.
Z důvodu silného finančního zázemí ze strany příbuzných byl správní radou dne zo.tz. zoo4 rodině
zamítnut fínanční příspěvek. V prosinci zoo5 byl rodině po zhodnocení nové, ztížené finanční situace,
schválen měsíční příspěvek od Nadace Truck HELP, pro Žanetu 15oo,- a pro Davida 1ooo,- Kč. Od r. +.

zoo7 přispívá NTH Davidovi částkou 1.5oo,- Kč, protože dosáhl vyššívěkové hranice podpory - 13 let.

Tak bylo rozhodnuto správníradou dne z6.3.2oo7.



RENÁTA A VOJTĚCH HAJKOVI
jejich tatínek - řidič profesionál zemřel v Německu na dálniciA4 u Eisenachu z6. července zoot ve věku

33 let. Tehdy osmiletá Renátka rok nemluvila. Paní Hájková pracuje jako servírka v místní restauraci,
přičemž trpí velkými bolestmi zad a prodělala si několik operací, Jiná práce bohužel není v okolí
k dostání.
Od l. září zoo5 zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Renatě ve výši 15oo,- Kč a Vojtovi také
15oo,- Kč. Příspěvky jsou rodině ze Slaného zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t3, 7.

2oo5.

VERoN!KA A NATÁL!E FIALoVY
přišly o svého tatínka, když malé Natálíi by|y + měsíce. Profesionální řidič Pavel Fiala dne t. června
zoo4 nezvládl na mokré vozovce u Teplic řízení a dostal smyk, přičemž jeho návěs vybočil do
protisměru, do kterého narazil protijedoucí kamion, Tato nehoda si vyžádala dva lidské životy, řidičů
kamionů. Maminka s dcerami bydlí v bytě v Lounech.
Nadace Truck HELP rodinu podporuje od l. září 2oo5, na základě rozhodnutí správní rady, v současné
době ve výši t5oo,- Kč Veronice a 15oo,- Kč Natálce měsíčně.

LUCIE DOČEKALOVÁ
Její tatínek Petr Dočekal trpěl nadváhou a chronickým zánětem průdušek. Tyto aspekty mohly být
příčinou nehody 17. srpna zoo5, kdy bez zievných důvodů narazil za volantem svého MB Actros do
kamionu před sebou, ktery řídiljeho kolega z dopravnífírmy. Pan Dočekal přitéto nehodě na německé
dálnici zahynul. Lucie má bratra Lukáše, kterého podporovala nadace do 3t.B.zott. Nyní žijí s maminkou
ve státním bytě v Havířově. Paní lveta Dočekalová pracuje v ostravském knihkupectví.
Od prosince zoo5 posílala NadaceTruck HELP měsíčnípříspěvek Lukášovi15oo,- Kč a Lucii1ooo,- Kč, na

základě rozhodnutí správní rady ze dne lz. 12. 2oo5. Dle nových pravidel platných od t.t.zoo9 se
navýšila podpora Luciina 1.5oo,- Kč měsíčně,

MATĚJ VÁGNER
přišel o svého tatínka na zpáteční cestě ze Španělska. Richard Vágner byl 9. července 2oo5 nalezen
v kabině svého nákladního auta mrtvý. Stalo se tak na parkovišti u francouzského Lyonu. Policie
nevyloučila násilnou smrt. Paní Renata Vágnerová má z předchozího manželství dva syny, t9tiletý již

žije sám, mladší, Vojta Šulc, s maminkou a Matějem v malém domku v Dolním Bezděkově u Chrudimi.
Na domek si manželé vzali hypotéku, kterou je nyní nutné splácet.
Rodina je podporována nadacíTruck HELP od prosince 2oo5, v současné době zasílá měsíční příspěvky
ve výši Matějovi 15oo,- Kč. Podpora na nezletilého Vojtu Šulce z předchozího manželství skončila

3l.B.zoll, ukončením studiívýučním listem a dosažením maximálnívěkové hranice pro podporu.

JAKUB RYBÁK
žije s maminkou Jitkou a jejím novým partnerem v Míroticích, Jeho rodiče se rozvedli v roce zoo3, ale
tatínek se pouze přestěhoval o několik pater níž ve stejném domě. Smrt ho potkala v okrese Rudná na

dáInici Praha-Plzeň v ranních hodinách dne tt.7.zoo5, kde v plné rychlosti narazil do posledního
kamionu utvořené, již stojící, kolony na dálnici. Kamion Jaroslava Rybáka se vznítil a řidič uhořel.
V červenci 2oo9 se Jakubovi narodil bratr Štěpán, kterého má maminka se svým přítelem. Podpora
rodiny pokračuje dáI, protože nedošlo ke sňatku partnerů.
Od t.9,zoo6 zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Jakubovi ve výši 1.ooo,- Kč, od 1.1.2oo9

vyplácíme Jakubovi podporu 1,5oo,- Kč měsíčně, podle nových pravidel.

ALENA A ToMÁŠ noŘelŠí
bydlí s rodičí v Chranišově u Karlových Varů. Tatínek Petr měl před půInocí dne z5.tt,zoo5 těžkou
havárii s kamionem v obci Voleč na Pardubicku, kde při projíždění pravotočivou zatáčkou vjel do
rodinného domku. Je upoután na invalidní vozík,stav se trochu zlepšuje, Petr je schopný zvednout se
na pár minut na vlastní nohy, ale invalidní důchod mu trvá a za volant se vrátit nemŮže.



Od t.9.zoo6 zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Aleně ve výši 1.ooo,- Kč a na Tomáše také
1.ooo,- Kč. Příspěvky jsou rodíně zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne 7.B.zoo6.
Dle nových pravidel platných od t.t.zoo9 vyplácíme Aleně a Tomášovi podporu po 1.5oo,- Kč měsíčně.

LUKÁš A ELIšKA EHLoVl
bydlí s maminkou Věrou, jejím partnerem a sestrou Natálkou (narozenou v červnu 2oo5) v Rychnově
nad Kněžnou. Tatínek Lukáše a Elišky, Martin Ehl, zahynul při dopravní nehodě ve svém kamionu
v Německu, dne 12. 11.2oo3.
Nadace Truck HELP zasílá od dubna měsíčnípříspěvek 1.5oo,- Kč Elišce, Lukášovi 1.ooo,- Kč. Příspěvky
jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne 5. 3.2oo7.
Po dosažení vyšší věkové hraníce v dubnu zooB činí od té doby měsíční příspěvek Lukášovi 1.5oo,- Kč.

KAMIL A TEREZA sUKoVl
žijí s mamínkou Květou v.Jihlavě. Manžel Kamil Suk zahynul ve svém kamionu 4. ledna zoo7 na silnici
v Ústeckém kraji, kde ho čelně srazil protijedoucí kamíon holandské značky, vezoucí prasátka.
Spolujezdec - druhý profesionální řidič nákladního vozidla - byl zraněn. Maminka pracovala jako šička,
dokud jí v roce zoto nenabídl zakladatel nadace, pan Miloslav Vít, práci manažerky pro obchod
v Jihlavě,
Nadace Truck HELP podporuje tuto rodinu od t. května 2oo7 na základě rozhodnutí správní rady ze
dne z3. 4.2oo7, v současné době ve výši t5oo,- Kč měsíčně Kamilovi a 15oo,- Kč měsíčně Terezce.

ONDŘEJ MATUŠKA
bydlí s maminkou Zdeňkou ve Vlasatících u Brna. Naši nadaci zkontaktovala Ondřejova teta, která nás
informovala krátce po nehodě svého švagra, Františka Matušky. Ten před svými 53. narozeninami
zahynul při nehodě kamionu, ve kterém jel jako spolujezdec - druhý řídič. Stalo se tak t5.tz.zoo6 na
Slovensku u Vlčkovce, s kolegou Františkem Lukešem, který řídil. Vezli ryby na vánoční trh. Podle
protokolu o nehodě sjel z nezjištěných příčin z vozovky ze svahu na pole, kde se s kamionem převrátil
na střechu. Oba řidičipřinehodě zahynulina úraz hlavy, pan Lukeš po sobě zanechaldětistaršírBtilet.
František Matuška má z předešlého manželství děti starší zoti let, ze současného manželství syna
Ondřeje, narozeného v roce 1992.
Rodina Matuškových byla navštívena naší nadací až v září zoo8, kdy paní Matušková svolila ke
kontaktu sní. Nadace Truck HELP podporuje Ondřeje Matušku od řljna zoo8 měsíčním příspěvkem
1.5oo,- Kč, na základě rozhodnutí správní rady ze dne zt,9.zoo8.

DENlsA A DAV!D RYBNlKARoVl
žijí s maminkou Lenkou, která je učitelkou v mateřské školce, v částečně zrekonstruovaném domku
v Rašovicích u Brna. Tatínek Luboš Rybníkář zemřel zo. 5. zoo8 v noci u Velké Bíteše, Podle policejního
protokolu při řízení kamionu v nočních hodinách asi usnul a na rovné, klesající silnici, sjel do
protísměru, následně ze stráně, kde narazil čelně do tělesa mostku vedoucího přes potok. Lékař
konstatoval na místě smrt.
Dětem ve věku 4 a 7 let v době schválení přispívala nadace měsíční částkou 8oo,- Kč Denise a 1.ooo,- Kč
Davidovi. Příspěvky jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne zt, 9. zoo8.
DIe nových pravidel platných od l.t.zoo9 vyplácíme Denise a Davidovi každému podporu t.5oo,- Kč
měsíčně.
V létě 2011 se Lence a jejímu přítelovi narodil syn Richard, který je štěstím pro celou rodinu.

VlKToR A LEoŠ zÁleŠÁxovt
Na rodinu Zálešákových naši nadaci upozornil kamarád zemřelého tatínka Leoše Zálešáka. Ten zemřel
ve 33 letech z9. řljna 2oo7 v Mad'arsku. Dopravní nehoda se stala na dáInici z Budapešti směrem na
Miškolc, kdy podle policejního protokolu o nehodě pan ZáIešák nedodržel bezpečnou vzdálenost a

narazil svým kamionem do zadní části osobního auta, které tímto narazilo do nákladního auta před
sebou, které z provozních dŮvodů zpomalilo jízdu. To bylo vytlačeno do vnitřního jízdního pruhu,



zatímco kamion pana Zálešáka setrvačnou silou tlačil osobní auto do dalšího nákladního vozu v koloně,
cisterně vezoucí parafin. Po nehodě začala tato tři auta hořet a mimo pana Zálešáka na místě uhořely
ještě dvě osoby mad'arského původu jedoucí v osobním autě. Podle protokolu došlo k nehodě
z důvodu minimálního překročení rychlosti ze strany řidiče pana Zálešáka a vlivem zpoždění reakce
minimálně 3,5 vteříny.
Pan Zálešák po sobě zanechal dva syny, v době úmrtí desetiletého Viktora a čtyřIetého l-eoška. Žijí
v dvougeneračním rodinném domě, s babičkou a dědou ze strany tatínka, ve Vrbicích na Moravě.
Maminka lveta se děIí o náklady na bydlení se svým tchánem, pracuje jako prodavačka v nedalekém
Kobylí.
Rodina Zálešákových byla navštívena našínadacíkoncem řrjna zooB. Nadace Truck HELP podporuje od
t. prosince zoo8 Viktora Zálešáka měsíčním příspěvkem t.ooo Kč a Leoše Zálešáka měsíčním
příspěvkem Boo Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady ze dne z7.tt. zoo8.
DIe nových pravidel platných od t.t.zoo9 vyplácíme Viktorovi a Leošovi každému podporu t.5oo,- Kč
měsíčně.

BÁRA V|DLAKOVÁ
Y..
Zije v rodinném domě v Brně se svou mamínkou Květou, která pracuje jako finanční poradce, a se
sestrou Terezou Vlastníkovou, kterou měla paní Vidláková za svobodna. V době úmrtí tatínka pana
Vidláka byly Báře dva roky. Pan Vidlák byl účastníkem nehody jako chodec, když přecházel brněnskou
silniciv 6 hodin ráno to. listopadu zoo8 ke svému kamionu, mimo nedaleký podchod. Srazilo ho osobní
auto jedoucí ve směru od Modřice do Brna po obslužné levé části ulicp Vídeňská. Po přeběhnutí
čtyřproudé silnice pravděpodobně pan Vidlák již nečekal příjezd vozidla z levé strany.
Nadace Truck HELP podporuje od z. ledna 2ooý Báru Vidlákovou měsíční částkou t.5oo Kč, podle již

nových pravidelo příspěvcích rodinám platných od t. ledna zoo9.

JAN A ADÉLA PRlBULoVt
Jan se narodil v roce r99r, jako druhorozený syn Anny Pribulové a Jiřího Selčana. Má o rok a půl mladší
sestru AdéIu. O tatínka přišli v září zoo9, kdy ho v Rumunsku, při pauze v motorestu na pracovní cestě
s kamionem, ubil dav rozběsněných Rumunů, Tento případ byl medializován. Sourozenci bydlí
s maminkou nedaleko Frýdku-Místku a mají malou sestřičku, narozenou v roce 2oo9.
Nadace Truck H ELP podporuje od t5. ledna 2o1o Jana měsíční částkou t.5oo Kč a Adéla měsíční částkou
t.5oo Kč, podle již nových pravidel o příspěvcích rodinám platných od t. ledna zoo9. Honza ukončil
školu výučním listem v srpnu zott, jelikož ale na Ostravsku nemohl najít práci, rozhodl se k t. říjnu vrátit
do školy a dostudovat si maturitu. Bude tedy dostávat od státu sirotčí důchod, dokud nedostuduje, a

od nadace podporu do konce školního roku zoll|zolz.

KLÁRAA DAV|D NoVÁKoVl
Přišli o svého tatínka v roce zoto. Luboš Novák byl profesionální řidič kamionu, který zahynul při

dopravní nehodě na dálnici D8. Dne q. září vystoupil ze svého nákladního vozu, na kterém měl defekt,
když ho srazil jiný kamion. Vinný řidič nejprve od nehody ujel, avšak za dva dny se na policii přihlásil.
Paní Nováková bydlí se svými dětmi v rodinném domku po prarodičích u Mělníka.
Nadace Truck HELP podporuje od t5. prosince 2o1o Kláru měsíční částkou t.5oo Kč a Davida měsíční
částkou 1,5oo Kč, podle již nových pravidel o příspěvcích rodinám platných od l. ledna zoo9.

LUC|E A KAROLÍNA sMOLÍKOVY
Lucie Smolíková se narodila v květnu zoo4. Týden po oslavě šestých narozenin uhořel její tatínek
v Německu při dopravní nehodě v kabině svého kamionu. Její sestře Karolíně bylo v té době z,5 roku.
Neštěstí se stalo to. května 2o1o na dálnici mezi Dóbeln-Nord a Leisnig, kde došlo k hromadné
dopravní nehodě. Luděk Smolík byl poslední v koloně a dle svědků ieho kamion před nárazem kličkoval
bez brzdění. Maminka Jaroslava Filípová bydlí se svými dcerami v pronajatém bytě z+t v Hradci
KráIové, kam se po smrti pana Smolíka přestěhovala z většího bytu. Po ukončení mateřské dovolené



nastoupila na konci roku 2o1o do svého původního povolání v lékárně, jelikož ale nemůže zabezpečit
dvousměnný provoz, bude simuset hledat novou práci.
Matka s otcem nebylioddáni, ale žilijako druh a družka ve společné domácnosti.
Nadace Truck HELP podporuje od 15. prosince zoto Karolínu měsíčníčástkou 1.5oo Kč a Lucii měsíční
částkou t.5oo Kč, podle již nových pravidel o příspěvcích rodinám platných od t. ledna zoo9.

KRlsTlÁN A VlKToRIE rÁčrnrovl
Kristián a Viktorie přišli o svého tatínka začátkem roku zott, Roman Káčerek byl profesionáIní řidič,
který byl dne t. 2.2011nalezen ve svém vozidle a nejevil známky života. Ve vozidle čekal na nakládku a

přitápěl siplynovým hořákem s propan-butanovou lahví.
Paní Káčerková bydlí se svými dětmi v rodinném domě, ktery patří rodičům. Paní Káčerková je na

mateřské dovolené, která potrvá 4 roky. Poté nastoupí do mateřské školky, místo má již domluvené.
Od t. června zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek sedmiletému Kristiánovi ve výši t5oo,- Kč
a Viktorii 150o,- Kč. Příspěvky jsou rodině zasíIány na základě rozhodnutí správní rady ze dne 9.5.zott.

PETR KRAKA
Malý Petřík žije se svou maminkou Bc. Monikou Sovovou, v Nosákově v okrese Benešov. Narodil se
12.8.2oo9 a když mu nebylo ani pŮl roku, přišel o svého otce Petra Kraku, při dopravní nehodě. Ten po
třech dnech v nové práci (shodou okolností v dopravní firmě otce paní Moniky), dne 5. ledna zoto, měl
u OIbramovic na silnici první třídy závadu na soupravě. Volal proto svému kamarádovi Tomášovi
Haškovi do servisu, který mu přijel pomoci. V době, kdy vozidlo oprayovali, jela řidička osobního
vozidla, která narazíla pravou přední částí svého vozu do levé zadní části návěsu, následně narazila do
tahače a srazila oba muže, které na místě usmrtila. Tomáš Hašek měI v době úmrtí také malé míminko,
čtyřměsíční holčičku. Vinná řidička Jitka Pejšová nebyla pod vlivem alkoholu, necítí se vinna a ani
s jednou rodinou se finančně nevyrovnala.
Monika Sovová měla s Petrem Krakou společné trvalé bydliště, svatbu plánovali, ale museli ji odložit
kvůli mamince Petra, která měla rakovinu. Proto Monika nepobírá vdovský důchod, pouze sirotčí. Po
mateřské dovolené plánuje najít si odpovídající zaměstnání svému zaměření (studovala Univerzitu
J.A.Komenského v ?raze, Obor specializovaný pedagog).
Od l. září zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Petrovi ve výši 15oo,- Kč. Příspěvky jsou
rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t6.B.zott.

MONlKA VEVERKOVÁ
Monika se narodila zt, února zoo8. Bydlí s maminkou Monikou u Rokycan, v obytné části 3+t v domě
tchána a tchýně. Její maminka je vyučená kuchařka, pracovala i jako dělnice v lese, po ukončené
mateřské je vedená na Úřadu práce a shání zaměstnání. Tatínek malé Moniky, Petr Veverka, byl
profesionáIním řídičem kamionu, Zemřel 22.2.2011 ve t2:o8 v Německu na dálnici At ve směru na

Osnabrůck, kde došlo k dopravní nehodě. Pan Veverka najel bez brždění do posledního stojícího
vozidla v koloně, do nákladního auta, jehož rampa projela kabinou Veverkova kamionu a usmrtila ho.
Pan Veverka nebyl připoután a důvodem nebrždění bylo podle policejního komisaře pravděpodobně
oslnění poledním sluncem.
Malá Monika má sestru Terezu Polívkovou, narozenou v roce 1gg1, z maminčiny strany z prvního
manželství, která studuje VŠ. DáIe má dva bratry, dvojčata, z prvního manželství tatínka, ti se narodili
v roce 1994. Po narození se zjistilo, že Miroslav je těžce postižený a Václav opožděný. Mirek je v ústavu
v Kamýku, Vašek studuje SOU. Oba bydlí ve stejném domku jako Monika, oba vyžaduií zvláštní péči a
stará se o ně děda s babičkou, rodiče Petra Veverky, jímž zároveň patří dům. Maminka dvojčat Erika
byla v roce 2o1o nucena odstěhovat se za prací, pravidelně ale chlapce navštěvuje.
Od l. září zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Monice ve výši 15oo,- Kč. Příspěvky jsou

rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t6.B.zott.



VANESSA ZlEGLEROVÁ
patří do početné rodiny. Maminka Věra Brabencová má z prvního manželství Denísu, Jakuba a Elišku a i

tatínek měl tři děti. Vanesska vyrůstá s maminkou a Jakubem a Eliškou u Soběslavi, v době smrti táty
ve zděné chatě, kterou si vzal pan Ziegler na hypotéku. Po smrti partnera se maminka snaží chatu
prodat a přestěhovat se do bytu v Soběslavi.
Petr Ziegler zemřel ve věku 37 let, dne t9.6.zo11 ve 23.30 při dopravní nehodě v Mad'arsku, jako
náhradní řidíč autobusu. Slovenský kamion přejel opakovaně dělicí čáru a boční stranou narazil do
protijedoucího polského kamionu. Následně se slovenská souprava sunula zoo metrů, až se opět
dostala do protisměru. Tam se střetla s autobusem plným turistů. Řidič kamionu zemřel, řidič autobusu
vyvázl s lehkým zraněním, druhý řidič, pan Ziegler, na místě zemřel. Tato nehoda byla medializována.
Od t. listopadu zott zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Vanesse ve výši 15oo,- Kč a paní
Brabencové po 5oo,- Kč měsíčně na každé dítě z předchozího manželstvr, které má v péči. Příspěvky
jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t.tt.zott.

DENls FERDA
Jeho rodiče spoíu žili jako partneři 15 let. Dva měsíce před Denisovými devátými narozeninami jeho
tatínek Roman Hlava zemřel. Stalo se tak 13. 6. 2oo5 při dopravní nehodě kamionu a osobního auta.
Viníkem nehody byl tehdy zlletý kluk ve Felicii, ktery nevybral mírně pravotočívou zatáčku a čelně se
srazil s kamionem řízený kolegou pana Hlavy. Ten jel v kamionu jako náhradní řidič. Nákladní souprava
se dostala do smyku a sjela do silničního příkopu. Oba řidiči utrpěli těžká zranění a spolujezdec, tatínek
Denise, při nehodě zahynul. Bylo mu 3o let. í

Denis žije s maminkou lvanou v Hranících na Moravě v družstevním bytě. Maminka pracuje jako účetní,
Denis studuje soukromou střední odbornou školu, obor ínformační systémy.
Od t6. prosince zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíční příspěvek Denisovi ve výši 15oo,- Kč. Příspěvek
je rodině zasílán na základě rozhodnutí správní rady ze dne t5.tz.zott.

NlKOLA DOLENSKÁ
žije s maminkou Drahomírou na vesnici u Jablonce n. Nisou, v domku z+t, ktery jim zůstal po tatínkovi
Janovi. Ten zemřel nešťastnou náhodou při výkonu povolání dne to.6.zoo8, kdy vezl písek na zásyp na
pozemek, kde zákazník pokládal vodovodní potrubí. Nikolce v té době byl t rok. Na pana Dolenského
spadla korba nákladního vozu Praga V3S, ktery bylv žalostném technickém stavu. Autodopravu
provozoval sám, za porušení bezpečnosti práce je vinen pouze on.
Z minulého manželství má Jan Dolenský syna a nezletilou dceru, paní Dolenská má ze svého
předcházejícího manželství dospělého syna i dceru. Práci měla ve firmě svého manžela, po jeho smrti
musela firmu prodat a vypořádat se s jeho dětmi. Prodejem přišla o zaměstnání a v době schválení je
vedena na Úřadu práce.
Nadace Truck HELP podporuje Nikolu Dolenskou od t. dubna zotz měsíční částkou 1.5oo Kč, na základě
rozhodnutí správní rady.

TEREZA A ELIŠKA CHLADOVY
v době schválení tttiletá Terezka a šestiletá Eliška žijí s maminkou Marcelou v nájemním bytě ve
Střekově v Ústí nad Labem. Tatínek Radim Chlad byl nalezen 2j.zo12 mrtvý v kabině svého kamionu na
odstavném parkovišti v Německu. Podle vyšetřující policie nebyly nalezeny známky cizího zavinění,
proto nebyla nařízena ani pítva. Zemřel ve věku 40 let. V době schválení neměla maminka ještě
vyřízený vdovský a sirotčí důchod, tudíž byla ve velmi tíživé finančnísituaci. Po mateřské dovolené
nemůže ani najít na Ústecku práci. Z prvního manželství má maminka devatenáctiletou dceru Veroniku,
která v roce 2012 končí střední školu.
Nadace Truck HELP podporuje od t. dubna 2o12 Terezu Chladovou měsíčním příspěvkem ve výši t.5oo
Kč a Elišku Chladovou měsíčním příspěvkem ve výšit.5oo Kč.



BEDŘlcH A JAN šrolot-ovl
bydlí s maminkou v rodinném domku v Loktu u Karlových Varů. Tatínek Bedřich zahynul ve věku 6oti
let při dopravní nehodě u Kólnu v Německu, dne z8.9.zott. Chlapcům bylo v té době t3 a 6 let. Na
dálnicive směru na Aachen došlo k zácpě vozidel, podIe výpovědisvědků vypadala nehoda
následovně: turecký řidič v prvním kamionu strhl řízení vpravo, aby nenarazil do stojící kolony, řidič
druhého kamionu tak získal při brždění delší dráhu, třetí kamion narazil do druhého a nezvládl již
zabránit nehodě. Ve třetím kamionu seděl Bedřich Štoldl, měIvážná zranění, přitom komunikoval se
záchranáři, nedařilo se ho však vyprostit a smrtelným zraněním následně podlehl. ran Štojdl mohl mít
zdravotní problémy nebo byl velmi unavený, a proto měl pozdní, téměř žádnou reakci, Svědčila o tom
nerovnoměrná rychlost a strhnutí volantu vlevo a vpravo při jízdě před nehodou.
Maminka Julie pracuje na zkrácený úvazek jako učitelka matematiky a chemie. Z prvního manželství
má dceru Lilianu, která studuje vŠr v Plzni.
Nadace Truck HELP podporuje od t. dubna zotz Bedřicha Štoldla měsíční částkou r.5oo Kč a Jana
Što;dla měsíční splátkou t.5oo Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady.

c)aktivity nadace v roce 20í2

Týdennípobytv Blansku u Brna l

Již osmý nadační pobyt jsme strávili tentokrát na Moravě, v hotelu Panorama v Blansku. Tento hotel je
zaměřen speciálně na rodiny s dětmi, nabízí spoustu her a zážitků, vlastní zoo, wellness zázemí,
venkovní bazén, hřiště, hudební večery apod. Proto jsme se rozhodli strávit letošní dovolenou tady a

rozhodně jsme neprohloupili. Rodiny byly nadšené. Nezapomněli jsme ani na vlastní hry a na tradiční
výlety po okolí - navštívili jsme zámek Lysice, zoo a dinopark ve Vyškově a zopakovali návštěvu
Moravského krasu, hlavně kvůli novým rodinám, které tam s námi v roce zoo9 nebyly.

\tánoce zorz
l tento rok jsme věnovali dětem dárky ve výši max t.5oo Kč každému, včetně nevlastních sourozenců,
kteří vyrůstali se zemřelým řidičem kamionu.

5@
V měsíčníku TRUCK magazín, v partnerském časopise, jsou vyhlašovány soutěže pro děti (kresby,
básničky, ankety, zasílání fotek ,,malých truckerů" apod.).
Na akcích truck show probíhají pod záštitou TRUCK magazínu zábavné hry pro děti a další akce,
kterymi přitahujeme zájem návštěvníků.

Dárky a přání kEarozeninám a k svátků
Dětem k svátku i k narozenínám posíláme poštou přáníčko, k narozeninám každé dítě dostane
příspěvek na dárek tooo,- Kč.
Od konce roku zoo9 jsme dětem, které dosáhnou tB let, začalipořizovat dárky dle jejich přánív částce
2o.ooo rč. Účelem tohoto dárku je, aby si každý z těchto dětí, které v následujícím roce opustí nadaci,
vzpomnělo na dar do života od nás.
Letos oslavili tBté narozeniny David Koreš a Adéla Príbulová. Oba požádali o příspěvek na notebook.



d)propagace nadace v roce 2o12

Dárcovské sms
Od ledna 2012 do roku zot5 je založená třetíveřejná sbírka nadace. Tentokrát pouze na sirotka Honzíka
Škobise. Zkaždé zaslané DMS v hodnotě 3o,- Kč získá Honzíkz7,- Kč.

Plyšové hračky
Hledali jsme nový typ plyšových hraček, které bychom mohli prodávat. Jako nejlepší, nejkvalitnější a
přitom nejlevnější nám stále vychází pouze těch pár typů, co máme: myš, hroch, medvěd. Rozhodli
jsme se tedy rozšířit sortiment propagačních věcí o pastelky, reflexní pásek, hrnek, šňůrku, kovový
přívěšek a polštář s logem nadace ve tvaru šneka.

Samq|eBky
Stále prodáváme samolepky označené hodnotou 50 Kč, too Kč, 2oo Kč a 5oo Kč. Náklady na pořízení
činily cca 5 Kč za kus, zbylá částka je příspěvkem nadaci.

Propagace nadace
Využíváme podpory mediálních partnerů nadace. Poskytnutím místa na nadační stánek na
truckerských akcích, které navštěvuje 5 - 15 ooo lídí, máme možnost prodávat plyšové hračky,
samolepky a ostatní zboží s logem nadace, rozdávat letáky, balónky s logem nadace a pořádat soutěže
pro děti. Pořadatelé těchto akcí podporují nadaci místním rozhlasem a moflerátory akce, Jedná se o
největší truckerské akce v Čechách -Truck fest Hradec Králové, Truck show Lužnice a oblastní akce
pořádané nadšenci v oboru.
Dále je nadace propagována v partnerských časopisech, na webových stránkách partnerů nadace a na
webovém portálu Transport online.cz, společnosti66 Media, s, r. o. a VERVE - lNVEST, s. r. o., které
jsou provozovateIem nadace a propagují nadaciTruck HELP na všech svých firemních materiálech.



e)hIavní údaje z účetní závěrky k3t.lz. zotz

g)sbírka listin
Ve sbírce listin jsou uloženy výroční zprávy až do roku zott.

Aktiva celkem z.65z.uzKč
Dlouhodobý maietek (nehmotný, hmotný, finanční) oKč
oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, finanční maietek) z.6t5.578 Kč
časové rozlišení (nákladv příštích období) 36.534 Kč

pasiva celkem z.65z.ttzKč
Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek) 2.§qq.4qq Kč
Cizí zdr oje (rez e rvy, záv azky, úvěry) 5z.6t3 Kč

Náklady celkem 835.650 Kč
Spotřeba materiálu (nákup zboží za účelem dalšího prodeje, nákup na letní
pobyt, kanc. potřeby apod.)

t34.85o Kč

Služby celkem (propagace, reklama, call centrum, účetnictví, kurz. ztráty) 69z.z87 Kč
ostatní náklady celkem 8.str Kč

Výnosy ceIkem 8ss.8z8 Kč
Ostatní výnosy celkem (tržby z prodeje nadačního zboží, úroky, jiné ostatní
výnosy, kurz. zisky)

Bo3,3z3 Kč

Tržbv z prodeie materiálu sz.sss Kč
Hospodářský výsledek zo.zz8 Kč

dodržení statutu zo % nákIadů
Náklady celkem 8rs.6so Kč

Náklady na správní činnost 665.o7o Kč
Náklady na hlavní činnost t7o.58o Kč

Poskytnuté příspěvky rodinám t.z7o.oo5 Kč
Max7o% cz,zz %

l sNC ace aření rok zotz
získané,příspěvky ce|kém í.78í.]57 Kč
Z toho:

Stávaiící partneři nadace nad to.ooo Kč 956.970 Kč

Ostatní přispěvovatelé 786.668 Kč

z7z dárcovských sms 7.344 KČ

Ostatní (plyšáci, samolepky atd.) 30.375 KČ

vydané fínance celkern 2.í05.65' tť
Z toho:

Správní činnost (výdaje na propagaci, právní, auditorské a ostatní služby) 66s.o7o Kč
Hlavní činnost (příslušenství k poskytnutým příspěvkům rodinám)
Příspěvky rodinám

Rozdítmezi získanými a wdanými fínancemi

t7o.5Bo Kč
t.z7o.oo5 Kč
: §t*"rg8 Kč



Účetní jednotka:
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Žirovnická 3í33/6, ,l06 00 Praha 10

27112101



Nadace Truck HELP
Žirovnická 3133/6, {06 00 Praha 10

l. Obecné údaje

Název společnosti

Sídlo

právní forma

předmět činnosti

l)atum založeni společnosti :

Datum vzniku společnosti

Darum zahá.iení č i rrnosti

Zřizovatel

Výše nadačního jrnění

Správní rada

Nadace Truck HELP

Žirovnická 313316.Praha 10, 106 00

nadace

finanční, popr'ípadě jiná hrnotná či nehmotná pomoc děterrr
a rodinám, pozůstalýrn po obětech clopravních nehod řidičů
z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali oběťmi
dopravních nehod při výkonu svého povolání
organizační a finanční působení v oblasti píevence dopravních
rrehod řidičů z povolání a zvyšovárrí bezpečnosti silničnílro
provoZLl
rozr,íj et vzáj emnou spolr-rpráci s partnerskýnri organizacemi

17. 12.2a03

12. 0l,2.004

12. 01.2004

Miloslav Vít, r. č.65082511821

500.000,- Kč

předseda: Miloslav Vít, r. č.65082511827
člen: Miroslav Černý, r. č.67092311474
člen: Vladislav Vít. r. č. ]5030210503

předseda: IUDr. Daniel Musil, r. č.77121315783
člen: Irrg. Lud'ka Hnulíková, r. č. 605603/0035
člen: Tereza Benešor,á, r. č. 80521810235

Dozorčí rada



Nadace Truck HELP
Žirovnická 3í33/6, 106 00 Praha 10

ll. Názvy a sídla spotečnosti, ve kterych Nadace Truck HELP dži podíl
Nadace Trttck HELP nedrží podíl v žádné společnclsti

lll, Zaměstnanci, osobní náklady, odměny statutárních orgánů
Nadace nemá žádné zaměstnance. Odměny členůnr statutárního orgánu nebyly poskylnuty,

lV. Výše půjček, úvěrů a poskytnutých záruk (peněžní i nepeněžní formy):
Nebyly poskytnut,v žádné pťrjčky, ťtvěry, apod.

V. lnformace o účetních metodách a obecných účetních zásadách a zpŮsobech
oceňování

Účetnictví účetní jednotky: , '

- ŘiOi se příslušnými ustanovenírni zákorra č. 563/91 Sb, o účetnictví, vylrlášky č. 500/2002 Sb, a

Účtové Órnouy a postupů účtování podle vyhl. 504 a Český,mi účetními standardy.

_ Při oceňováni majetku a závazků při účtovriní o výsledku hospodaření bere účetní jedrrotka za

základ:
- veškeré náklady a vý,nosy, které se vztahují k ťlčetnímu období bez ohledu na jejich

zaplacení, rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazkú a jsou ťrčetní
jednotce známy ke dni sestavení účetrrí závčrky.

Používané způsoby ocenění :

a) nakupovaných zásob:
Nakupol,ané zásoby jsotl oceňovány v souladu s pří,slu,šnými ustctttoveními zákona o účelnictví l,
pořizovacích cenách, tj, včetně nakladů spojeny,ch jejich pořízením.

b) DHM a DNM tvořený,vlastní čirrrrostí:

Yýše.jmenovaný DHM a DNM nadace nenlá.

c) cenných papírťr a majetkovýclr účastí:
Majetkovott účasí nadace nemá.

d) příchovků apřírůstkťr zvířat:
7nířata nejstltt v maietku naderce.

e) způsob statrovení reprodukčních pořizovací ceny, byla-li použita:

Reprodukčni cena nebyla v průběhu účetního období použita,

e) druhy vedlejšíclr pořizovacích nákiadů zahrnovaných do cen zásob:

Nadace nemá vedlejší pořizolací náklady zahrnované dt_l ceny zdsoll.



Nadace Truck HELP
Žirovnická 3í33/6, í06 00 Praha 10

0 podstatrré změny způsobu oceňování, postupťr odpisor,árrí a postupů účtování proti
přeclcházejícímu účetnímu období :

Oproti minulému období nenastaly žádné změny y účetních postupech ani po,stupech účtování

g) způsob stanovení opravnýclr položek k nrajetku:
Opral,né položl<y k majetku a pohledál,kám nadace netyořila.

h) způsob sestavení odpisových plánů a porržité odpisové nretody:
Nadace Truck IIELP nemá žádný odpisotaný majetek.

ch) způsob uplatněný při přepočtu úclajů v ciziclt měnách na českou měnu:
Nadace netičíovala o cizích měnách.

Vl. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dloulrodobý hmotný a nehrnotný majetek:
Nadace nemá v evidenci žáctny majetek. í

Přírůstky v běžrém roce:
V běžném roce neb1lly žádné přírůstl<y.

ÚUytty v běžném roce:
V běžném roce neby|l žádllé úbytlqt

Výsledek hospodařen í za rok 2012
Nadace Truck HELP y roce 20l2 nevyvíjela žádr,ou ho,spodářskou činnost. Výsleclek hospodaření za
rok 20]2 hospodářské činnosti tvoř,í úrokz advokátní úschovyl,

Maj etek zatížený zástavním právem :

Nadace nemá žádny'l mcietek zatížený zástavní právenl,

VI!. Nadační jmění, vlastníjmění

Nadační jmění je 500.000,- Kč, Nadačrrí jměrrí je tvořeno peněžitýrn vkladern a bylo v plrré výši
splaceno zakladatelem k datu vzniku Nadace Truck HELP.

Rozdělení 1rospodářsk666 1,ýsledku z předcházej ícího účetního obclobí

Hospodářslql yýsledek roku 20] I ve tyši l1.] ]2 Kč byl převeden na účel 9l l/1000 * Fondy a bude
použit v sou]adu se statutem ]r,ladace 7-ruck HELP.



Nadace Truck HELP
Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10

Vlll, Doplňující informace k majetku a závazkům

Soulunná výše pohledávek po llrťrtě splatnosti (t, celých Kč ) :

PahledávrvL po lhůtě splatnosti nadace nemá.

á r.,Ýše závazkit no lhůt nostl:
společnost částka splatnost poznámka

VERVE-INVEST, s.r.o, 3,600,- 31.10.2012 Uhrazeno 10.04,2013
Pomněnka Overall s,r.o 1 860,_ 14.06.2012 Uhrazeno 26.a3.2013
cELKEM 5,460,-

Splatné závaz,ky po.jistnélio na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění:
Nadace nemá žádné takayého závazlql.

Závazky, které nejsou uvecleny v ťlčetnictví společnosti - napŤ, přijaté záruky za jiný podnik z titulu
ručení zaúvěr apod.:
Veškeré závazlry nadaci jsotl u,-edeny y účelnicnní.

Seznam při.latých darů určených na hlavní činnost nadace nad l0 tis. Kč (přílolra č. 1)

Seznam poskytnutých finančrrích příspěvků nad 10 tis. Kč (příloha č. 2)

Nadace Truck I,iELP kromě výše uvedených finančních příspěvků zorganizclvala letní poblt dětí s
maminkami v České reprrblice v hotelu Panoranra v Blansku v období I. - 7 .'/ .2012.

Y Praze dne l7. června 2013
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Miloslav vít
předseda správní r,ady

Miroslar, Černý
člen správrrí rady
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zÁpls zE zAsEDÁttí oozončí Rnov

Nadace Truck HELP
lČz z7ttztol

sídlem: Praha to, Žirovnická 393|6, PSČ to6oo
vedená u reistříkového soudu v Praze, oddíl N vložka 5o7

konané v praze dne t8.tz.zo13 ve 13.oo hod., v sídle advokátní kanceláře JUDr. Daniela Musila, Praha t,

Mezibranská l579l4, PSČ rto oo.

Přítomní členové dozorčí rady:
lng. Lud,ka H nulíková, r.č. 6o56o3 loo35, bytem praha 7, Schnirchova lz|l5l3, PSČ r7o oo, Člen dozorČÍ

rady
JUDr. DanielMusil, r.č.77,tz3!5783, bytem Brno, Klobásova 48, eSČ 6z5 oo, předseda dozorČÍradY

Tereza Benešová, r.č.8o5zr8/oz35, bytem Praha 9, Kovanecká z3o8|l5, PSČ r9o oo, Člen dozorČÍradY

Přítomný člen správní rad,y;

Milostav Vít, r.č. 65o8z5/18z7, bytem Praha, Strašnice, Dúrerova z176|16, okres Praha to, PSC 1oo oo,

předseda správní rady

Průbéh zasedání a výsledky hlasování:
Zasedání dozorčí rady zaháiil předseda dozorčí rady, který konstatoval, Že jsou přítomni vŠichni

členové dozorčí rady a dozorčí rada je tedy schopna příjímat rozhodnutÍ. DozorČÍ rada zvolila svým

předsedou Daniela Musila a zapisovatelem Terezu Benešovou.
předseda dozorčí rady konstatuie, že se zasedání dozorčí rady účastní předseda správní radY Miloslav

Vít, pro případné dotazy ze strany dozorčí rady.

Poté předsedající navrhl tento program valné hromady:

1. Kontrola výroční zprávy za rok zotz
2. Kontrola hlavních údaiů z účetníuzávěrky k 3t.tz.zolz
). projednání stávajících příspěvků na děti z minulého manŽelství pozŮstalé matkY

K návrhu nebyly žádné připomínky ani doptňující návrhy, proto předsedaiící nechal o Programu

hlasovat. program byl schválen jednomyslně, tj. PRO hlasoval Daniel Musil, Lud'ka Hnulíková, Tereza

Benešová.

K bodu t.
předsedající navrhl, aby dozorčí rada proiednala výroční zprávu nadace za rok 2012. K návrhu nebYlY

žádné připomínky ani pozměňovacínávrhy, proto o něm nechal hlasovat.

Dozorčí rada schválila jednomyslně výroční zprávu nadace za rok zotz, nikdo nehlasoval PROTI, nikdo

se nezdržel hlasování.

K bodu z.
předsedaiící navrhl, aby se dozorčí rada vyjádřila kúdaiŮm z ÚČetní uzávěrkY k3'1.1z.z.olz. K návrhu

nebyly žádné připomínky ani pozměňovací návrhy, proto o něm nechal hlasovat,



DozorČÍ rada schváIíla jednomyslně účetní uzávěrku za rok zotz, nikdo nehlasoval pRoTl, níkdo se
nezdržel hlasování.

K bodu 3,
Předsedající navrhl, aby se dozorčí rada vyjádřila k příspěvkům, které se poskytují dětem z minulého
manŽelství pozŮstalé matky. Tyto děti žily ve společné domácností s náhradním otcem, řidičem
kamionu, který zahynul při výkonu povolání. Přestože mají svého biologíckého otce, nadace Truck
HELP posílá jejích matce měsíční příspěvek 5oo,- Kč na jedno dítě, dále jsou tyto děti zvány na letní
pobyty s nadací a k narozeninám dostávají příspěvek tooo,- Kč, k Vánocům dárek v hodnotě 15oo,- Kč.
Vzhledem ke stále se snižujícím finančním darům ze strany partnerů Tereza Benešová navrhla, aby se
v rámcÍ Úspor těmto dětem, od ledna roku zot4, přestaly vyplácet příspěvky na dárky - tedy
k narozenÍnám a VánocŮm. Pozvání na letní pobyt a měsíční příspěvky na rodínné žívobytí matce by se
zachovalo.
K návrhu nebyly Žádné připomínky ani pozměňovací návrhy, proto o něm nechal hlasovat.

DozorČÍ rada schválila iednomyslně zrušení příspěvků dětem z minulého manželství, a to
k narozeninám a VánocŮm. Níkdo nehlasoval PROTI, nikdo se nezdržel hlasování.

JelíkoŽ body dle schváleného programu byly projednány a žádný člen dozorčí rady neměl žádné další
návrhy k jednání ani přípomínky k již uskutečněnému jednání, předsedající zasedání dozorčí rady

.4

,/lt
Zapisovatel

Člen dozorčírady ...

JUDr. DanielMusíl

Tereza Benešová

lng. Lud'ka Hnulíková



Milerra Sosvorova, auditor - oprávnění č. 1509
Imrychova 980, Pralra 4, PSČ 143 00

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

Nadace Truck HELP k 31. prosinci 2012

Příjerr,ce z,právy : Správrrí rada Nadace Truck HELP



předmět auditu

Ověřiia.jsem přiložetrou účetní závěrkrr nadace Nadace Truck }{ELP, IČ:27I 12 101, tj.

Rozvalru k31.12.2012, Yýkaz zisku a ,ztráty za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a
přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a

další vysvětiující informace. Úaaie o Nadaci Truck HELP jsou uvedeny v části 1 přílohy
této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutiární orgán Nadace Truck HELP je odpovědný za sestavení účetrrí závěrky, která
podár,á věrný a poctivý obraz v souladu s českýnli účetními předpisy a za takový vnitřní
kontrolní systém, ktery považqe za nezbytný pro sestavení účetni závérky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je q,jádřit na záklaďě rného auditLr výrok, k,této účetni závérce,
Audit jsem proveclla v souladu se zákonem o auclitorech. mezinárodrrími auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkanri Komory auditorů České republiky.
V soulaclu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické požadavky a audit
naplánovat a provést tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetrií ,závěrka neobsahrLje
význanrné (materiální) tresprár,nosti.
Audit zahrnuje proveclení auditorských postupů, jejichž cílem je získat dťrkazní informace o
částkách a údajíclr zveřejněný,ch v ťlčetní závěrce, Výběr postupů z.ávtsí na úsudku
auditora. zahrnujícínr i vyhoclnocení rizik význarnné (nrateriální) nesprávnosti údajů
uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou, Při vyhodnocování těchto
rizik auditor posoudí r,nitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky
podávaiící věrný a poctil] obraz^ Cílerrr tohoto je navrhnout vhodné auditorské postllpy,
nikoli i,yjádřit se k účinnosti vnitřního korrtrolního systému účetní jednotky. Auclit též
zalrrrruje posouzení vhodrrosti por-ržitých účetních nretod, přiměřenosti účetníclr odhadů
provedených vedenírn i posouzení celkové prezentace účetní závěrky,
Jsem přesvědčena. že dtkazní informace, které jsem získala, poskytují ciostatečný a
vhodný zák|adpro vyjádření mého v}roku.
Jsem pt'esvědčena, že d:ůkazni informace, které isem ziskala. poskytují dostatečný a
vlrodný základ pro vyjádření rrrého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Nadace Truck HELP k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.t2.20l2 v souladu s českými účetními předpisy.

/

Imw,tn
Ing. Miierra Sosvorová

arrditor-oprávnění č. 1 509
Imryclrova 980, Praha 4
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V Praze dne 20. prosince 2013


