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Nadace Truck HELP
Žirovnická 38316, Praha to, to6 oo

Název:
Sídto:
lČ:

27fizla1

vznik nadace:
zřizovatel;
Web:

Miloslav vít
www.nadacetru ckhe

Správní rada
Předseda:
člen:

Tereza
Roman Řepa

člen:

Eva Nováková

Dozorčírada
Předseda:

člen:
člen:

19.12.2o03

vítová

l

p.c_z

i

lveta Flonsová
lng. Lud'ka Hnulíková

vladislava Muchová

nadace
pracovnice
pracovnice

Ředitelka
Sociální
Sociální

Tereza vítová
Vladislava Vítová
Eva Nováková

Členovésprávní rady, čtenovédozorčírady, ředitelka nadace, sociální pracovnice ani žádnídalší
pomocníci nepobírají od nadace mzdu, odměny aní žádné dalšív,ýhody.

Výročnízprávu za rok zot8

vypracovala:

ilu}
Tereza Vítová

úvoottísLovo
Váženípřátelé, partneři, podporovatelé,
Vstupujeme do šestnáctéhoroku existence Nadace Truck HELP, která jako iediná nadace vČeské
republice pomáhá dětem, které přišly o jednoho z rodíčůpři výkonu povolání řidiče nákladního vozidla
nebo autobusu. Za těch uplynulých t5 let jsme dlouhodobě pomohli ve zlepšenísociálních podmínek
celkem 78 dětem, z toho aktuálně podporujeme 4o dětí z zg radin.

Naše pomoc je pravidelná, od doby schváIení až do t8-t9 let věku dítěte, konkrétně do ukončení
středoškolských studií. Na každédítě posfláme měsíčněčástku 15oo Kč, na zlepšeníjejich situace po
úmrtítáty, ke splnění jejich malých přání. K narozeninám a k Vánocům přispíváme na dárek po 1ooo Kč,
k tB-tým narozeninám vyplácíme dárek v hodnotě toooo Kč.
Nezanedbatelnou podporou pro rodiny je společná dovolená. Pro maminky s dětmi organizujeme
každý rok letní pobyt, v posledních letech pouze u moře. Bez vás, partnerů, bychom toto nedokázali.
Pro rodiny to bývá jediná dovolená v roce, přátelství dětí i maminek jsou sílná a dlouhodobá.
Děkujeme za vaši důvěru. Jsme tu pro děti, které znenadání přišly o tátu. Jsme tu pro maminky, které

na všechno zůstaly samy. Jsme tu pro vás, abychom společně vykouzlili dětem úsměv na rtech a
maminkám zmírnilitu bolest ze ztráty manžela.
S úctou a se zavazující důvěrou,

Tereza vítová
předseda ,o,{',^'o7

il l
tkV Praze dněz7.3.zol9
!
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učpl NADAcE
r. Účelem nadace je finanční,popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám,
pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičůz povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se

stali oběťmi dopravních nehod přirnýkonu svého povolání.

r
l
o
.

Materíální pomoc - nákup či získáníprostředků darem potřebných k výuce, studiu, rekreaci a
K narozeninám zasíláme dětem částku tooo Kč jako příspěvek, k Vánocům posfláme
vysněné
dárky, které na chvíIi rozradostní dětskou duši.
dětem

sportu.

Finančnípomoc - pravidelný měsíčnípříspěvek dětem a rodinám na živobytí.

psychologická pomoc * od roku zoo5
iezdíme každý rok v létě na společný pobyt, který velmi
pomáhá neúplným rodinám po psychické stránce. Děti mezi sebou uzavírajípevná přátelství.
právní pomoc

služby advokáta pří řešení úmrtíprofesionáIního řidiče přivýkonu povolání
vedoucí k získání odškodnění.
-

Našízákladní myšIenkou ie pomáhat slabším.

z. Účelem nadace je rozvíjet vzáiemnou spoluprácis partnerskými organizacemiv oblastifinancování

nebo organizovánírůzných akcípro děti nebo akcívedoucíkzískánídaru pro hlavníčinnost nadace.

Vidět dětský úsměv ie ta neikrósněiší věc na světě.

3. Účelem nadace je organizačně a finančně působit v oblasti prevence dopravních nehod a zvyšování

bezpečnosti sílničníhoprovozu prostřednictvím propagace nadace, případně různých soutěžípro děti
na akcích, kde nadace vystupuje (truck show, výstavy, veletrhy, partnerské akce pro zaměstnance
apod.).
Řídíme se heslem nškola hrou[.

4. Účelem nadace je propagovat rezort silničnídopravy, aby si každý uvědomil, že s rozvojem každé
ekonomiky vzniká větší potřeba přesunu zbožív čase. Řidiči kamionů mají v dnešní přetíženésilniční
dopravě jedno z nejnebezpečnějších povolání.

,,Rizíko, že se táta od rodiny nevrátí domů, se násobí časem strúveným na silnici,ll

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY
a)stávaiícípartneři nadace
7a rok2o18 měla nadace celkem 47 partnerů, kteřízaplatili finančnípříspěvek nadaci více než 1o.ooo Kč.

Partneři- příspěvek t5o.ooo Kč:
Datum úhradv příspěvku

Příspěvek

Partner
W.A.G. payment solutions, a.s.

15o.ooo Kč

celkem t partner

í5o.ooo Kč
Partneři

Partner
Volvo Crouo Czech Republic. s.r.o.
RoLl NE l NTERNAT!oNALE sPEDlTlc
Mercedes-Benz CR s.r.o.
Sdružení ČrSnnnP BOH EMlA
CROSS SPEED. s.r.o.
LAGARDE SPED|T|ON spol. s r.o.
celkem 6 partnerů
Partneři

- příspěvek 6o.ooo

Datum úhrady příspěvku

4o.ooo KČ = 8o.ooo
6o.ooo
6o.ooo
2 x 3o.oooo = 6o.ooo
12 x 5.ooo Kč = 6o.ooo
12 x 5.ooo Kč = 6o.ooo
r8o.ooo

2X

- příspěvek 5o.ooo

Kč

í2.o3.2o18

Kč

os.tz.zor8
og.or.zot8 + 3r.to.zotB

Kč
Kč
Kč

t-lzlzol8

1-1zlzol8

Kč

Kč a více

Datum úhrady příspěvku

rt.os,zot8
to.o4.zot8
z5.to.zot8

5o.ooo Kč
so.ooo Kč
5o.ooo Kč

|VECO Czech Republic. s.ro.
celkem r partneři

tso.ooo Kč

Ostatní partneři

-

příspěvky nad ro.ooo Kč:

PAPTRUTNOV, s.r.o.
Aoua Truck sool. s r.o.
ProfiAuto C7,a.s.
O LLECT Soedition s.r.o.
JlRSA TRANS s.r.o.
Službv Švnncs.r.o.
TEDA trans 5.r.o. - Vladímír Teplý
Noskv Jiří
O.K. Trans Praha spol. s r.o.
JAPO-autodoDrava s.r.o.
Luděk volšička- volšatrans
Adamka Daniel
Brzica Rostislav
JUDr. Mrkna Jaroslav
podoubskÝ vít

Datum úhrady příspěvku

Příspěvek

Partner
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07.og.2018

KČ

Příspěvek

EWT, s.r.o.

Paollis.r.o.
ARGMAN s.r.o.

Kč a více

příspěvek

Partner
Scania Czech Republic. s.r.o.

Hanuš Martin
Novotný Tomáš
FreshLine s.r.o,

o8.o6.zotB

to.q+o Kč 1-1r..ízolB
12 x 1.ooo Kč = 12.ooo Kč r-tzlzot8
12 x 1.ooo Kč = 12.ooo Kč l-tzlzol8
12 x 1.ooo Kč = 12.ooo Kč t-tz/zot8
12 X 1.ooo Kč = 12.ooo Kč 1-1zlzol8
12 x 1.5oo Kč = t8.ooo Kč 1-1zIzot8
12 x 1.5oo Kč = t8.ooo Kč t-lzlzo,t8
12 X 1.§oo Kč = t8.ooo Kč t-tz/zot8
13 x 2.ooo Kč = z6.ooo Kč 1-1zlzol8
12 x 2.5oo Kč = 3o.ooo Kč 1-1zlzol8
12

x 3.ooo

=

36.ooo
to.ooo
ro.ooo
to.ooo
to.ooo
to.ooo
ts.ooo
to.ooo
to.ooo
to.ooo

KČ

l-,tzlzol8

Kč zz.ot.zot8
Kč z6.ot.zot8
Kč zq.ot.zot8
Kč zz.o7,zorB
Kč lo.to.zot8
Kč os.ol.zol8
Kč O7.o§.2o18
Kč ot.o6.zot8
Kč t6.o8.zot8

Bonus Trans s.r.o.
JLV, a.s.

čsno str.čechy, a.s
Auto Kellv. a.s.
Cbec Tursko
EWALS CARGO CARE spol, s r.o.
Martin Kolek s.r.o.

Log

X, s,r.o.

Kutáíek transport s.r.o,

KAFKATRANSPORT, a.s,
Charitativnífond ESA s.r.o.
ESA s.r.o.

AGROTEC, a.s.

CAR6O-HORTlM, spol. s r.o.
innogv Energie, s.r.o.
kinderkamioňáci Eu
DAF Trucks CZ, s.r.o.b
Ce|kem 37 partnerů

to.ooo Kč l9.1z.zol8
tz.ooo Kč r3.tz.zot8
t8.ooo Kč t8.os.zotB
t5.ooo Kč t5.to.zot8
zo,ooo Kč zt.ot,zot8
zo.ooo Kč u 6.o4.zotB
zo.ooo Kč z1.os.zot8
zo.ooo Kč z5.o5.zot8
2 x 1o.ooo Kč = 2o.ooo Kč os.o6. + z8.1z.zot8
25.ooo KČ to.o5.zotB
25.ooo Kč ro.os.zot8
25.ooo Kč 3o.o5.zot8
25.ooo Kč c8.o6.zot8
9.ooo + t8.ooo = 27.ooo Kč c1.o3. +. z1.og.zol8
3o.ooo Kč zo.oz.zotB
34.445Kč t-qlzot8
4o.ooo Kč z1lz.zol&
686.385 Kč

Příspěvky nad ro.ooo Kč celkem:
í5o.ooo Kč + 38o.ooo Kč + í5o.ooo Kč + 686.385 Kč = t.366.385 Kč
Partneři podporuiící činnost nadace

66 Media, s.r.o, - vedení nadace, propagace nadace, grafické práce, mediální servis, organizace
pobytů, získávání nových rodin a partnerů

Mediální partneři
časopis TRUCK magazín
časopis TRUCK servis
časopis Transport magazín (ČESMAD BoHEMlA)
x
,,_
Lesky l rucker
Esa Logistika News
Dopravní Noviny
truckerskéfestivaly: Truckshow Lužnice www.truckshowluznice.cz
sraz kind erka mioňáků www. kín d erka m ionacl'. e u
Argman show
Moto den otvovice
Czech Truck Prix a The Most Truck Festival wwwculodroni:mQ5t.cz
Modelář Pavel Janda www.rctruckianda.ez

b)podporované rodiny

V roce zot8 jsme podporovalí +s dětí z 33 rodín,
V

tomto roce nám přibyly do nadace tři nové rodíny: Elíška Mášová, Filip a Katka Opelkoví a Marcel

Šímandl.
Věku r9ti let ve školnímroce zol7lzot8 a ukončeníškoly v červnu zot8 dosáhly tyto děti: naše úplně
první dítě nadace - Tomáš Rosenkranz, druhé dítě nadace - Kristýna Fraňková, dáIe Marcel Kollár a
bratr Vanessy Zieglerové, staršíJakub Vobořil. Jejich podpora nadací Truck HELP skončila 3t.8.zotB,
děti si s námi užily poslední prázdniny u moře a nyní už je čeká vysoká škola života.
V závěru roku nás informovala Lída Jakubů, maminka Romana Petroviče, že se vdala. Tímto podpora
končí.
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přehled aktuálně podporovaných dětí (ieiich příběhy isou uvedené na webové stránce nadace)
TOMÁŠ ROSENKRANZ
KRlSTÝNA FRAŇKOVÁ
JAN ŠKoBlS
NATÁL|E FlALoVÁ
MATĚJ VÁGNER
TEREZA SUKOVÁ
DEN lSA A DAV| D RYBNl KÁŘoVl
LEOŠ ZÁLEŠÁK
BÁRA VlDLAKOVÁ
DAV|D NoVÁK
LUClE A KAROLÍNA SMOLÍKOVY
KRlST|ÁN A VlKToRlE rcÁČEnrovt
PETR KRAKA
MONlKAVEVERKOVÁ
VANESSA ZlEGLEROVÁ
NlKOLA DOLENSKÁ
TEREZA A ELlŠKA CH LADOVY
BEDŘlcH A JAN šro-tot-ovl
ROMAN PETROVIČ
LlBoR ŠuqpÁr
JAN A MÁRlATÓRKELoV|
TEREZA A JlŘÍ KEJZLAROVI
KLÁRA, JAKUB A LENKA FEDÁKOV|
štnnoN ToMÁš pLAcHÝ

MAryLDA MENCLOVÁ
MARCEL A MATYÁŠKOLLAROVI
NATÁLIE sororuovÁ

MARTINA A PAVEL CHRAMOSTOVI
LUDĚK KUBÍK
KAREL A MATYÁŠKovnÉrí

Nově schválené rodiny:

EHšKA tvtÁšovÁ
:..
ži;e se svou maminkou Andreou v rodinném domku v Tursku, zatíženýhypotékou. Paní Andrea má dvě
dcery z mínuíéhomanželství, Anetu, narozenou v roce Dg7 a pracující v bance, a Kateřinu, narozenou
v roce 1999 a studuiícína střední škole dopravní, obor letectví. Elišky táta zemřel rz. ledna zot8, kdyŽ
bylo Elišce tt let. Jednalo se o dopravní nehodu linkového autobusu a osobního auta v Horoměřicích,
při které zemřel řidič autobusu Jan Máša, řidička auta, která nehodu zavinila, a jeden cestující
v autobuse. V autobuse cestovalo celkem 57 osob, dětí, dospělých i několik dŮchodcŮ. Zranění byli
téměřvšíchní.Jednaío se o veíkou nehodu, pří kter"ých se stanovítrauma plán a nehodá 6yla dennd
medializovaná, což bylo pro rodinu dost náročné, PaníAndrea odešla z tohoto důvodu zpráce a začala
iezdit taxíkem. O pomoc rodině byl velký zájem a díky médiímisme na sbírkový účet,založený pouze
pro tuto rodinu, vybrali 17o tisíc. Většina z těchto peněz byla rodině vyplacena hned, aby si snížili
hypotečnísplátky. Ostatní se používajína pravidelnou měsíčnípodporu.
5 rodínou jsme se sblížilia už první rok s námi jeli na letní dovolenou, i staršísestry, které sí pobyt
zaplatily.
Nadace Truck HELP schválila tuto rodinu do svého programu dne zz.z.zot8, Eliška dostává měsíční
podporu ve výši t5oo Kč.
Pokud chcete této rodině pomoci, můžetejí zaslat libovolný dar na transparentní účetu Fio banky, č.ú.
z7o,ry68z8&|zolo.
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KATKAA FILIP oPELKoVl
Žijí v rodinném domě v Borotíně u Tábora s maminkou Pavlínou, která pracuje na pŮl úvazku jako
školský asistent pro dalšívzdělávání pedagogů a pomoc školám. Katka chodí do třídy s Maruškou
Tórkelovou, která přišla o tátu kamioňáka v březnu 2014. Obě rodiny se znaií a navštěvuií se. Tatínek
Radek opelka zahynul dva dny před Vánoci, dne z1.12.zot7, kdy Katce bylo 7 let a Filipovi to let. Stalo se
tak v areálu firmy v Polsku, kam vezl frézovacístroj. Po nadzvednutí převáženého stroie jeřábem
popoiel řidič kamíonu Radek Opelka o pár metrů dál, aby bylo možno postavit stroj na zem. Naiednou
však sjel na krajnici. Přítomní hned běželi k vozídlu a v kabině našli řidiče nejevícího známky života.
pitvou bylo konstatováno, že se jednalo o zástavu srdce z neznámého dŮvodu. Bylo mu 45 let a byl to
sportovní typ.
Nadace Truck HELP schválila tuto rodinu do svého programu dne r5.8.zot8 a od té doby rodina
dostává 15oo Kč měsíčně na Filipa a 15oo Kč měsíčně na Katku.

MARCEL Šlrtannol

v Oseku u Duchcova. Táta Marcel Šimandl je
při nehodě dne z.tt.zoo7 na silnici před
pracovního
ktery:trtrpěl
úrazu,
v invalidním důchodu z důvodu
firmou svého zaměstnavatele. Kamion zaparkoval na záchytném parkovišti a přecházel silnici bez
přechodu pro chodce, když ho srazilo osobní auto ŠkodaFelicia. Pan Šimandlutrpěl rozsáhlá zranění
htavy, zlomeninu bedemího obratle, pohmoždění plic s akutním selháním dýchání. Po ročníléčběmu
byl přiznán invalidní důchod. Žalobou na zaměstnavatele mu bylo od pojišťovny vyplaceno nemalé
odškodnění za újmu na zdraví. Peníze během let ale byly použity na právníky, živobytÍ,dluhy za
manžetkou, nákup bytu pro sebe a své mamince a v době, kdy nás pan Šimandl kontaktoval, se potácel
na pokraji chudoby. Po rozvodu se ženou se stará o syna Marcela (v době schválení ro-tiletého) sám,
byl mu svěřen do péče.Platí výživnéna prvního syna z prvního partnerství (v době schválení r5 let),
platil pohřeb a pomník dceři Barborce, kterou srazilo auto v necelých ro letech, v lednu zot8,
z druhého partnerství. Otec v současnédobě pobírá invalidní důchod, dorovnání platu od pojišťovny a
příspěvek na bezmocnost, na výdaje rodiny to však nestačí.Chlapec potřebuje zrnýšenou péči,trpí
alergií a poruchou učenítypuADHD.
Nadace Truck HELP schválila rodinu do svého programu dne t5.8,zot8, měsíčněpřispívá na Marcela
částkou t5oo Kč.
Pokud chcete této rodině pomoci, s částkou přesahující 2ooo Kč, kontaktujte nás.

/Ue se svym otcem, bývalým řidičem kamionu,
!..

c) aktivíty nadace v roce zor8

Letnípobyt u moře ltálie zot8
Opět isme na žádost rodin zopakovali pobytu u moře v ltálií, v apartmánech Playa Sirena v Tortoreto
Lido. Cenově nás vychází pobyt v apartmánech pro 4-6 osob, ve ktených bydlí dvě neúplné rodiny
pohromadě, na nižšíčástku než při pobytu v Čechách ve 3-hvězdičkovém hotelu s plnou penzí.
Maminky i děti byly z prosluněné dovolené u moře nadšené a chtějí se vracet na toto krásné místo.
Vánoce zot8
Výběr dárku kVánocům jsme ustálili na koupi poukázky vhodnotě 1ooo,- Kč, vobchodě, ktery si děti
nebo maminky samy vyberou. Celkově rozdáme o Vánocích dárky vč. nákladů na poštovné téměř za
5o,ooo KČ.
Dárky a přání k narozeninám a k svátkům rok zot8
Dětem posíláme poštou osobní přání na pohledech a každédítě dostává k narozeninám příspěvek na
dárek 1.ooo,- Kč, k t8-tým narozeninám dárek v hodnotě 1o.ooo,- Kč,
Osmnácté narozeniny v roce zot8 mělitřiděti: David Novák, Klára Fedáková a Tereza Chladová.
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d) propagace nadace v roce zot8

Dárcovské sms

od t.to.zot{ byla spuštěna nová veřejná sbírka a možnost příspěvku pomocí DMS, kterou

nyní
Magistrát ht. města Prahy povoluje na dobu neurčitou. Bankovní Účet byl zřízen u Fio banky, která
neúčtuježádnépoplatky. Účel sbrrry je obecný, s názvem ,,Podpořte děti, kterým zemřel táta za
volantem", to znamená, že vybrané peníze se dají použítpro všechny rodiny bez omezení ÚČelu,
samozřejmě podle stanov Nadace.
Výtěžek z DMS za rok zot8 + ostatní přúmy na účtuveřejné sbírky činily z6.z8+ Kč.

Plyšovéhračky
Vyhledáváme nové a kvalitní plyšové hračky, abychom doplnili sbírku plyšákŮ našich přispěvovatelŮ.
Na e-shopu Nadace nabízíme datšíreklamní předměty s logem Nadace - pastelky, reflexní pásek, hrnek,
šňůrkuna klíče,kovový přívěšek a polštář ve tvaru šneka a skleněný pŮllitr s vypískovaným logem
nadace.
Samolepky
StáIe prodáváme samolepky označenéhodnotou 50 Kč, roo Kč, zoo Kč a 5oo Kč. Náklady na pořízení
činily cca r5 Kč za kus, zbylá částka ie příspěvkem nadaci.

Ostatní

Využíváme podpory mediálních partnerů nadace. Poskytnutím místa na nadaČnístánek na
truckerských akcích, které navštěvuje 5 - 15 ooo lidí, máme možnost prodávat plyŠovéhraČky,
samolepky a ostatní zbožís logem nadace, rozdávat letáky, balónky s logem nadace a pořádat soutěŽe
pro děti. pořadatelé těchto akcí podporují nadaci místním rozhlasem a moderátory akce.
V roce zor8 jsme byli pozváni a účastniliisme se se stánkem: Truck show Lužnice v JižníchČechách,
Argman srazu v Plzni, Van & Truck show v Kožušanech u Olomouce, Czech Truck Prix v Mostě a

Motodne v Otvovicích.
Dále je nadace propagována v časopisech, na webových stránkách a portálech naŠich partnerŮ.
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Hlavní údaje z účetnízávěrky k 3í. 12. 2018
4.019.786 Kč

Aktiva celkem

0Kč

Dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný, finanční)

Oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, finančnímajetek)

4.007.686 Kč
12.100 Kč

Casové rozlišení (náklady příštíchobdobí)
pasiva celkem

4.019.786 Kč

Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek)

4.012.586 Kč
7.20a Kč

Cizí zdroje (rezervy, záv azky, úvěry)

673.323 Kč

Náklady celkem
Spotřeba materiálu (nákup zbožízaúčelemdalšího prodeje, nákup na letní

124.580 Kč

pobyt, kanc, potřeby apod.)
539.289 Kč

Služby celkem (propagace, reklama, call centrum, účetnictvíapod.)

9.454 Kč

Ostatn í náklady cel kem (ba nk, poplatky, ku rz.ztráty)

737.914Kč

Výnosy ce|kem

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

701-147 Kč

výnosy, kuz. zisky)
36.767 Kč

Tržby z prodeje materiálu (ptyšáci, samolepky, reklamní předměty)

64,591 Kč

Hospodářský výsledek

Vyhodnocení dodženístatutu 70

o/o

nákladů na správní činnost

Náklady celkem

Náklady na správní činnost

5a7.274Rč

Náklady na hlavní činnost

166.049 Kč

Poskytnuté příspěvky rodinám

1.479.627 Kč

Max 70 % (N na spr.činnosUpříspěvky)

lace
rok zor8
Získanépříspěvky celkem
Z toho:
Stávaíícípartneři nadace nad to.ooo kc
Příspěvovatelé z.ooo - q.qqq Kč
Ostatní přispěvovatelé
Dárcovských sms - DMS
Ostatní (plyšáci, samolepky atd.)
Vydané finance celkem
Z toho:
Správní činnost (výdaie na propagaci, call centrum, účetnictvfl
Hlavní činnost (příslušenství k poskytnutým příspěvkům rodinám)
Příspěvky rodinám (pravidelné příspěvky, vánoce, narozeniny, letní
pobvt)

Rozdíl mezi získan,ími a vydanými financemi

1l

673.323 Kč

34,28

aÁ

2.436.072Kř
1.366.385 Ki

t86.zzs Ki
773.zo9 Ki
25.263 Ki
84.44o Kť
z.l§2.g§o

KČ

5o7.z74Kř
t66.o+g Kť
1.479.627

KČ

28111í Kč

ápls

ze

znsrpÁní pozončínnov

Nadace Truck HELP

lc! r7lt2loí
sídleml Praha to, Žírovnická 3133í6, P§Č to6oo
vedená u r§stříkového soudu v Praze, oddil N vložka 5o7
konané v Praze v pondělír.4.2o19 v t4.oo hod., v sídle Nadace Truck HELP, Žirovnická 3:i;316, Praha to.

Přítamníčlenovédozorčíredy:
lveta Honsová, nar. 5.1t.l964, bytem Praha 4, Bemolákova tz6|z, P§Č r4z oo, předseda dozorčírady
lng. Luďka Hnullková, r.č.6o56o3/oo35, bytem Praha 7, Schnirchova lz|l5l3, PSČ l7o oo, člen dozorčí
rady
Vladislava Muchová, r.č.7lr53tlz769, bytem Praha t, Novomlýnská lz37lz, PSČ rro oo, člen dozorčí
rady
Průběh zased&rí a výsledkf hlasování;

Zasedání dozorčírady zaháiil předseda dozorčíndn kter.ý konstatoval, že isou přítomni všichni
členovédozorčírady a dozorčírada ie tedy schopna přiiímat rozhodnutí, Dozorčírada zvolila sv,.ým
předsedou lvetu Honsovou a zapisovatelem Vladislavu Muchovou.
Poté předsedající navrhl tento program valné hromady:
1. Kontrola výročnízprávyza rok zot8
2. Kontrola hlavních údajůz účetníuzávěrky k 31.12,2018

K návrhu nebyly žádnépřipomínky ani doplňujícínávrhy, proto

předsedající nechal o programu
jednornyslně,
hlasovat. Program byl schválen
tj. PRO hlasovala Luďka Hnulíková, lveta Honsová,
Vladislava Muchová.

Kbodu t.
Předsedaiícínavrhl, aby dozorčíradaproiednala výročnízprávunadace za rok

zo,18.

Dozorčírada ziistila, že nebyly shledány žádnénesroynalosti v hospodaření, nebyly porušeny

podmínky poskytovánípříspěvkůa že nadace jedná v souladu se sr,ýmistanovami.
K bodu z.

Předsedaiící navrhl, aby se dozorčírada vyiádňla k údajůmz účetníuzávěrky

k

3l.ru.zor8,

Dozorčíradakonstatovala, že účetnictvíievedeno dle platných předpisů.
Jelíkožbody dle schváleného programu byly projednány a žádný člen dozorčírady neměl žádnédalší
návrhy k iednání ani pňpomínlry k iiž uskutečněnémujednání, předsedající zasedání dozorčírady
ukončil. Zasedánídozorčíradybylo zahájeno ve ,t4:oo hod. a ukončeno v 15;oo hod.

Za správnost zápisu:

lveta Honsová

Zapisovatel:

vladíslava Muchová

Člen dozorčírady:

lng. Ludka Hnulíková

