Milena Sosvorova, auditor - oprávnění č. 1509
Imrychova 980, Praha 4, PSČ 143 00

Zpráva nezávislého auditora

o overenl vyrocnl zpravy
Nadace Truck

HELP za rok

2013

Identifikačníúdaje

nadace

:

Nadace Truck HELP

Sídlo nadace

:

Žirovnická3l33l6,Praha

IČo

:

27I I2l01

:

Správní rada Nadace Truck HELP

Název

Příjemce

zprávy

10,

PSČ: 106 00

Ověřila jsem soulad ýročnízprávy Nadace Truck HELP za rok 2013 s účetní
závěrkou k31,12.2013, která je obsažena vtéto výročnízprávě. Za správnost ýroční
zprávy je zodpovědný statutární orgán Nadace Truck HELP, Mým úkolem je vydat na
základě provedeného ověření qfrok o souladu výročnízprávy s účetnízávěrkou.
v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorů Českérepubliky. Tyto standardy
vyžaduji, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že
informace obsaženéve výročnízprávě, které byly píevzaty zúěetni závěrky či zní
použity, jsou ve všech ýznamných ohledech v souladu s touto účetnízávěrkou. Jsem
přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku
auditora. Domnívám se, že ziskané důkazníinformace tvoří dostateěný a vhodný základ
pro vyjádření mého výroku.

Ověření jsem provedla

Podle mého názorujsou informace uvedené ve výročnízprávě Nadace Truck HELP
v souladu s výše uvedenou účetní
závěrkou.

za rok 2013 ve všech významných ohledech

V

Praze dne 24.listopadu 2014
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Milena

Sosvorová
auditor-oprávnění č. l 509
Imrychova 980, Praha 4
Ing.

Zpráva nezávislého auditora o ověření výročnízprávy byla vyhotovena ve třech výtiscích.
Dva výtisky obdržela účetníjednotka a jeden je archivován ve spisu u auditora Ing. Mileny
Sosvorové.

Příloha:
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VýročnízprávaNadace Truck HELP zarok20l3
Výtisk č., ..'!...
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Nadace Truck HELP
se sídlem Žirovnická 38316, Praha 1o, 106 oo, lČz7l121o1
subjekt zapsaný v nadačnímrejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 5o7

VYROCNI ZPRAVA ZA ROK
2013
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organizačnístruktura nadace
- slovo zakladatele nadace
- účelnadace
-zpráva správní rady o činnosti
a)stávající partneři nadace
b)podporované rodiny
c)aktivity nadace
d)propagace nadace
e)hlavní údaje z účetnízávěrky
f) příloha k účetnízávěrce
g)sbírka listin

-

stanovisko dozorčírady nadace
- zpráva auditora k účetníuzávěrce k
-

31.1z.
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ORGANIZACN! STRUKTURA NADACE

Název:

Nadace Truck HELP

Sídlo:

Žirovnická 39316, Praha to, to6 oo

lČ:

27 11 21 01

vznik nadace:
zřizovatel:
Web:

19.12.zoo3
w\4í\^/.nadaeetru ckh€lP.ez

Správní rada
Předseda:
člen:
člen:

Miloslav vít
Miroslav Černý
vIadislav vít

Dozorčírada
Předseda:
člen:
člen:

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

ŘediteIka nadace
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice

Tereza vítová
vladislava vítová
Eva Nováková

Miloslav vít

členovésprávní rady, členovédozorčírady, ředitel nadace, sociální pracovnice ani žádnídalší
pomocníci nepobírajíodnadace mzdu, odměny ani žádnédalšívýhody.

SLOVO ZAKLADATÉLE NADACE
Nadace Truck HELP byla založena v prosinci zoo3 ve spolupráci se §družením automobílových
dopravců Česmad Bohemia. Účelem nadace je přímá nebo finančnípomoc dětem pozůstalým po
obětech dopravních nehod řidičůz povolání, spolupráce s partnerskými organizacemi, prevence
dopravních nehod a propagace rezortu silničnídopravy,
Myšlenka 'lpomáhat sIabším" je někde v každémz nás, ale v dnešní uspěchané době není čas ji nadáIe
rozvíiet, zastavit se a přemýšlet jinak, než skrze naše každodennípracovní nebo existenčnístarosti. My
jsme začali přemýšlet jinak, neboť v rrrinulosti se nás přímo dotkla tragédie dopravní nehody, při které
zahynu} náš dlouholetý řidič kamionu a zanechal po sobě rodinu se dvěma malými dětmi. Od tohoto
okamžíkua vzhledem k našímdosavadním zkušenostem v dopravě a s ní spojenou problematikou isme
ucítílipotřebu aktivně pomáhat slabším,a to poztistalým dětem.
Během období své existence jsme získalivýznamnó partnery, převážně z automobilového průmyslu,
se kterými byla navázána úzká spolupráce v oblasti fínancování a organizování různých akcí pro děti,
Vidět dětský úsměv je ta nejkrásnějšívěc na světě.
Velmi dobře si uvědomuieme, že nebezpečína silnici číhána každéhoz nás. Možnost být účastníkem
dopravní nehody se přímo násobí časem stráveným na cestách, kde povolání profesionálního řidiče ie
iedno z nejnebezpečnějšíchz hlediska života a zdravl
Někdy se mŮže zdát, že ta nákladní auta a autobusy ostatním řídíčůmvlastně jen překáží, což dokazují
někteří poslanci v parlamentu svými nesrnyslnými návrhy zákonů, jak omezit kamionovou dopravu
{zákaz předjížděnína dálnici, daně), Pak přichází ten moment} aby si každý uvědomil, že křupavé
rohlíky k snídani, voňavé kuře k obědu a čerstvý losos k veťeři se nějak musely dostat na náš stůl a
možná je přívezl jeden z těch smradlavých kamionů, který ráno překážel v cestě,
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Předseda správní rady

V Praze dne t5. listopadu zot4

účrlNADAcE
r, ÚČelem nadace je finanČnÍ,popřípadě jiná hmotná čínehmotná pomoc
dětem a rodinám,

PozŮstalým Po obětech doPravních nehod řidičůz povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se
stali obět'mi dopravních nehod přivýkonu svého povolání.

o
o
'

Materiální Pomoc - nákuP Čízískáníprostředků darem potřebných k výuce,
studíu, rekreaci a
K narozeninám zasíláme dětem částku tooo Kč jako příspěvek,
k Vánocům posíláme
dětem vysněné dárky, které na chvíli rozradostnídětskou duši.

sPortu,

FÍnanČníPomoc

-

pravidelný měsíčnípříspěvek dětem a rodinám na žívobytí.

Právní Pomoc - sluŽbY advokáta při řešení úmrtíprofesionálního řidiče
při výkonu povolání
vedoucí k získání odškodnění.

Našízákladní myšIenkou ie pomáhat slabším.

z, ÚČelem nadace je rozvrjet vzájemnou spolupráci s partnerskými
organízacemi v oblastífinancování
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 silníČníhoprovozu prostřednictvím různých sout8ži pro
dětí na akcích, kde nadace

vystupuje (truck show, truck fest, výstavy apod.).
Řídíme se heslem |'škola hrou''.

4, ÚČelem nadace je propagovat rezort sílniČnídopravy, aby si každý uvědomil, že s rozvojem
každé
ekonomikY vzniká větŠÍPotřebapřesunu zbožívčase. A Zeiiaie i kamionů
nejezdí na silnicích jen tak

pro radost nebo pro své potěšenr, ale jezdí hlavně kvůlínašem
u zboží.

,,A moŽná je Přívezl jeden z těch smradlavých kamionů, který nám ráno překážel

v

cestě..l

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY
a)stávající partneři nadace
Za rok zot3 měla nadace celkem 3z partnerů, kteří zaplatili finančnípříspěvek nadaci více než 1o.ooo Kč:

Partneři - příspěvek 5o.ooo Kč;
Datum úhrady příspěvku

Partner

to. 04. 201?

EWT. s.r.o.

Scania Czech Republic, s,r,o.
W.A.C. payment solutions, a.s,
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

02. o5. 2o13

o§. o6.

+

z8. o8. zota

25. o9. 2013

Celkem 4 partneři po 5o.ooo Kč

z5o.ooo Kč

Partneři - příspěvek 6o.ooo Kč:
Partner

Datum úhrady příspěvku

Sdružení ČesnnRo BoH EM lA
Renault Truck CR s,r.o.
Volvo Truck Czech, s.r.o,

Celkem

19.

04.2013

z8. o6,

zotl

o4, 07. 2013

3 partneři po 6o.ooo Kč

t8o.ooo Kč

Os_tatnípartnďi příspěvkaladrc.ooo Kč
Partner

x §.ooo Kč = 6o.ooo Kč 1-1zlzol3
12 x 5.ooo Kč = 6o.ooo Kč l-,tzIzol3
,t-lzlzol3
12 X 2,5oo Kč = 30.ooo Kč
12 X 2.ooo Kč = 24.ooo Kč l-,lzIzol3
12

LACARDE SPEDlTlON spol, s r.o.
JAPO,autodoprava s.r.o,
O.K. Trans Praha sool. s r.o.

CARCO-HORTlM, spol. s r.o.

9.ooo Kč + 2x 4.5oo

PAP TRUTNOV, s.r.o,

Moravskoslezská, s,r.o.

12

COLLECT Spedition s.r.o.
Ewals Cargo Care, spol. s r.o,

12

ESA, s.r.o.

Frost Logistic spol. s r.o.
H+S Bussi s.r.o,

Kč= t8.ooo Kč o4+o8+tt/zot3

1].i1o Kč t-l

+ q

-tzlzotl

x 1.ooo Kč = 12.ooo Kč 1-1zIzo,t3
x 1.ooo Kč = 12.ooo Kč 1,1zlzo,13
20.ooo Kč 07. o1. 201t
12.ooo Kč 22. 01,2013
t5.ooo Kč lg, + 21. 02, 2o13
1§.ooo Kč z8. ot. zotr

Autotvo H+S s,r,o.

15.ooo Kč 14. 03.2013

Služby Švarc,s.r.o.
Martin Kolek s.r.o.
ACROTEC, a.s.
TimoCom Soft- und Hardware CmbH
Auto Kelly, a.s.
Paolli s.r.o.
R-benefit s.r.o.
STEMl Transport s.r.o,
SOLARlNVEST - CREEN ENERGY, s.r.o.
Truck Expert Brokerage, s.r.o.
BohatÝ s,r.o.
DAF Trucks C7. s.r.o.

11,20o Kč ]1, 04, 2o1?

20.ooo Kč 17, 04. 2013
25.ooo Kč 9. 04.2013
tz..zos Kč ]o. oq, 2o,1?

íq.ooo Kč 1§. 07. 2o1?
1o.ooo Kč 13. o9. 2013

to.ooo Kč t8. oq. zotl
15.ooo Kč 0q. 1o. 2o13

1o,ooo Kč 03.12.2013
3o.ooo Kč í]. í2.201]
12.ooo Kč 1q. 12. 2011

7t.6oo Kč 03. o1.

Celkem z5 partnerů

Příspěvky celkem: 25o.ooo

Datum úhrady příspěvku

Příspěvek

:ROSS SPEED, s,r.o.

+

í8o.ooo + 548.815

=

5+8.8t5 Kč

J78.8t5 Kč

+ 12,

12,2011

pravnjk nadaee
JUDr. Daniel Musil
Pa,:_txeři pod poru i íc í čLnnost 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. - obchodníjednání, správní rada, vedení účetnictví,získávání nových rodin a

partnerů
Josef Melen - propagace nadace na bezpečnostně dopravních akcích
Autoškola Kvapil - prodej samolepek a plyšáků na Moravě
Mediální partneři
časopis Transport magazín (ČESMAD BoHEMlA)
časopis Truck servis
časopis TRUCK magazín
Dopravní Noviny
truckerskéfestivaly: Truckshow Lužnice www.truckshowluznice.cz
Truckfest Hradec Králové www.truckfest.cz
kamion show Mnichovo Hradiště
ModeIář Pavel Janda www.rctruckjanda.cz

b)podporované rodiny

V roce zot3 jsme do programu nadace přijalidvě nové děti

-

Libora Šlapáka a Romana Petroviče.
Tři děti nám ukončenímstudia a dosažením 19ti let věku odešly v tomto roce z nadace: David Koreš,
Adéla pribulová a Markéta uhlířová.

TOMÁŠ ROSENKRANZ
přišel o svého tatínka ve věku zo měsíců. Pan Rosenkranz byl profesionální řidič nákladní automobilu a
rozvážel pečivo. Na zledovatěIé a neposypané vozovce dostal smyk a na místě nehody zemřel. Tomáš
navíc ještě trpěl silnou alergií na výrobky obsahující lepek a na mléčnévýrobky. 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 spíšv útlumu. Maminka má zdravotní problémy, v Ostravě má
fyzicky náročné povolání, které se snažískloubit s péčíoTomáše.
Od t. července 2oo4 zasílá Nadace Truck HELP této rodině z Bílovce měsíčnípříspěvek1ooo,- Kč, od t,
února 2oo5z důvodu zvýšených nákladů na dietu,l5oo,- Kč. Příspěvky jsou rodině zasílány na základě
rozhodnutísprávnírady ze dne to. 6.zoo4 a 31.1,2oo5.
KRlSTÝNA FRAŇKOVÁ
přišla o svého tatínka ve věku pěti let. Pan Franěk byl profesionální řidič dálkového autobusu. Zemřel
v době služebnícesty v nemocníci v Českých Budějovicích.
Od t. července 2oo4 zasílá NadaceTruck HELP měsíčnípříspěvek1ooo,-Kč. Příspěvek je rodině zasílán
na základě rozhodnutí správní rady ze dne to. 6. z.oo4. Dle zápisu ze zasedání správní rady ze dne
l7.7.zoo6 posíIá nadace Kristýnce od t.8.zoo6 měsíčnípříspěvek 1.5oo,- Kč, a to z důvodu atopického
exému.
V březnu 2oo8 5e 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 ŠKOBIS
Se narodil pět týdnŮ po smrti svého tatínka, má dvě nevlastní sestry, Danielu a Lucii. Martin Škobis
zemřel lo. B. 2oo4 na dálníci Dl při výměně pneumatiky předního kola. Srazil ho mad'arský řidič
kamionu, který byl pod vlivem alkoholu s t,66 promile v krvi.

Nadace Truck H ELP pomáhá této rodině z Ostravy od z6. ledna zoo5, měsíčnímpříspěvkem na Honzíka
ve výši 1.5oo,- Kč. Do ukončenístředoškolských studií podporovala nadace Truck HELP ijeho sestru
Lucii Fišerovou, částkou 1.5oo,- Kč měsíčně. Od podzimu 2o1,| je Lucie Honzíkovým poručníkem,poté,
co zemřela maminka Jana Škobisová. V tomto roce se přestěhovala za sestrou do Prahy, aby všichni žili
společně jako rodína.
VOJTĚCH HAJEK

Má sestru Renátu, které skončila podpora v srpnu zotz. Jejich tatínek - řidič profesionál zemřel
v Německu na dálníci 44 u Eisenachu z6. července 2oo1 ve věku 33 let. Tehdy osmiletá Renátka rok
nemluvila. Paní Hájková pracuje jako servírka v místnírestauraci, přičemžtrpí velkými bolestmi zad a
prodělala si několik operací. Jiná práce bohužel není v okolí k dostání.
Od l. září zoo5 zasílá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Renatě ve výši 150o,- Kč a Vojtovi také
15oo,- Kč. Příspěvky jsou rodině ze Slaného zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t3. 7.
2oo5.

VERONIKA A NATÁLIE FIALOVY

přišly o svého tatínka, když malé Natálii by|y q měsíce. Profesionální řidič Pavel FiaIa dne t. června
zoo4 nezvládl na mokré vozovce u Teplic řízenía dostal smyk, přičemžjeho návěs vybočíldo
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 l5oo,- Kč Veronice a 15oo,- Kč Natálce měsíčně.
LUC!E DOČEKALOVÁ
Její tatínek Petr Dočekal trpěl nadváhou a chronickým zánětem průdušek.Tyto aspekty mohly být
příčinou nehody 17. srpna zoo5, kdy bez zjevných důvodůnarazil za volantem svého MB Actros do
kamíonu před sebou, ktery řídiljeho kolega z dopravnífirmy. Pan Dočekal přitéto nehodě na německé
dálníci zahynul. Lucie má bratra Lukáše, kterého podporovaIa nadace do 3t.8.zott. Nyní žijís maminkou
ve státním bytě v Havířově. Paní lveta Dočekalová pracuje v ostravském knihkupectví.
Od prosince zoo5 posílala Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Lukášovi15oo,- Kč a Lucii 1ooo,- Kč, na
základě rozhodnutí správní rady ze dne tz. 12. 2oo5. Dle nových pravidel platných od t.t.zoo9 se
navýšila podpora Lucii na 1,50o,- 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 manželstvídva syny, 1gtiletý již
žije sám, mladší, Vojta Šulc,s maminkou a Matějem v malém domku v Dolním Bezděkově u Chrudimi.
Na domek si manželé vzaIi hypotéku, kterou je nyní nutné splácet.
Rodina je podporována nadací Truck HELP od prosince 2005, v současnédobě zasílá měsíčnípříspěvky
ve výši Matějovi 15oo,- Kč. Podpora na nezletilého Vojtu Šulcez předchozího manželstvískončila
3t.B.zott, ukončenímstudií výučnímlistem a dosaženímmaximální věkové hranice pro podporu,
JAKUB RYBÁK
žije s maminkou Jitkou a jejím novým partnerem v Miroticích. Jeho rodiče se rozvedli v roce zoo3, ale
tatínek se pouze přestěhoval o několik pater nížve stejném domě. Smrt ho potkala v okrese Rudná na
dálnici Praha-Plzeň vranních hodinách dne r.7.zoo5, kde vplné 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 dál, protože nedošlo ke sňatku partnerů.
Od t.9.zoo6 zasílá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Jakubovi ve výši 1,ooo,- Kč, od 1.1.2oo9
vyplácíme Jakubovipodporu 1.5oo,- Kč měsíčně, podle nových pravidel.

ToMÁš noŘelší
bydlí s rodiči v Chranišově u Karlových Varů. Tatínek Petr měl před půlnocídne z5.tt.zoo5 těžkou
havárii s kamionem v obci Voleč na Pardubicku, kde při projížděnípravotočivou 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 měsíčnípříspěvek Aleně ve výši 1.ooo,- Kč a na Tomáše také
1.ooo,- Kč. Příspěvky jsou rodině 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.
Alena ukončila studium v roce zotz, kdy zároveň skončila její podpora nadací Truck H ELP,
LUKÁŠEHL
Má sestru Elišku, které skončila podpora nadací v srpnu zolz. BydIí s maminkou Věrou, jejím partnerem
a sestrou NatáIkou (narozenou v červnu zoo5) v Rychnově nad Kněžnou. Tatínek Lukáše a Elišky,
Martin Ehl, zahynul při dopravní nehodě ve svém kamionu v Německu, dne tz. 11,2oo3.
Nadace Truck HELP zasíIá 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 dosaženívyššívěkové hraníce v dubnu zooB činíod té doby měsíčnípříspěvek Lukášovi t.5oo,- Kč.

KAMlL A TEREZA sUKoVl
žijís maminkou Květou vJihlavě. Manžel Kamil Suk zahynul ve svém kamionu 4. ledna zoo7 na silnici
v Ústeckém kraji, kde ho čelně srazil protijedoucí kamion holandské značky, vezoucí prasátka.
Spolujezdec - druhý profesionální řidič nákladního vozidla - byl zraněn. Maminka pracovala jako šička,
dokud jí v roce 2oto 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 současnédobě ve výši t5oo,- Kč měsíčně Kamílovi a 15oo,- Kč měsíčněTerezce.
DENlsA A DAVID RYBNíKÁŘoVl
žijís maminkou Lenkou, která je učitelkou v mateřské školce, v částečnězrekonstruovaném domku
v Rašovicích u Brna. Tatínek Luboš Rybníkář zemřel zo. 5. zoo8 v noci u Velké Bíteše. Podle policejního
protokolu při řízení kamionu v nočníchhodinách asi usnul a na rovné, klesajícísilnici, sjel do
protisměru, 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 měsíčníčástkou Boo,- Kč Denise a t.ooo,- Kč
Davidovi. Příspěvky jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne zt. 9. 2008,
Dle nových pravidel platných od t.t,zoo9 vyplácíme Denise a Davidovi každémupodporu t.5oo,- Kč
měsíčně.
V létě 2o11 se Lence a jejímu přítelovi narodil syn Richard, který je štěstím pro celou rodinu.
VlKToR A LEoŠzÁlrŠÁxovl
Na rodinu Zálešákových naši nadaci upozornil kamarád zemřelého tatínka Leoše Zálešáka. Ten zemřel
ve 33 letech z9. října 2oo7 v Mad'arsku. Dopravní nehoda se stala na dálnici z Budapešti směrem na
Miškolc, kdy podle policejního protokolu o nehodě pan Zálešák 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 jízdníhopruhu,
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 zpožděníreakce
minimálně 3,5 vteřiny.
Pan Zálešák po sobě zanechal dva syny, v době úmrtídesetiletého Viktora a čtyřletéhot-eoška. Žijí
v dvougeneračním rodinném domě, s babíčkoua dědou ze strany tatínka, ve Vrbicích na Moravě.
Maminka lveta se dělí o náklady na bydlení se svým tchánem, pracuje jako prodavačka v nedalekém
Kobylí.
Rodina Zálešákových byla navštívena našínadací koncem řrjna zoo8. Nadace Truck HELP podporuje od
t. prosince zooB Viktora Zálešáka měsíčnímpříspěvkem t.ooo Kč a Leoše Zálešáka měsíčním
příspěvkem Boo Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady ze dne z7.tt. zoo8.
Dle nových pravidel platných od t.t.zoo9 vyplácíme Viktorovi a Leošovi každémupodporu t.5oo,- Kč
měsíčně.

eÁnnvlourovÁ
Žije v rodinném domě v Brně se svou maminkou Květou, která pracuje jako finančníporadce, a se
sestrou Terezou Vlastníkovou, kterou měla paní Vidláková za svobodna. V době úmrtítatínka pana
Vidláka byly Báře dva roky. Pan Vidlák byl účastníkemnehody jako chodec,když přecházel brněnskou
silniciv 6 hodin ráno to. lístopadu zooB ke svému kamionu, mimo nedaleký podchod. Srazilo ho osobní
auto jedoucí ve směru od Modřice do Brna po obslužnélevé části ulice Vídeňská. Po přeběhnutí
čtyřproudé silnice pravděpodobně pan Vidlák již nečekal přljezd vozidla z levé strany.
Nadace Truck HELP podporuje od z. ledna 2oo! Báru Vidlákovou měsíčníčástkou t.5oo Kč, podle již
nových pravidel o příspěvcích rodínám platných od t. ledna zoo9,
KLÁRA A DAV|D NoVÁKoVt
Přišli o svého tatínka v roce zoto. Luboš Novák byl profesionální řidič kamionu, který zahynul při
dopravnínehodě na dáInici D8. Dne 14.září vystoupilze svého nákladního vozu, na kterém měldefekt,
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 prarodíčíchu Mělníka.
Nadace Truck HELP podporuje od t5. prosince zolo Kláru měsíčníčástkou
r.5oo Kč a Davida měsíční
částkou 1.5oo Kč, podle již nových pravidel o příspěvcích rodinám platných od t. ledna u oo9.
LUCIE 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 KarolíněSylo v té době z,5 roku.

Neštěstí se stalo to. května 2o1o na dálnicí mezi Dóbeln-Nord a Leisnig, kde došlo k hromadné
dopravní nehodě. Luděk Smolík byl poslední v koloně a dle svědků jeho kamion před nárazem kličkoval
bez brzdění. Maminka Jaroslava Filipová bydlí se svými dcerami v pronajatém bytě z+t v Hradci
Králové, kam se po smrti pana Smolíka přestěhovala z většího bytu. Po ukončenímateřské dovolené
nastoupila na konci roku zoto do svého původníhopovolání v lékárně, jelikož ale nemůžezabezpečit
dvousměnný provoz, bude simuset hledat novou práci,
Matka s otcem nebyli oddáni, ale žili jako druh a družka ve společnédomácnosti.
Nadace Truck HELP podporuje od t5. prosince zoto Karolínu měsíčníčástkou
r.5oo Kč a Lucii měsíční
částkou t.5oo Kč, podle již nových pravídel o příspěvcích rodinám platných od t. ledna zoo9.
KR!5T!ÁN A VlKToRlE

rÁčenxovl

Kristíán a Viktorie přišli o svého tatínka začátkem roku zott. Roman Káčerek byl profesionální 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 zasíIá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek sedmiletému Kristiánovi ve výši t5oo,- Kč
a Viktorii 15oo,- Kč, Příspěvky jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne 9.5.zotl.
PETR KRAKA

Malý Petřík žije se svou maminkou Bc. Monikou Sovovou, v Nosákově v okrese Benešov. Narodil se
tz.B.zoo9 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 Olbramovic na silnici první třídy závadu na soupravě. Volal proto svému kamarádovi Tomášovi
Haškovi do servisu, který mu příjel pomoci. V době, kdy vozidlo opravovali, jela řidička osobního
vozidla, která narazila pravou přední částísvého vozu do levé zadní části návěsu, následně narazila do
tahače a srazila oba muže, které na místě usmrtila. Tomáš Hašek mělv době úmrtítakémalé miminko,
čtyřměsíční
holčičku.Vinná řidička Jitka Pejšová nebyla pod vlivem alkoholu, necítíse vinna a ani
jednou
s
rodinou se finančně nevyrovnala.
Monika Sovová měla s Petrem Krakou společnétrvalé bydliště, svatbu plánovali, ale museli ji odložit
kvŮli mamince Petra, která měla rakovinu. Proto Moníka nepobírá vdovský důchod, pouze sirotčí.Po
mateřské dovolené plánuje najít si odpovídajícízaměstnání svému zaměření (studovala Univerzitu
J.A.Komenského v Praze, Obor specializovaný pedagog).
Od l. září zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Petrovi ve výši 15oo,- Kč. Příspěvky jsou
rodině zasílány na základě rozhodnutísprávní rady ze dne t6.B,zotl.

MONlKA VEVERKOVÁ
Monika se narodila zt. února zoo8. Bydlí s maminkou Monikou u Rokycan, v obytné části 3+r 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
profesionálním řidičem kamionu. Zemřel 22.2.2011 ve tz:o8 v Německu na dálnici At ve směru na
Osnabrůck, kde došlo k dopravní nehodě. Pan Veverka najel bez bržděnído 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 1991, z maminčiny strany z prvního
manŽelstvÍ, která studuje VŠ.DáIe má dva bratry, dvojčata, z prvního manželstvítatínka, ti se narodili
v roce 1994. ?o 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 vyžadují zvláštní péčia
stará se o ně děda s babičkou, rodiče Petra Veverky, jímžzároveň patří dům. Maminka dvojčat Erika
byla v roce 2o1o nucena odstěhovat se za pracl, pravidelně ale chlapce navštěvuje.
Od l. září zoll zasílá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Monice ve výší15oo,- Kč. Příspěvky jsou
rodině zasílány na základě rozhodnutísprávní rady ze dne t6.B.zott,
VANESSA ZlEGLEROVÁ
patří do početnérodiny. Maminka Věra Brabencová má z prvního manželstvíDenisu, Jakuba a Elišku a í
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 Zíegler na hypotéku. Po smrti partnera se maminka snažíchatu
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 řidič autobusu. Slovenský kamion přejel opakovaně dělicí čáru a bočnístranou 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. Iistopadu zott zasíIá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Vanesse ve výši 15oo,- Kč a paní
Brabencové po 5oo,- Kč měsíčněna každédítě z předchozího manželství,které má v péči.Příspěvky
jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne t.tt.zott.
DENls FERDA
Jeho rodiče spolu žílijako partneří t5 let. Dva měsíce před Denisovými devátými narozeninami jeho
tatínek Roman Hlava zemřel. Stalo se tak r3. 6. zoo5 při dopravní nehodě kamíonu a osobního auta.
Viníkem nehody byl tehdy ztletý kluk ve Felicii, ktery nevybral mírně pravotočivou 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 silničníhopříkopu. Oba řidiči utrpěli těžká zranění a spolujezdec, tatínek
Denise, při nehodě zahynul, Bylo mu 3o let,
Denis Žije s maminkou lvanou v Hranicích na Moravě v družstevnímbytě. Maminka pracuje jako účetní,
Denis studuje soukromou střední odbornou škoIu, obor informační systémy.
Od t6. prosince zor zasílá Nadace Truck HELP měsíčnípříspěvek Denisovive výši15oo,- Kč. Příspěvek
je rodině zasílán na základě rozhodnutí správnírady ze dne t5,tz.zott.
NlKOLA DOLENSKÁ
Žíje s maminkou Drahomírou na vesnici u Jablonce n. Nisou, v domku

u +t, který jim zůstal po tatínkovi
Janovi. Ten zemřel nešťastnounáhodou při výkonu povolání dne to.6,zoo8, kdy vezl písek na zásyp na
pozemek, kde zákazník pokládal vodovodní potrubí. Nikolce v té době byl r rok. Na pana Dolenského

spadla korba nákladního vozu Praga V3S, kteryí byl v žalostnémtechnickém 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 manželstvídospělého 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.
NadaceTruck HELP podporuje Nikolu Dolenskou od t. dubna zotz měsíčníčástkou1.5oo Kč, na základě
rozhodnutí správní rady.

TEREZA A ELIŠKACHLADOVY
v době schválení 11tiletá Terezka a šestiletá Eliška žijís maminkou Marcelou v nájemním bytě ve
Střekově v Ústí nad Labem. Tatínek Radim Chlad byl nalezen 2.1.2012 mrtvý v kabině svého kamionu na
odstavném parkovišti v Německu. Podle vyšetřujícípolicie nebyly nalezeny známky cizího zavinění,
proto nebyla nařízena ani pitva, Zemřel ve věku 4o let. V době schválení neměIa maminka ještě

vyřízený vdovský a sirotčídůchod, tudížbyla ve velmi tíživéfinančnísituaci. Po mateřské dovolené

nemůžeani najít na Ústecku práci. Z prvního manžeIstvímá maminka devatenáctiletou dceru Veroniku,
která v roce 2o,12 končístřední školu.
Nadace Truck HELP podporuje od t. dubna 2otz Terezu Chladovou měsíčnímpříspěvkem ve výšit.5oo
Kč a Elišku Chladovou měsíčnímpříspěvkem 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 KóInu v Německu, dne z8.9.zott. Chlapcům bylo v té době t3 a 6 let. Na
dálnici ve směru na Aachen došlo k zácpě vozidel, podle výpovědi svědků vypadala nehoda
následovně: turecký řidič v prvním kamionu strhl řízení vpravo, aby nenarazil do stojícíkolony, řidič
druhého kamionu tak získal při brždění delšídráhu, třetí kamion narazil do druhého a nezvládl již
zabránit nehodě. Ve třetím kamionu seděl Bedřich Štoldl,měl vážná zranění, přitom komunikoval se
záchranáři, nedařilo se ho však vyprostit a smrtelným zraněním následně podlehl. Ran Štoldlmohl 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 VŠEv Plzni.
Nadace Truck HELP podporuje od t. dubna zotz Bedřicha Što;dlaměsíčníčástkou r.5oo Kč a Jana
Štoldla měsíčnísplátkou 1.5oo Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady.
ROMAN PETROVIČ

Roman bydlí s maminkou Lídou Jakubů a dvěrna sourozenci z maminčitra prvního rnanželství
v nájemním bytě z+t v Oslavanech u Brna. V době rrehody měli rodiče q dní před svatbou. Tatínek
zemřel 16.9.zoll, Románkovi byly čtyři roky. Nejednalo se o dopravní nehodu, ale o smrt způsobenou
otravou oxidem uhelnatýnr z pr"rštěného plynového vařiče. Roman má staršísestru Lucii (narozenou
vroce 1995), která studuje SEŠv Krumlově, a bratra Zderika (rgg8). Nadace Truck HELP podporuie
Romana Petroviče od l, června 2013 měsíčníčástkou t,5oo Kč a přispívá mamínce na nezletilého
Zdeňka Jakubů v měsíčrrívýši 5oo Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady ze dne zz.5.zot3.

LlBoR ŠmpÁx
Libor žije s rnarninkou Alenor-r v družstevním bytě 3+t v Chlumu u Třeboně, tatínka ztratil v pěti letech,

Ten zemřelt8.to.zotz dopoledne přinehodě na dálnici Dtt. Z nezjištěných příčinvybočilze svého pruhu
nejdříve doleva, poté doprava až do odstavného pruhu, kde narazil do rrepojízdného vozidla z předešlé

nehody a následně do mostního pilíře, který se mu stal osudným. Kamion se vznítil a řidič uhořel.
Nadace Truck HELP podporuje Libora Šlapákaod t. čevna zol3 měsíčníčástkou t,5oo Kč, na základě
rozhodnutí správní rady ze dne zz.5,zot3.

c)aktivity nadace v roce 20í3
Letní pobyt v Chorvatsku

Jíždevátý nadačnípobyt se uskutečnil na prověřeném místě u moře, a to v hotelu Say Millenium

v Chorvatsku, Dlouho jsme nemohli vybrat vhodné místo v Čechách, proto jsme se rozhodli objednat
dovolenou u moře, i vzhledem k tomu, že pronájem apartmánů pro 50 lidí beze stravy vyšel levněji než

hotel s plnou penzí v Čn. Nerotit< rodin s námi bylo poprvé a pobyt se jim moc líbil.

Vánoce zot3
l tento rok jsme věnovali dětem dárky ve výši max t.5oo Kč každému, včetně nevlastních sourozenců,
kteřívyrůstali se zemřeIým řidičem kamionu.

Soutěž+ro rlěti během roku
V měsíČníkuTRUCK magazín, v partnerském časopise, jsou vyhlašovány soutěže pro děti (kresby,
básničky, ankety, zasílánífotek ,,maIých truckerů" apod.).
Na akcích truck show probíhají pod záštitou TRUCK magazínu zábavné hry pro děti a dalšíakce,
kterými přitahujeme zájem návštěvníků.
Dá:ky a přání k narozerrinánat svátkůnn běhemroku
Dětem k svátku i k narozeninám posíláme poštou přáníčko, k narozeninám každédítě dostane
příspěvek na dárek tooo,- Kč.
Od konce roku zoo9 jsme dětem, které dosáhnou t8 let, začalipořizovat dárky dle jejich přánív částce
2o.ooo t<Č. 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 t8té narozeniny Lukáš Ehl a Tomáš Hořejší. Lukáš měl našetřeny nějaké peníze a přál si
pouŽÍt příspěvek 20.ooo Kč na pořízení vlastního auta. Tomáš si přál nový notebook.
d)propagace nadace v roce 2o1J
Dárcovské sms
Od ledna zolz do roku zot4 je založená třetí veřejná sbírka nadace. Tentokrát pouze na sirotka Honzíka
Škobíse.Zkaždézaslané DMS v hodnotě 3o,- Kč získá Honzík z8,5o Kč.

Pl$ové hračky

Hledali jsme nový typ plyšových hraček, které bychom mohli prodávat. Jako nejlepší, nejkvalitnější a
Přitom nejlevnějŠÍnám stále vychází pouze těch pár typů, co máme: myš, hroch, medvěd. Rozhodli
jsme se tedy rozŠÍřitsortiment propagačníchvěcí o pastelky, reflexní pásek, hrnek, šňůrku,kovový
přívěŠeka polŠtář s logem nadace ve tvaru šneka. Nově také o skleněný půllitr a hrnek s vypískovaným
logem nadace.

Samo]epky
Stále prodáváme samolepky označenéhodnotou 5o Kč, 1oo Kč, 2oo Kč a 5oo Kč. Náklady na pořízení
činily cca t5 Kč za kus, zbylá částka je příspěvkem nadaci.
Propagaeenadaee
VyuŽÍváme podpory medíálních partnerů nadace. Poskytnutím místa na nadačnístánek na
truckerských akcích, které navštěvuje 5 - 15 ooo lidí, máme možnost prodávat plyšové hračky,
samolepky a ostatní zbožís logem nadace, rozdávat letáky, balónky s logem nadace a pořádat soutěže
pro děti. Pořadatelé těchto akcí podporují nadaci místnímrozhlasem a moderátory akce. Jedná se o
největŠÍtruckerské 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, společnosti 66 Media, s. r. o. a VERVE - lNVEST, s, r. o., které
jsou provozovatelem nadace a propagují nadací Truck H ELP na všech svých firemních materiálech.

e)hlavní údaje z účetnízávěrky k3t.tz. zot3
2,267.128Kč

Aktiva celkem

0Kč

Dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný, finanční)
Oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, finančnímajetek)

2.667.128 Kč

0Kč

Casové rozlišení(nák|ady příštíchobdobí)
pasiva celkem

2.267.128Kč

Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek)

2.169.620 Kč

Cizí zdro)e (rezewy, závazky, úvěry)

97.50B Kč

707.266Kč

Náklady celkem
Spotřeba materiálu (nákup zbožíza účelemdalšího prodeje, náklady na letním

152.305 Kč

pobytu, kanc. potřeby apod.)

Služby celkem (propagace, reklama, call centrum, účetnictví,kurz. ztrály)
Ostatní náklady celkem

543.362 Kč
11.599 Kč

722,893Kč

Výnosy celkem

Ostatnívýnosy celkem (tržby z prodeje nadačníhozboží,úroky, jiné ostatní

701.675 Kč

výnosy, kurz. zisky)
Tržby z prodeje materiálu

21.218 Kč

Hospodářský výsledek

15.627 Kč

dodrženístatutu 7o

%

nákladů

Náklady celkem

707.266 Kč

Náklady na správní činnost
Náklady na hlavní činnost
Poskytnuté příspěvky rodinám

Max70

168.395 Kč
,1.336.377

40,32

o/o

l sNc

538.871 Kč

Kč
a/o

rok zotz

zíškánépříspěýky celk€m
Z toho:
Stávaiící partneři nadace nad to.ooo Kč
Ostatní přispěvovatelé
1229 dárcovských sms
Ostatní (plyšáci, samolepky atd.)

wdané fiňanc€ telkém

t.6Bí.21o Kč
978.815 Kč
58B.zz6 Kč
33.1go Kč
30.479 KČ
2,o43.643 Kč

Z toho:

Správní činnost (výdaie na propagaci, právní, auditorské a ostatní služby)
HIavní činnost (příslušenství k poskytnutým příspěvkům rodinám)
Příspěvky rodinám
Rozdít mezi získanými a vydanýmí financemi

g)sbírka listin
Ve sbírce listin jsou uloženy výročnízprávy až do roku zotz.

5]8.B71 Kč
168.395 Kč
l.y6.377 Kč

- 4í}.433 KČ

,Ý
příloha k účetnízaverce

za rok 2013

Účetníjednotka: Nadace Truck HELP
Síd!o:

Žirovnická 3í33/6, 106 00 Praha 10

lčo:

27112,101

Nadace Truck HELP
Žlrovnická 3133/6, 106 OO Praha

!.

í0

Obecné údaje

Název společnosti

Nadace Truck HELP

Sídlo

Žirovnická 313316, Praha 10, 106 00

právní forma

nadace

předmět činnosti

Datum za|oženi společnosti

finanční,popřípadě jiná hmotná či nehmotná ponroc dětern
a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů
z povolání nákladních vozidel a autobusů. kteří se stali obět'mi
dopravních nehod při výkonu svého povolání
organizačnía finančnípůsobenív oblasti prevence dopravních
nehod řidičůz povolání a zvyšování bezpečnosti silničního
provoZu
rozv ijet vzáj emnou spolupráci s partnerskými organi zacemi

:

17. 12.2003

Datum vzniku společnosti

12. 01.2004

Datum zaháj eni činnosti

12. 01.2004

zřizovatel

Miloslav Vít, r. č.65082511827

Výše nadačníhojmění

500.000,- Kč

Správní rada

předseda: Miloslav Vít, r. č,65082511827
člen: Miroslav Černý,r. č.67092311474
člen: Vladislav Vít. r. č.75030210503

Dozorčírada

předseda: JUDr. Daniel Musil, r. č, 771213l5783
člen: Ing. Lud'ka l-inulíková, r. č. 605603/0035
člen: Tereza Benešová. r. č. 80521810235

Nadace Truck HELP
Žirovnická 3133/6, í06 00 Praha 10

Truck HELP držípodíl
ll. Názvy a sidla společnosti, ve ktených Nada.ce
Nadace Ťruck HELP nedržipodílv žádnéspolečnosti

lll. zaměstnanci, osobní náklady, odměny statutárnich orgánů

orgánu nebyly poskytnuty,
Nadace nemá žádnézaměstnance. odměny členůmstatutárního

i nepeněžni formy}:
lV. Výše půjček,úvěrůa poskytnutých záruk (peněžní
Nebyíy posky,tnuty žádnépůjčky,úvěry, apod,

a zPŮsobech
V. lnformace o účetnichmetodách a obecných účetnichzásadách

oceňování

Účetnict uí účetníjednotky:
_ Řioi se příslušnými ustanoveními zákona č. 563191 Sb. o ÚČetnictvÍ, vyliláŠky Č. 500/2002 Sb, a
standardY,
Úotoue ornouy á postupů účtovánípodle vyhl. 504 a Českými ÚČetními

_

pŤi oceňování majetku
zákl.ad:

_

a

jednotka za
závazků při účtovánío výsledku hospodaření bere ÚČetní

na jejich
veškerénáklady a výnosy, které se vztahují k účetnímuobdobí bez ohledu
jsou
ÚČetní
závazki a
zaplaceni, rizika, ztráty a7nehodnocení, které se týkají majetku a
jednotce známy ke dni sestavení účetnízávěrky,

Používanézpůsoby ocenění:
a) nakupovaných zásob:
o ÚČetnictYÍ t'
Nakupované zásoby jsou oceňovány v soulacJu s pří,slušnými usíanotlenínli zákona
potriiovacích cenách, íi. včetně náktadů spojených je.jich pořízením.

b) DHM a DNM

tvořený vlastni činností:
Výše.inlenovaný DHM a DNM nadace nemá.

c)

cenných papírůa majetkových účastí:
Majetkovou účasínadace nemá.

d)

příchovků a přírustků zviŤat,.
Zvířata ne.isotl v majetku nadace.

e) způsob stanovení reprodukčních pořizovací ceny. byla_li použita:
Reprodukčnícena nebyla

e)

v

průběhu účetníhoobdobí použita.

druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovanÝch do cen zásob:
Nadace nemá l,edleišípořizovací náklady zahrnrlvané do ceny zásob,

Nadace Truck HELP
Žirovnická 3í33/6, 106 0O Praha .l0

0

Podstatné změnY zpŮsobu oceňování. postupů odpisování a postupů účtováníproti

předcházej ícímuúčetnímuobdobí

:

OProti minulénlu období nenastaly žádnézměny

t,

účetnícllpostupech ani pclsíupech účtování

g) způsob stanovení opravných položek k majetku:

Opravné položlry k majetku a pohledávkám nadace nelt,oř.ila.

h) způsob sestavení odpisových plánů a použitéodpisové metody:
Nadace Truck HELP nenlá žódný odpisovaný majelek.
ch) způsob uplatněný při přepočtu údajův cizíchměnáclr na českou měnu:
Nadace netičtovala o cizích měnách

vl. Doplňujícíinformace k rozvaze a výkazu zisku aztráty
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Ncldace nemá v evidenci žádný majeíek.
Přírustky v běžnémroce:
V běžnémroce nebyly žádnépřírůstlgl.

ÚUytty v běžnémroce:
V běžnémroce nebyly žódné úbytky.
Výsledek hospodaření za rok 2013
Nadace Truck HELP v roce 20l3 nevl,víjela žádnou hospoclářskou činnost. Výlslgdek hospodaření
za
rok 2()13 hospodář,ské činnosti tvoří urok z adtokátní úschow.
Maietek zatižený zástavním právem:
Nadace nemá žádnli ma.f etek zatíženllzásíavní pt.ávem,

Vll. Nadačníjmění, vlastní jmění
NadaČníjmění je 500.000,- KČ. Nadačníjmění je tvořeno peněžitýnr vkladem a bylo v plné
výši
splaceno zakladatelern k datu vzniku Nadace Truck HELP.
Rozděl errí ho spodářského výsl edku z předch ázejíciho účetníhoobdobí

HosPodář,sb" Visledek roku 20]2 yg 1,ýši 20.22S Kč b1,1 př,eveden na účel9] ]it000 _ Fondy
a bude
použit l,scluladu se statutem Nadace Truck HELP.

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

Vlll. Doplňujícíinformace k majetku a závazkům
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v celých Kč )
Pohledávky po lhůtě splatnosíi nadace nemó.
splatnosti
ků Do
lhůtě splatnostl
hrnná vÝše závazkú
oo lhúte

:

ěástka

splatnost

66 Media, s.r.o

24.200,-

18.10.201 3

66 Media, s.r.o.

9.196,-

29,1o.2o13

66 Media, s.r.o.

24.200,-

15.11.2013

9.196,_

29.11.2013

24.200,-

13.12.2013

společnost

66 Media, s.r,o.
66 Media, s.r.o.

poznámka
zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno
zaplaceno

28.1.2014
28.1,2014
30,4.2014
30.4,2014

90.992,_

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečenía zdravotní pojištění:
Nadace nemá žádnétakového závazlq,.
Závazky, které nejsou uvedeny v účetnictvíspolečnosti - např,. přijaté záruky za jiný podnik z titulu
\
ručenízaúvěr apod.:
veškeré závazlq, nadaci.isou uvedeny v účetniclví.
Seznam přijatých darů určených na hlavni činnost nadace nad l0 tis. Kč (příloha č. 1)
Seznam poskl.tnutých frnančníchpříspěvkůnad 10 tis. Kč (příloha č. 2)

Nadace Truck HELP kromě výše uvedených finančních příspěvků zorganizovala letrrí pobyt dětí s
maminkami v Chorvatsku na ostrově Murter v hotelu Millenniurrr v období 24.6. - 2. 7 . 2013,

Y

Praz,e dne

l7. června 20l4
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l

vít

předseda správní rady
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---

Miroslav Čerrrý
člen správrrí rady

Přiloha č. 1

Přispěvovatelé za rok 20í3 - dar 10.000 Kč a víc
Partneři- příspěvek 50.000 Kč:
Datum úhrady příspěvku

Partner

30.04.2013

EWT, s.r,o.
Scania Czech Republic, s.r.o.
W.A.G. pavment solutions, a.s.
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o,

02. 05.2013
05. 06. + 28, 08. 2013
25. 09.2013

250.000 Kč

Celkem 4 partneři po 50.000 Kč

Partneři- příspěvek 60.000 Kč:
Datum úhrady příspěvku

Partner
Sdruženi ČESMAD BoHEMlA
Renault Truck CR s.r.o.
Volvo Truck Czech, s.r.o.

19 04.2013
28.06.2013

04.07.2013
180.000 Kč

Celkem 2 partneři po 60.000 Kč

Ostatní partneři - příspěvkv nad 10.000 Kč:
CROSS SPEED, s.r.o.
LAGARDE SPEDlTlON spol, s

r,o,

JAPO-autodoorava s.r,o.
O.K. Trans Praha spol. s r.o.
CARGO-HORT|M, spol. s r,o.
PAP TRUTNOV, s.r,o.

Moravskoslezská, s.r.o.
COLLECT Spedition s.r.o.
Ewals Carqo Care, spol. s r.o

ESA, s.r.o.
Frost Loqistic sDol. s r.o.
H+S Bussi s.r.o
Autotvo H+S s.r.o.

Služby Svarc, s.r.o.
Maňin Kolek s.r.o.

AGROTEC, a.s.
TimoCom Soft- und Hardware GmbH
Auto Kel|y, a.s.

Paolli s.r.o.

l-beneíit s.r.o.
.
_

; iiii|'
1
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Datum úhrady příspěvku

Příspěvek

Partner

12
12
12
12
9.000 Kč + 2

x 5,000 Kč = 60,000 Kč 1-12l2o13
x 5.000 Kč = 60.000 Kč 1-12l2013

x2.500 Kč = 30.000 Kč 1-12l2013

x 2,000 Kč = 24.000 Kč 1-1212013
x 4.500 Kč = 18.000 Kč 04+08+1 112013
13.310 Kč 1_3 + 5 -1212013

12 x

12 x

,1.000
1

Kč = 12,000
.000 Kč = 12,000
20,000
12.000
15.000
15.000
15.000
11.200
20.000
25,000
12.705
15.000
10.000
10.000

Kč 1-12l2013
Kč 1-12l2013

Kč 07.01.2013

Kč 22.01.2013
Kč 19. + 21. 02.2013
Kč 28.01.2013
Kč 14. 03.2013
Kč 03. 04.2013
Kč 17 . 04,2013
Kč 19.04.2013
Kč 30. 05. 2013
Kč 15. 07.2013
Kč 13.09.2013
Kč 18.09.2013
(]

|ll;]il

ll,;i

|:. :,

;-,

:].;. t.

t

T ]

t]í, ii

i. :i{lií:,il,;,.|,

jl( ii.],l]l

STEMl Transport s.r,o.

15.000
10.000
30.000
12,000
71.600

SOLAR|NVEST - GREEN ENERGY. s.r.o.
rruck Expeň Brokeraoe, s.r,o.
JohatÝ s.r.o.

)AF Trucks CZ,

s.r,o.

Celkem 24 partnerů

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

)9. 10,2013
)3. 12,2013
13. 12.2013
19. 12.2013
]3. 01, + 12.12.2013

548.815 Kč

Příspěvky celkem: 250.000 Kč + 180.000

+

548.815 = 978.815Kč

V Praze dne 13. června 2014

/fu

/,í

Miloslav vít
předseda správní rady

Miroslav CernÝ
člen správní rady

Přiloha č.2

Vvdané pravidelné přispěvkv rodinám za rok 2013 nad 10.000 Kč
Jméno maminky (jméno ditěte)
maminka Rosenkranzová Bohdana (Tomáš)
maminka Fraňková Hana (Kristýna)
maminka Uhlířová Miroslava (Markéta)
poručník Fišerová Lucie (Jan ŠXoOis;
maminka Hájková Martina (Vojtěch)
maminka Fialová Raisa (Veronika a Natálie)
maminka Korešová Romana (David)
maminka Dočekalová lveta (Lucie)

Přispěvek
12 x 1.500 = 18,000 Kč
12 x 1,500 = 18.000 Kč

8 x 1,500 = 12.000 Kč
12 x 1.500 = 18.000 Kč
12 x 1,500 = 18.000 Kč
12 x 1.500 + 12 x í.500 = 36.000 Kč

8 x 1.500 = 12,000 Kč
12 x 1.500 = 18.000 Kč
12 x 1.500 = 18.000 Kč
12 x 1.500 = '18.000 Kč

maminka Vágnerová Renáta (Matěj)
maminka Rybáková Jitka (Jakub)

Hořejší(Tomáš)
Ehlová Věra (Lukáš)
suková květa (Tereza a kamil)
Rybníkářová Lenka (Denisa a David)
Zálešáková lveta (Leoš a Viktor)
Vidláková Květa (Bára)
Nováková Věra (Klára a David)
Smolíková Jaroslava (Lucie a Karolína)
maminka Kaóárková Kateřina (Kristián a Viktorie)
maminka Veverková Monika (Monika)
maminka Sovová Monika (Kraka Petr)
maminka Brabencová Věra (Vanessa Zieglerová,
Jakub a Eliška Vobořilovi)
maminka Ferdová lvana (Denis)
maminka Štojdlova Julie (Bedřich a Jan)
maminka Dolenská Drahomíra (Nikola)
maminka Chladová Marcela (Tereza a Eliška)
maminka Šlapáková Alena (Libor)
maminka Ludmila Jakubů (Roman Petrovič,
Zdeněk a Lucie Jakubů)
maminka
maminka
maminka
maminka
maminka
maminka
maminka
maminka

,

12 x 1,500 = 18,000 Kč
12 x 1,500 = '18,000 Kč

12 x 1,500 + 12x 1.500 = 36,000 Kč
12 x 1.500 + 12 x 1.500 = 36.000 Kč
12 x 1.500 + 12 x1.500 = 36.000
't2 x 1.500 = 18.000
12 x 1.5OO + 12 x 1.500 = 36.000
12 x 1.500 + 12x 1.500 = 36.000

Kč

12 x 1.500 + 12 x 1,500 = 36.000 Kč
12 x '1.500 = 18.000 Kč
12 x
12 x 1.500 +

í.500 = 18.000 Kč

12x 500 + 12 x 500

=

30.000 Kč

12 x 1.500 = 18,000 Kč
12 x 1.500 +

12x 1.500

= 36.000

Kč

12 x 1.500 = 18.000 Kč
'l2 x 1,500 + 12 x 1.500 = 36.000 Kč
7 x 1.500 = 10.500

Kč

7 x 1.500 + 7 x 500 + 7 x 500 = 17.500

Kč

cELKEM

658.000 Kč

V Praze dne 13. června 2014

,4l.r
Miloslav vít
předseda správní rady
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Miroslav Černý
člen správní rady

(?
Lz

zÁpls zE zAsEDÁNí oozončíRADy
Nadace Truck HELP

lc:27lí2101
sídlem; Praha 1o, Žirovnícká 311316,PSČ ro6oo
vedená u reistříkového soudu v Praze, oddíl N vložka 5o7
konané v Praze dne z8,tt.uo14 ve 12.oo hod., v sídle advokátní kanceláře JUDr, Daniela Musíla, Praha r,
Mezibranská 157gl4, PSČ tto oo.

Přítomní členo_ué,dororiírcdy:

,lz|l5l3, PSČ r7o oo, člen dozorčí
lng. Luďka Hnulíková, r.č. 6o56o3/oo35, bytem Praha 7, Schnirchova
rady
JUDr. Daniel Musíl, r.č.7llzqls783, bytem Brno, Klobásova 48, PSČ 625 oo, předseda dozorčírady
Tereza Vítová, r,č.8o5zr8/oz35, bytem Praha 9, Kovanecká z3o8/r5, PSČ r9o oo, člen dozorčírady
Průb. ěh

zasedání a ťsted_ky hlasoyání:

Zasedání dozorčírady zahájil předseda dozorčírady, ktený konstatoval, že |sou přítomní všichni
členovédozorčírady a dozorčírada |e tedy schopna přiiímat rozhodnutí. Dozorčírada zvolila svým
předsedou Daniela Musíla a zapísovatelem Terezu Vítovou.
Poté předsedající navrhl tento program valné hromady:
Kontrola výročnízprávy za rok zor3
Kontrola hlavních údaiůz účetníuzávěrky k 3t.tz.z,ot3

l.
2.

K návrhu nebyly žádné připomínky ani doplňuiícínávrhy, proto předsedaiící nechal o programu
hlasovat, Program byl schválen jednomyslně, tí. PRO hlasoval Daniel Musíl, Luďka Hnulíková, Tereza
Vítová,
K bodu t.

Předsedající navrhl, aby dozorčírada proiednala výročnízprávu nadace za rok zot3. K návrhu nebyly
žádnépřípomínky ani pozměňovací návrhy, proto o něm nechal hlasovat.

Dozorčírada schválila iednomyslně výročnízprávu nadace za rok zot3, nikdo nehlasoval PROTI, nikdo
se nezdržel hlasování.
K bodu_z,

Předsedající navrhl, aby se dozorčírada vyjádřila k údajůmz účetníuzávěrky
nebyly žádné připomínky ani pozměňovacínávrhy, proto o něm nechal hlasovat.

k 3t.rz.zot3-

K návrhu

Dozorčírada schválila jednomys[ně účetníuzávěrku za rok zot3, nikdo nehlasoval PROTI, nikdo se
nezdržeI hlasování.

Jelikož body dle schváleného píogramu byly proiednány a žádný člen dozorčírady neměl žádné další
í rady
návrhy k jednání aní připomínky k již uskutečněnémujednání, předsedaiící zasedání
v
12:oo
hod.
hod,
a ukončeno ve t4:oo
ukončil. Zasedání dozorčírady bylo zahájeno

Za správnost zápisu:

JUDr. DanielMusil

Zapisovatel:

Tereza vítová

člen dozorčírady:

lng. Lud'ka Hnulíková

Milerra Sosvc,lI,ova. ar"rditor * oprávnění č. l509
Imrycho,n,zt 980. Praha 4. PSČ l43 00

Zpráva

ne

závislého auditora

o ověření účetnízávěrky

Nadace Truck

HELP k

31. prosinci 2013

Pří.|ernce

zprávy:

sprár,trí racla Nadace

-l'ruck Itl,,i-I)

předmět auditu
tradace Naclace l-rr,rck
Or.,ěřila.iscrrr přiložetrou ťtčettrízár,ěrktr

lJlllp,

|(:,211 12 101,

t,l,

a
zíráí.v za obclobí od 1,1,2013 do 31,12,2013
a
nretocl
popi, l".-]Ťiliť-r podstatrrýclr ťrčctnícl.
přílolrtr této ťrčetrrízávěrky. která obsaň.ú.
i'r,,rclt I]EI-P jioir u'eclenl' r' Části 1 PřÍlolrY
clalšír,,,,srčtltrjícíinfornracc, Uda.ie o Nadaci
této ťlče1l]ízár,ěrkv,

Rozvahu k 31.12.2013. Výkaz zisku

a

za účetnízávěrku
o<lpovědnost st:ttutárního orgánu účctníiednotkv

je odpovčcl tlý za.sestavení ťrČetnízávěrkY. která
Statutárrrí orgárr Nadace Truck HELP
ťičetnírnipředpisy a za takový vrritřní
podár,á včrnýu po.,iui, obraz v sotrladu s eesk_vnri
ťrčctllízávčrky tak, aby
korrtrolní sl,sténl. který pova žvie za nezbytnr,, 1lro scstaverrí
zpťtsobenépodvodenr tlebo cl-rybou,
neobsalrovala r,ýznanrrré (rr.ateriálrrí) nesprávrrosti
Od por,čdrrtlst :ruclitora
ar,rclitu r,Ýrok k této ťrČetrrízávěrce, Aridit
odpovědr.rostí auditora je vyjádřit na záklaclě trrélrtl
standardY a
se zákorrenl o auditorech-.nrezinároclnírrri ar-rditorskýr-rri
.iset.tr prol,cclla v soulacltr
ČeskérepuLriik1'. V sirr,tlaclu s těrr,ito
sor_rl,isc-jicírrri aplikačrrínridoložkanli Kotrrot,l,atrclittrrťi
požaclal,ky a aLrclit trirplátroyirt a prclvóst terk,
přeclpis1,..je auciitor povinen dodržovat etické
(materiálrrÍ)
abl získal přiměicrrou .iistottr. že ťrčetrríziir čt,ka rreobsahr-rje r"Ýztlrrtltttó

tresprár,tro sli.

je,iichž:jl.," je získat clúkazní infbrmace o
Arrclit zalrrrruie proveclerrí atrrlitorský,cil postr_rpťr.

zirvisí na ťtsudktt
ťrdajíclr zl,eřejrrěných v úietrrí'zzir,ěrce . Výběr posttrpů
(rrrateritilnÍ) trcsPrávrrosti ÚdaiŮ
atrclitorir. zahrrrtr.iícírrrivyhoclrrooení rizik vi,ztrirtrrtré
rrcbo chybotr, při vl,hodnocovárrí těchto
uvec.letrj,ch v ťrčetnízávěr,ce zpťrsoberré podyoclcnr
účetrrízávěrky
rizilt ar_rclitor posottdí vrritřrlí kontrolrrí systérlr relevturtní pro SeStir\lení
vl-iocltró aLrciitorskó PostttPY',
poclár,iiiíci r,črrli a poctir,1,obraz. Cí]enl tohottl .ic tlar,rlrtlclut
Atrdit téŽ
rrikoli r,y jádr,it ," ť úči,-,nostivllitř,ního kotltt,trlníhcl systétrru ťtčettrí.jcdrlotlt1',
ťrČctrlíchodlradťi
zalrrrluic pc-lscluzení vlroclnosti por-ržitý,cir ťrčctníchtttetoc1. Přirrrěřerlosti
h vecleIlí tlt i po souzení cel kol,é prczcIltacc ťrčetrrí závěrk1"
1.,rn r,..i.,-,i;.
ktcri,.jscrrr zísltala. poskytrrjí dostatečrrý a
.Tsetrr přesr,čcičerra. že clťrkazní irlíbrnrace.

částkách

a

vlioclrrý základ pro vyjádření nrélro vý,rokr,r,

VÝrok auditor:t

obraz aktiv a pasiv
Poclle móho n/rzoru účetnízávěrka pod:ivá r,črný a poctivý
a výsledku jeiího
Nacl:rcc Truck HE,Lp li 3l. 12.2ó16 a nírlilaclůa r,ýnosů
hospodařcní zarok končící3t.12.20t3v soulirclu s Čcskými ÚČctnímiPřeclPisY.

V

Praze dne 21. listopadtt2014
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irlg. N4ileIizr Sosr"orová
ar"rditor-o1lrávrrění č. l 509
Itllrvclrtlva 980. Prahzr 4

