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v rukou držíte souhrn důležitých událostí uplynulého roku. V perspektivě více než desetileté historie fondu
to byl rok jako žádný jiný. I proto je dobré si výsledky práce uplynulého roku připomenout a poděkoval
všem, kteří se na nich podíleli!
Fond hospodařil s většími prostředky. Společnost Albert, zřizovatel a donátor, zareagovala již při propuknutí korona krize na jaře velmi rychle a uvolnila milion korun na pomoc pro dětské domovy a další sociální organizace. Tento grant následoval ještě jeden ve stejné výši. Nad rámec pomoci tak Fond rozdělil
na jaře dva miliony korun na nákup roušek a dezinfekcí a další pomoc v tomto těžkém čase.
I přes nepříznivou situaci proběhl grantový program Bertík v souladu s již dvacetiletou tradicí a organizace opět dostaly granty ve čtyřmilionové hodnotě. Celkově jsme tuto sumu rozdělili 84 dětským domovům
a neziskovým organizacím. Další projekty na podporu sociálně ohrožených dětí, jako jsou Obchůdky,
se přesunuly do online prostředí. I zde je možné hledat pozitiva, například zvýšení digitální gramotnosti
dětí a učení se zcela novým věcem . Zcela virtuální formou se odehrála také tradiční charitativní akce
zaměstnanců spojená se zdravým pohybem - Běh pro Nadační fond Albert. Zaměstnanci se tentokrát
nesešli společně u jedné velké události, mohli ale prostřednictvím aplikace střádat kilometry na dobrou
věc a vyjádřit solidaritu poskytnutím finanční pomoci tímto způsobem .
V oblasti zdraví a vzdělávání dětí byla situace z pohledu pomoci fondu již od počátku krize ještě o poznání složitější. Se zavřením škol skončila možnost prezenční výuky a lektorky Zdravé pětky pomáhaly
s rozvozy dezinfekcí a některé učily v dětských domovech, a tak pomáhaly překlenout situaci s distanční
výukou. Pro školní rok 2020/21 pak připravila Zdravá pětka online výuku, které se doposud účastnilo
více než 5 tisíc žáků . I přes nepříznivou epidemiologickou situaci prošlo v roce 2020 výukovým programem na 20 000 žáků ze základních a mateřských škol. Také finále Zdravé pětky proběhlo distanční formou a do soutěže se zapojilo více než 150 týmů. Kvůli pandemii se rozšířilo o další zajímavou kategorii
,,Rodiče s dětmi" . Zdravá pětka v létě proškolila v oblasti správného stravování i více než 5 000 zaměst
nanců společnosti Albert, kdy lektorky navštívily téměř 300 prodejen pa celé České republice.
Zkraje roku 2021 se pak náš fond podílel i na distribuci dezinfekcí v souhrnné hodnotě vyšší než 3,6
milionu korun. Dezinfekce dostalo ve dvou vlnách téměř 250 organizací; patřily mezi ně dětské domovy,
azylové domy, neziskové organizace, ale také více než desítka spolupracujících nemocnic. Do těch zaváží Albert v rámci pomoci a povzbuzení již více než rok každý týden pravidelnou dávku potravin, zejména
čerstvých na doplnění energie, ovoce, ale také trvanlivých či hotových jídel.
Celkově má za sebou Nadační fond Albert velmi úspěšný rok. Všem pracovnicím fondu, našim lektorkám,
správní i dozorčí radě patří velký dík za odvedenou práci!

8. NÁKLADOVÉ KRITÉRIUM PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY
9. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
10. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

JIŘÍ MAREČEK,
předseda správní rady, Nadační fond Albert

11. ÚČETNÍ ZÁVERKA
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2. NADAČNÍ FOND ALBERT V KONTEXTU DÁRCE

SPRÁVNÍ RADA

Strategie odpovědného maloobchodníka patří mezi hlavní aspekty podnikání společnosti Albert, s.r.o.
v České republice. V rámci této strategie chce nabízet nejenom lepší místo k nákupu, ale i lepší místo
k práci a být takzvaně dobrým a aktivním sousede m komunitám, ve kterých působí.

Mgr. JIŘi MAREČEK, předseda správní rady
den vzniku členství ve správní rodě: !. listopadu 2015
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

Již od roku 1999 realizoval Ahold ve svých prode jnách Albert sbírkovou akci 5 Bertíkem za dětským
úsměvem na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a v roce 2005 zavedl v České republice svůj vlastní vzdělávací program na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravému
stravování s názvem Zdravá S.

Jiří Mareček pracuje v oboru komunikace a vztahů s veřejností již více než deset let. Od podzimu roku 2015 je předsedou správní rady Nadačního fondu Albert, kom přinesl zkušenosti
z firem s rychloobrátkovým zbožím, ale také maloobchodu. Profesně i osobně se zajímá o ob-

lost udržitelného rozvoje a pomoc komunitám, zejména v kontextu maloobchodníka se širokou
sítí prodejen, kterým společnost Albert je. Jeho cílem je otevřít fond veřejnosti a zákazníkům
Alberta, aby se sami mohli podílet no výběru projektů, které dostanou podporu. Vystudoval
mediální studio no Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy o svoji kariéru začínal v novinách.
Ve společnosti Albert pracuje no pozici ředitele komunikace.

Nadační fondy z hlediska legislativy mohou realizovat své vlastní projekty, proto i fond Albert real izuje
několik sociálních projektů jako je Běh pro Nadační fond Albert, za který získal v roce 2020 Ocenění Fóra dárců . Dále pak Obchůdky s Albertem, Do Alberta na praxi nebo Charitativní
snídaně.

Rok 2020 se nesl hlavně ve znamení koronavirové pandemie, o proto se zaměřil na pomoc potřeb
ným v boji proti covidu-19.

prof. PhDr. PETR MACEK, CSc.,

člen

správní rady

den vzniku členství ve správní rodě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících
Profesor Mocek je uznávaným odborníkem v oblosti sociální psychologie. V současnosti

3. O NADAČNÍM FONDU ALBERT

působí

jako proděkan pro vědu o výzkum o doktorské studium no Fakultě sociálních studií no Masarykově univerzitě v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže o rodiny o no Katedře psychologie zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblosti sociální
o vývojové psychologie o psychologie adolescentů .

Nadoční fond Albert, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praho 5, IČO : 289 67 496, byl založen svým
zakladatelem, společností Albert Česká republiko, s.r.o. (do 31 . prosince 2018 AHOLD Czech Republic,
a.s.), IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 117, 158 00, Praha 5, který mu no jeho základní vklad daroval částku l 000 000 Kč . Nadoční fond ALBERT byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl N, vložko 763, dne 9. října 2009.

MARTINA ČERNÁ, členka správní rady
den vzniku členství ve správní rodě : l. srpna 2015
datum znovuzvolení: 24. srpna 2018

Nadoční fond Albert navázal v roce 2009 na dlouhodobé charitativní aktivity svého zakladatele, společ
nosti Albert Česká republiko, s.r.o., o svým posláním „Zdravý život pro společnost a pomoc těm,
kteří ji potřebují" sjednotil jeho dobročinné aktivity.

Odbornice na CSR
Martino Černá pracu je v Albertu od roku 2010, pracuje v HR oddělení, kde je zodpovědná
za logistiku. Od roku 2012 je také odpovědná za firemní společenskou odpovědnost. Zaměření
nadačního fondu je jí velmi blízké nejen proto, že je úzce propojeno s problematikou firemní
společenské odpovědnosti, ale i s jejím osobním životem, protože ve svém volném čase pořádá
dobrovolnické akce o je aktivním dobrovolníkem. Jejím cílem je ještě větší propojení o zvýšení
povědomí zaměstnanců Aholdu s nadočním fondem.

Nadoční fond Albert má jediného zakladatele, kterým je společnost Albert Česká republiko, s.r.o.
Výše majetkového vkladu Nadočního fondu Albert činí 1 000 000 Kč .
Nadoční fond Albert se ve svých charitativních aktivitách zaměřuje no dvě oblosti pomoci:

Podpora vzdělávání a rozvoje dětí a rodin ze sociálně ohroženého prostředí
/grantový program Bertík pomáhá a vlastní projekty Obchůdky s Albertem, Do Alberta na praxi, Charitativní snídaně a Běh pro Nadační fond Albert}

MARCELA VARMUŽOVÁ, člen správní rady

Podpora zdravého životního stylu, především správného stravování dětí a jejich rodičů /Vzdělávací projekt Zdravá 5/

Regionální manažer pro operativu

den vzniku členství ve správní rodě : 11 . dubna 2017

Marcelo Varmužová pracuje v Albertu od roku 2004. Pohybuje se výhradně v oddělení operotivy, takže je denně v úzkém kontaktu s prodejnami, jejich vedením i zaměstnanci . Devět let
pracovalo jako oblastní manažer o nyní již 5 . rokem působí no pozici regionálního manažera
pro operotivu. V minulosti mělo možnost řídit projekt zavedení Stare Centric Modelu do našich
prodejen. Nyní se opět věnuje řízení prodejen. Jako člen nadočního fondu by rádo využilo své
znalosti o zkušenosti ve vztahu se zaměstnanci i zákazníky, o pomohlo tok k většímu povědomí
NFA v našich prodejnách.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU
Orgány Nadačnfho fondu Albert tvoří:
SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA

VÝKONNÝ ORGÁN
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DOZORČÍ RADA:

KATEŘINA HARRIS, členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě : 11 . dubna 2017

Ing. LENKA DUŠKOVÁ, předseda dozorčí rady

Ředitelka marketingu

den vzniku členství v dozorčí radě: 23. srpna 2018
den vzniku funkce: 24. srpna 2018

Kateřino Harris je marketingovou ředitelkou maloobchodního řetězce Albert. Svou kariéru začalo v roce 1997 ve společnosti Opavia-LU (Donone), kde působilo jako brand manažerka pro

český a slovenský trh. V roce 2000 nastoupilo do společnosti Mars, kde se zpočátku staralo
o portfolio značek firmy, později bylo zodpovědná za oblost inovací v segmentu krmiv pro
domácí zvířata no středoevropském trhu o v roce 2006 se stalo marketingovou ředitelkou pro
odvětví cukrovinek a hotových jídel. Od roku 2012 vedlo marketingové oddělení společnosti
Stock Plzeň - Božkov.

Lenko Dušková pracuje pro společnost Ahold od roku 2015, kdy přišlo ze společnosti Delhoize
po šestileté působnosti no manažerských projektových o finančních pozicích v Delhoize America a Delhoize Bulgorio. Lenko nyní zastává funkci Director Business Controlling, kdy dohlíží
no řízení obchodních aktivit z hledisko finančního o procesního, vyhodnocování finančních
i nefinančních ukazatelů v rámci strategických cílů společnosti. Díky svým bohatým zkušenostem
v oblasti financí o controllingu je aktivním členem dozorčí rody Nadočního fondu Albert.

MUDr. JARMILA RÁŽOVÁ, Ph.O., členka správní rady
den vzniku členství ve správní rodě : 9 . října 2009
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

Ing. DAVID SLAVATA, Ph.D.,

člen dozorčí

rady

den vzniku členství v dozorčí rodě: 9 . řiino 2009
den znovuzvolení: 23 . srpna 2018

Odbornice na ochranu veřejného zdraví
Po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK Praho získalo postupně atestaci I. stupně z hygieny o epidem iologie o atestaci li. stupně z epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Aktivně
se podílí no přípravě podkladů, realizaci o hodnocení celostátn í i regionální zdravotní politiky v oblosti podpory zdraví o prevence nemocí, no sestavování celorepublikových programů
ochrany a podpory veřejného zdraví, podílí se no řízení výchovy k podpoře o och roně veřejné
ho zdraví. Jako členko Správní rody Nadočního fondu Albert dohlíží no projekty zabývající se
podporou zdravého životního stylu.

Odborník na finance neziskových organizací
Je odborníkem no financování neziskových organizací, ekonomiku o politiku bydlení. V rámci akademické praxe vyučuje ekonomické předměty no Ekonomické fakultě VSB-TU Ostrova
o Ostravské univerzitě, pravidelně se účastní vědeckých konferencí o často publikuje odborné
články. Je garantem předmětu Ekonomika neziskových organizací.

JUDr. VLADIMÍRA JIČÍNSKÁ, členka dozorčí rady
den znovuzvolení: 23 . srpna 2018

Vedoucí právního oddělení společnosti Albert Česká republika, s.r.o.
Má bohaté zkušenosti v oblasti civilního o obchodního právo včetně mezinárodního právo
soukromého o současně manažerské zkušenosti, které získalo vedením právních oddělení
na předchozích pozicích. Vedle právní agendy bylo odpovědná i za complionce a corporote governonce. Jako člen dozorčí rody Nadočního fondu Albert se chce proaktivně zapojit
do programu nadočního fondu o prostřednictvím svých znalostí o zkušeností osobně přispět
k zaveden í compliance rules o corporote governonce do nadočního fondu, neboť tímto se zvýší
jeho známost i důvěryhodnost.
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4. SOCIÁLNÍ OBLAST

VÝKONNÝ ORGÁN
Ing. PETRA REŽNÁ, Ph.D.,
Programová manažerka Nadačního fondu Albert od roku 2009
Petra Režná pracuje v Nadačním fandu Albert od jeho založení. Díky svým zkušenostem CSR
ve společnosti Ahold Central Europa, kde zakládala v roce 2004 projekt Zdravá 5 a spolupodílela se na projektu S Bertíkem za dětským úsměvem, stála u zrodu Nadačního fandu Albert.
Vytvářela systém pro fungování jeho grantových programů a od roku 2011, kdy fond mohl začít
realizovat i vlastní dobročinné programy, stála u znovuobnovení projektu Zdravá 5 jako i u dalších projektů fandu : Do Alberta na praxi, Obchůdky s Albertem nebo Albert triatlon tour. Před
tím pracovala na VŠE Praha na katedře personalistiky se zaměřením na řízení lidských zdrojů
v neziskových organizacích a ve sdružení ADRA, na pozici PR a programové manažerky.

Pomoc v roce 2020 byla hodně ovlivněna koronavirovou pandemií. Hodně projektů v sociální oblasti
mohlo probíhat jen omezeně, nebo v online podobě . Před vypuknutím koronavirové pandemie Nadační
fond Albert stihl ještě na začátku roku zorganizovat jednu Charitativní snídani se zaměstnanci centrály Alberta a zároveň v Ostravě proběhl workshop Do Alberta na praxi. Na druhou stranu díky
cavidu-19 Nadační fond Albert obohatil své projekty jako Běh pro Nadalní fond Albert nebo Obchůdky s Albertem také o online verze. Protože výuka v základních a mateřských školách probíhala
velmi omezeně, mohly lektorky Zdravé 5 pomáhat v regionech s rozvozem potřebných dezinfekčních
a ochranných pomůcek do dětských domovů a neziskových organizací. Nadační fond Albert získal
od společnosti Albert Česká republika, s.r.o. navíc 2 miliony korun na pomoc v době covid-19, a ten
postupně rozdělil

Bc. ALENA PALDUSOVÁ,
Projektová manažerka programu Zdravá 5 od roku 2019

ve dvou grantových výzvách.

SOCIÁLNÍ OBLAST V ROCE 2020 V ČÍSLECH

Alena Paldusová pracuje pro Nadační fond Albert od roku 2018. Má na starosti vedení všech
aktivit Zdravé 5, náplň jednotlivých výukových programů a výběr, motivaci, kontrolu i pravidelné školení odborných lektorů. Dále má na starosti jednání s klienty i dodavateli, plnění rozpočtu
a realizaci dalších projektů Zdravé 5 . Společně s kolegyní Petrou Režnou se aktivně snaží
propojit sociální i vzdělávací aktivity Nadačního fondu Albert. Zkušenosti s lektorskou činností,
odborné znalosti i předchozí pracovní zkušenosti manažera v reklamní agentuře zúročuje při
vedení Zdravé 5 ..

BERTÍK POMÁHÁ:
Počet podpořených projektů:

84

Darovaná částka na sociální projekty: 4 100 000 Kč

OBCHŮDKY S ALBERTEM
Bc. LINDA SRNKOVÁ,
Administrativní koordinátorka

Nadačního

fondu Albert od roku 2017

Do Nadačního fondu Albert nastoupila před více než rokem po skončení rodičovské dovolené,
předtím při studiu vysoké školy pracovala v jiném maloobchodním řetězci. Jako asistentka fandu nesedí jen u počítače, ale často se dostane i do „terénu"; do dětských domovů a různých
organizací, které pomáhají dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Největší radost jí dělá
projekt Obchůdky s Albertem, který má ve fondu také na starosti.

Počet

realizovaných Obchůdků s Albertem: 30

Počet

zapojených prodejen Albert do Obchůdků s Albertem:

30
Výtěžek

z Obchůdků s Albertem: 222 000 Kč

POMOC Y DOBE COVID-19
Celkem rozděleno: 2 000 000 Kč

Mgr. Kristýna Bernatová,
Administrativní koordinátorka projektu Zdravá 5

Počet

obdarovaných organizací: na 160 organizací

BiH/CHŮZE PRO NADAČNÍ FOND ALBERT

Kristýna Bernatová pracuje v Nadačním fandu Albert od ledna 2019. Má na starost veškerou
administrativní agendu projektu Zdravá 5. Její zodpovědností je také koordinace a vyhodnocování výuk, komunikace s lektory a školami a administrace mzdových podkladů . Osobní zájem o sociální problematiku, vzdělávání, zdravý životní styl a zkušenosti z oblasti neziskového
sektoru, které získala během studia a práce v jiné neziskové organizaci, zúročuje i v dalších
aktivitách projektu.

Počet uběhlých

km v Běhu pro Nadační fond Albert: 11 451 km

Počet

zapojených zaměstnanců do Běhu pro Nadační fond Albert: na 250 zaměstnanců

STROM SPLNENÝCH PŘÁNÍ
Celkem

splněných přání:

113

V hodnotě: 63 200 Kč
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4.3.1. OBCHŮDKY S ALBERTEM

4.1 . GRANTOVÁ VÝZVA BERTÍK POMÁHÁ
Nadoční fond Albert vyhlásil dle svého grantového kalendáře, schváleného správní radou, grandětem ze sociálně znevýhodněného prostředí (z dětských domovů,
sociálně ohrožených rodin o náhradních rodin) s názvem Bertík pomáhá.

tovou vý:z:vu pro oblost podpory

Neziskové o příspěvkové organizace poslaly v rámci vyhlášené výzvy prostřednictvím on-line systému své
žádosti o finanční pomoc. V roce 2020 jsme připravili pro zájemce zjednodušení grontování nový online
přihlašovací systém. Tyto žádosti byly pak hodnoceny členy správní rody fondu, kteří vybrali nejlepší projekty pro hlasování zákazníků v prodejnách Albert. Prodejny následně obdržely podle počtu vhozených
žetonů „bertíků" nadoční příspěvky, které byly v tomto roce vyšší, o to 60 000 Kč nebo 40 000 Kč.
V roce 2020 jsme se rozhodli podpořit program Bertík pomáhá i online hlasováním pro čtyři vybrané
projekty, které se ucházely o 40 000 Kč, 30 000 Kč, 20 000 Kč o 1O 000 Kč . Tyto čtyři projekty byly
vybrány pro online hlasování no webových stránkách www nqdacnifondalbert cz i z toho důvodu, že
všechny z nich měly dosah pomoci dětem ve více regionech.

V roce 2020 bylo v rámci grantové vý:z:vy BERTÍK POMÁHÁ nakonec podpořeno 84
projektů na podporu vzdělávání a rozvoje sociálně
příspěvků činila celkem 4 100 000 Kč.

ohrožených dětí a výše nadačních

4 .2. POMOC V DOBE COVID-19

Obchůdky s Albertem podporují finanční gramotnost, rukodělnou činnost o prodejní dovednosti dětí
z dětských domovů o dalších neziskových organizací, které pracují se sociálně ohroženými dětmi o mládeží. No jaře 2020 jsme nakonec byli nuceni zrušit z důvodu vypuknutí koronovirové pandemie Velikonoční Obchůdky. Protože vše již bylo předpřipraveno o dětské domovy o neziskové organizace měly vše
no Obchůdky hotové, Správní Rodo Nadočního fondu Albert se rozhodlo kompenzovat organizacím
alespoň symbolicky .ušlý zisk". Každá přihlášená organizace dostalo kompenzaci za nezrealizovaný
obchůdek ve výši 2 000 Kč, celkem bylo no kompenzacích rozděleno 42 000 Kč. V čase adventu jsme
byli již více připraveni no koronovirovou pandemii, o protože platilo přísná hygienická opatření, do Vánočních Obchůdků, které probíhaly před prodejnami Albert, se zapojilo 24 organizací. Dalších šest organizací využilo naší nabídky online „prodeje" prostřednictvím speciálně vytvořeného webového portálu
Nadočního fondu Albert. Celkový výdělek pro zapojené organizace v „kamenných" o .online" Obchůd
cích s Albertem nakonec činil krásných 222 000 Kč.

OBCHŮDKY S ALBERTEM 2020 V ČÍSLECH:

Počet Obchůdků

Albert Česká republiko, s.r.o. věnoval Nadočnímu fondu Albert 2 miliony českých korun no pomoc
v době koronoviru. Fond Albert vyhlásil no jaře 2020 dvě grantové vý:z:vy, které byly určené no nákup dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, pomoc s online výukou v dětských domovech o sociálně slabých rodinách apod. Díky dvěma milionům se mohlo pomoci no 160 organizacím potřebným
v době koronovirové pandemie.

o

s Albertem

30

Nadační příspěvky pro dětské
domovy a neziskové organizace

O Kč

126 703

Celkový výdělek organizací

O Kč

222 OOOKč

Kč

4.3 . VLASTNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY
Nadoční fond Albert nerozděluje jenom finanční příspěvky prostřednictvím grantových výzev, ale snoží
se využít synergie se svým zoklodotelem, Albert Česká republiko, s.r.o., o zapojit do realizace sociálních
projektů i velkou síť .maloobchodních prodejen Albert. Daří se mu to přeievším ve čtyřech yr9jektech,
kterými jsou OBCHUDKY ~ A~BERT~'!\,
ALBERTA NA PRAXI, BEH PRO NADACNI FOND

1?0

ALBERT A STROM SPLNENYCH PRAN I.

4.3.2. DO ALBERTA NA PRAXI
Cílem projektu Do Alberto no praxi je získat u mladých lidí z ústavní péče zájem o práci v maloobchodě
o umožnit jim dobrou brigádu no prodejně. No deset mladých lidí z dětských domovů o výchovných ústavů přivítalo v únoru prodejna Albert v Ostravě, kde se jich ujal zkušený tým učňů, kteří vykonávají
svoji praxi no prodejně Albert. Ti jim vysvětlili, jak se v jednotlivých úsecích pracuje. Mladí lidé z ústavní
péče si potom mohli v praxi rovnou vyzkoušet, jak se pečou rohlíky nebo jak obsluhovat zákazníky
v oddělení lahůdek. Výhodou projektu je stejná věková hranice mladých lidí z ústavní péče o učňů, kteří
v tomto projektu zastávají funkci jejich mentorů .
No začátku roku 2020 zástupci Nadočního fondu Albert o personálního oddělení společnosti Albert,
s.r.o. stihli před vypuknutím pandemie koronoviru zrealizovat i dvě zajímavé besedy o práci v maloobchodě o o brigádách no prodejnách v Dětském domově v Dolních Počernicích o v Diagnostickém ústavu v Lublaňské na Praze 2. I když zájemců o brigádu bylo hodně, koronovirovó situace
neumožnilo nakonec praxe mladých z ústavní péče zrealizovat.
Projekt Do Alberto no praxi získal v roce 2019 ocenění Bílá vrána.
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4.3.3. BĚH PRO NADAČNÍ FOND ALBERT
I když jsme po úspěšném loňském ročníku Běhu/Chůz:e pro Nadační fond Albert plánovojeho rozšíření nejenom pro zoměstnonce centrály společnosti Albert, s.r.o., ole i pro zaměstnon
ce Distribučního centra Olomouc, plány nám opět změnila koronavirová pandemie. Rozhodli jsme se
proto vymyslet online aplikaci, se kterou by mohli zaměstnanci Alberta v průběhu celého srpna,
který je ve firmě Albert, s.r.o. ,,Měsícem zdraví", běhat nebo chodit o zaznamenávat si ušlé kilometry do svého zaměstnoneckého účtu . Zájem zaměstnanců z celé republiky, nejenom z centrály, ole
také z distribučních center a prodejen, byl velký. V průběhu měsíce jsme čtyřikrát novyšovali cíl počtu kilometrů, které zaměstnanci ušli nebo uběhli. Nakonec se do této charitativní aktivity zapojilo na
250 z:aměstnanců, kteří díky zdolání mety 11 451 km věnovali ve prospěch Nadačního fondu Albert
210 000 Kč. Výtěžek poputoval na podporu vzdělávání a rozvoje dětí z těchto dětských domovů a neziskových organizocí.

li

4.3.6. POHÁDKOVÁ VESNIČKA
PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA ROVEČNÉ
Nadační fond Albert získal od Alberta několik sad krásných pohádkových knih. Když se v létě částečně
uvolnila přísná covidová opatření, uskutečnil fond pro děti z Dětského domova Rovečné krásný den s pohádkovými knížkami od Alberta v Pohádkové vesničce na Vysočině u Nového Města nad Metují. I když
jim počasí nepřálo, děti si to s pohádkovými postavičkami náramně užily.

4.3.7. BERTÍKOVA ŠTAFETA
Každý rok plní Nadační fond Albert v rámci projektu Bertíkova štafeta dětská přání dětem z dětských
domovů a sociálně slabých rodin, které podporuje v rámci grantového programu Bertík pomáhá. V roce
2020 byla situace opět ztížená koronavirovou pandemií, ale nakonec se nám povedlo alespoň několik
přání dětem splnit.

Dětský domov Olomouc

50 000Kč

Dětský domov Frýdlant

50 000Kč

Dětský domov Melč

10 000Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

50 000Kč

Vzájemné soužití

50 000Kč

4.3.4. CHARITATIVNÍ SNÍDANĚ
V únoru roku 2020 stihl Nodační fond Albert se svými zaměstnonci centrály podpořit ještě jednu hezkou
aktivitu s názvem „Charitativní snídaně". Zaměstnanci napečou sladké i slané koláče pro ostatní zaměstnance, kteří si je pak mohou zakoupit a tímto činem podpořit konkrétní dítě ze sociálně ohroženého
prostředí. Touto snídaní, jejíž výtěžek činil 13 000 Kč, zaměstnanci podpořili fotbalistu Mária z: Dět
ského domova Duchcov. Všem zaměstnancům Alberta za jejich příspěvky děkujeme .

Kluci z: Dětského domova v Duchcově a v Semilech strávili tréninkový den v Motion Academy
v Praze s jejich parkourovým vz:orem Tomášem Zonygou.
Kristýnka z: Dětského domova v České Kamenici by si jednou chtěla otevřít vlastní restauraci,
a tak dostala pozvání od Radka Kašpárka, který v Praze provozuje restauraci Field, která jako
jedna z mála získala v České republice světové ocenění michelinské hvězdy.
Dvě mladé slečny Eliška a Sára z dětského domova v České Kamenici zvažují přihlášku na střední
školu - obor kadeřnice . Strávily hezký den s profesionální kadeřnicí a vizážistkou v kadeřnictví Retro
v Praze, kde zažily i svoji vlastní vizuální proměnu . Odměněna byla i jejich obětavá paní vychovatelka,
která také vyzkoušela služby profesionálek.
Mladí fotbalisté ze sociálně slabých rodin z ostrovské organizace Vzájemné soužití, díky které mohou
trénovat fotbal, získali pozvání na prvoligový zápas Baníku Ostrava.

4 .3.5. STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Již čtvrtým rokem mohli zaměstnanci Albert Česká republika, s.r.o., ale zároveň i zákazníci, podpořit vánoční přání konkrétních dětí z různých dětských domovů prostřednictvím akce nazvané Strom splněných
přání.

Zájemci si mohli vybrat konkrétní dítě s konkrétním vánočním přáním a pomocí účtu Nadačního fondu
Albert na něj poslat peníze. Netrvalo dlouho a dětská přání začala ze seznamu postupně mizet, a brzy
bylo jasné, že všechny děti, které vyslovily své přání, získají o Vánocích svůj vysněný dárek. Zaměstnanci
i zákazníci Alberta přispěli na dětská vánoční přání částkou 63 200 Kč. Všem děkujeme .
Někteří dárci upřednostnili nákup dárku, někteří přispěli finanční částkou . Celkem bylo zajištěno pro Dět
ský domov v Semilech, v Jemnici, v České Lípě a v Moravské Třebové více než 110 dárků v hodnotě

63200Kč.
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5. VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ZDRAVÁ 5

5.2. O PROGRAMECH ZDRAVÉ 5

Vzdělávací program Zdravá 5 byl v roce 2020 realizován i přes ztížené podmínky spojené s celosvěto
vou pandemií covidu-19. V začátcích pandemie věnovala Zdravá 5 své veškeré kapacity a sílu do pomoci s distribucí dezinfekcí a dalších hygienických potřeb dětským domovům a neziskovým organizacím
po celé České republice. Následně byly všechny výukové programy přizpůsobeny tak, aby mohly být
realizovány i za přísných hygienických opatření v základních a mateřských školách, když to situace
umožňovala . Týmu Zdravé 5 se podařilo zrealizovat několik stovek výukových programů. Na konci roku
byl vytvořen zcela nový online program Zdravé 5, který na závěr roku využilo téměř 100 základní škol
o dětských domovů .

Vzdělávací program

Zdravá S zábavnou o interaktivní formou přibližuje dětem v mateřských o základních školách principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Výukové moduly Zdravé 5 jsou rozděleny
do několika kategorií dle věku dětí. Nově byl na konci roku 2020 vytvořen zcela nový online program,
o to především z důvodu nezlepšující se situace spojené s pandemií covidu-19 a dlouhodobým uzavřením
škol o školek.

Zde je základní představení výukových
Lednice Zdravé 5

V období srpna bylo již podruhé zrealizováno úspěšná akce pro zaměstnance ze všech prodejen Albert,
která byla založena na poradenství a praktických workshopech v oblasti zdravé výživy.

V programu jménem "Lednice Zdravé 5• jsou děti hlavními aktéry pohádkového příběhu, tak se
dozvídají základy o zdravých o nezdravých potravinách, správném nákupu nebo také o skladování potravin. Příběhem provází děti chytlavé písničky a vtipný text doplňuje hravou a zábavnou atmosféru příběhu. V závěru programu si děti mohou zkusit připravit barevný zeleninový
špíz.

Nově projekt Zdravá 5 získal členství v odborném sdružení Společnost pro výživu, které trvale spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, výzkumnými ústavy, univerzitami o rovněž s klíčovými
orgány státní správy (ministerstva školství, mládeže o tělovýchovy, zdravotnictví o zemědělstvn . Společ
nost pro výživu se podílí na vzdělávání lektorů Zdravé 5 a také zaštiťuje odbornou garanci všech výukových programů.

Škola Zdravé 5
Program je určen pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Odborný lektor Zdravé 5 obeznomuje žáky formou
her a soutěží v pěti základních kategoriích, jako je správné složení jídel dle výživového talíře,
pitný režim, vliv zdravých o nezdravých potravin no lidské tělo a také pohybová aktivito. V rámci tohoto programu mají děti jako jeden z praktických úkolů tzv. "ochutnávku naslepo", kde mají
za úkol poznat, o jaký druh zeleniny, nebo ovoce jde.

5.1. ZDRAVÁ 5 V ČÍSLECH

Nakupování se Zdravou 5

V roce 2020 lektoři Zdravé 5 zrealizovali celkem 1 017 výukových lekcí a proškolili téměř
20 000 dětí. V mateřských školách proběhlo 305 lekcí (pro celkem 5 865 dětí), no 1. stupni základních škol bylo realizováno 490 výukových lekcí (pro celkem 9 622 dětí), no 2. stupni prošlo výukou
2 436 dětí v rámci 142 výukových lekcí o vzdělávací projekt pro neziskové organizace využilo 15
organizací s celkovým počtem 200 dětí. No závěr roku bylo zrealizováno 80 online výukových
hodin Zdravé 5.

Mezi nové programy se stále řadí výukový program Nakupování se Zdravou 5, který je určen
pro žáky 3. - 5. třídy ZŠ. Žáci se seznamují zábavnou a hravou formou se zásadami správného
složení jídelníčku o správného nákupu. Celá výuka je realizováno na deskové hře - Obchod
Zdravé 5. Děti procházejí vybranými sekcemi obchodu o v každé sekci plní praktické úkoly,
odpovídají no otázky a pracují v rámci svého týmu . V závěru mají za úkol nakoupit potraviny
no zdravou svačinu . Cílem je zorientovat se v nabídce jednotlivých skupin výrobků a správně
sestavit nákup za efektivního využití finančních prostředků.

160 neziskových organizací po celé ČR.
jsme zrealizovali akci pro 110 dětských domovů, kterým lektoři

Tým Zdravé 5 také pomáhal s distribucí dezinfekcí do

V

předvánočním čase

modulů:

Zdravé 5 dovezli zdravé cukroví, tipy no recepty o také základní suroviny pro zdravé pečení.

Párty se Zdravou 5

V srpnu roku 2020 lektoři Zdravé 5 proškolili zhruba S 000 zaměstnanců v 300
po celé České republice.

Dvouhodinovko Párty se Zdravou 5 je určena žákům 2. stupně ZŠ. Program se skládá z teoretické a praktické části, která probíhá přímo ve školní kuchyni. Praktická část se zaměřuje
na přípravu tří druhů svačin - sendvič s mozzarellou, kuskus s oříšky o medem o tzv. smoothie
bowl. V teoretické části výuky navozují lektoři Zdravé 5 no již získané základy dětí v oblasti
zdravé výživy, které jsou rozšířeny například o problematiku sportovní výživy. Děti nově dostaly
možnost využít odborně vyškoleného lektora k osobní konzultaci po skončení skupinové výuky,
o řešit tak případně individuální dotazy a problémy ve stravování.

Lektoři Zdravé 5 odpracovali celkem

8 603 hodin o najezdili 81 308 km.

Počet odučených lekcí

1 017

Počet proškolených dětí

19 750

Počet lektorů

Online program Zdravé 5

25

Počet odpracovaných hodin

Online program Zdravé 5 je určen pro první stupně základních škol. Obsah programu naplňuje
vzdělávací cíle v oblasti Člověk a zdraví. Výuko probíhá s lektorem Zdravé 5 v online prostředí.
Program je postaven na interaktivní spolupráci dětí a lektora. Cílem programu je zprostředkovat
dětem základy zdravého stravování i se zohledněním na dobu spojenou s pandemií covidu-19.

8 603

Počet najetých kilometrů

81 308

Počet proškolených zaměstnanců Albert (školení v oblosti zdravé výživy)

e

prodejnách Albert

5 000

Zdravě

I

za pár pětek

Pro dětské domovy o neziskové organizace nabízíme výukový program "Zdravě za pár pě
tek". Děti a mladí lidé se dozvědí, jak vhodně o levně nakoupit potraviny a jak z nich připravit
rychlé, chutné a nutričně vyvážené pohoštění. Natrénují si také soběstačnost o zásady finanční
gramotnosti v kuchyni - tedy, jak nakoupit o uvařit levně, ale zdravě a chutně.
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5.3. ZPĚTNÉ VAZBY OD ŠKOL A ŠKOLEK

5.4. KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ FINÁLE ZDRAVÉ 5 S ALBERTEM

Milou odměnou lektorům i celému týmu Zdravé 5 jsou mnohé děkovné dopisy a emaily od škol i dětí.
Nechybí obrázky, nápady na další témata i odezva rodičů. Za všechny zpětné vazby všem mnohokrát

ZŠ Vlasatice

V roce 2020 proběhl již osmý ročn ík celostátní dětské kuchařské soutěže s názvem Finále Zdravé 5 .
Přihlásit se mohly opět tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a děti
z dětských domovů, případně jiných sociálních subjektů nebo volnočasových sdružení. V letošním roce
bylo v průběhu soutěže vyhlášená nová kategorie - Rodiče s dětmi, kdy z důvodu částečného uzavření
škol a školek nemohly děti tvořit školní týmy o zároveň bylo cílem motivovat rodiče i děti ke společnému
vaření o využití času kreativně a zároveň edukotivně. Odbornou porotu zaujaly desítky originálních
receptů, které týmy připravily. Celkem se přihlásilo přes 150 týmů o nejvíce zastoupenou kategorií byly
týmy z dětských domovů .

Ráda bych za 5 . ročník ZŠ Bystré poděkovala paní Radce Drobné za vedení dvou online hodin o zdravé

Vítězové

děkujeme .

Příklady milých poděkování pravidelně zveřejňujeme na www.zdrava5.cz, zde na ukázku vybíráme:

výživě. Děti byly seznámeny se základy toho, co by měl obsahovat jejich jídelníček, a názornou Formou
si vše vyzkoušely. Pokládám tyto informace za důležité pro jejich každodenní rozhodování se o tom, co je
zdravé o no co nemo;í zapomínat. Děkuji za čas, energii o zápol pro dobrou věci Chadimová D. (třídní

jednotlivých kategorií:

Kategorie

mateřské

školy: Tým Kulinky z

Mateřské školy Beruška, Liberec

Kategorie 1. stupeň ZŠ ( 1. - 2. třída): Tým Kuchtíci z Pětky ze Základní školy Kolín V.

učitelka}

Kategorie 1. stupeň ZŠ (3. - 5. třída): Covidteom ze Základní školy Plzeň-Božkov

MŠLubná
Únorový program v naší školce byl velmi nápaditě sestaven . Děti třídily potraviny, vyslechly si pohádku
o panu Papáčkovi z knihy Pohádky Zdravé 5, kterou nám paní lektorka také darovala . V průběhu povídání si několikrát zacvičily na písničky z CD, které nám také zůstalo v MŠ . Pohyb je totiž nedílnou součástí
zdravého životního stylu. Po celou dobu programu děti aktivně spolupracovaly s velmi milou o zkušenou
lektorkou. Ta si získala pozornost všech hned od začátku, přestože to není jednoduché pracovat o zaujmout děti různého věku, které v jednotřídce jsou. Za zmínku stojí i jednoduché, ale nápadité a variabilní
pomůcky. Dovolte mi touto cestou poděkovat Mgr. Keprtové za zážitkový program, který splnil své poslání. Irena Rensová, vedoucí MŠ Lubná

Kategorie 2. stupeň ZŠ: Tým Kuchtičky z Plané ze Základní školy Planá nad Lužn icí
Kategorie
Rodiče

s

dětská zařízení: Děti z DD Horšovský Týn z Dětského domova Horšovský Týn

dětmi: Tým Kuchtíci z Kyčerek pod vedením Veroniky Chorvátové

Vítězné týmy obdržely jako hlavní cenu celodenní zážitkový kurz vaření, který proběhl v profesionální
škole vaření jménem Olo Kolo v Praze. Kurz proběhl pod vedením lektorky Zuzany Kováč, která se special izuje no zdravé o moderní vaření s dětmi. Molí kuchtíci si při pravili svěží a modern í recepty, které jim
ukázaly nové chutě, postupy o suroviny.

ZŠ a MŠ Šitbořice
Také v naší škole se uskutečnil vzdělávací program Zdravá 5, který vedlo odborně vyškolená o příjemná
paní lektorka Tereza Kukol. Svým příjemným pedagogickým přístupem podala dětem hravou Formou
problematiku zdravé výživy. Děti se zapojovaly, reagovaly o spolupracovaly. Téma si vyzkoušely jak
teoreticky, tak prakticky. Dětem se jiný přístup k výuce velice zalíbil, rády by si jej opět zopakovaly příští
školní rok. Děkuji za celý pedagogický sbor ZŠ o MŠ Šitbořice.

ZŠ a MŠ Šitbořice
V pondělí 20. ledna k nám do druhé třídy opět zavítala paní Lucie Balounová ze Zdravé 5, která přijela
s povídáním o zdravé stravě a o tom, proč je pro nás tak moc důležitá. Co prospívá našemu tělu, aby
bylo zdravé o neonemocně/o? Dozvědě/i jsme se, jak důležité jsou vitamíny - ovoce o zelenina no našem
talíři. Mozek má rád oříšky o pro srdíčko je zase ve/mi důležitý pohyb. Nejlepší je pohyb no čerstvém
vzduchu a pobyt v přírodě, kdy naše tvářičky prozáří i sluníčko. Vyzkoušeli jsme si sestavení zdravého
jídelníčku. Paní Balounová nám vysvětlilo, proč je lepší dát si ke svačině místo sušenky raději banán nebo
jablečný závin od maminky. A já věřím, že si na to ve chvíli, kdy budeme chtít mlsat, také všichni vzpomeneme. Jen tak naše tělíčko může správně Fungovat a smát se na své okolí. No závěr úžasného dopoledne
naše mlsné jazýčky polechtala zdravá dobrota, a my hádali, co jsme zrovna slupli. Za hezké a přínosné
chvilky paní Balounové moc děkujeme.
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5.5. ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE PRODEJEN ALBERT
V srpnu roku 2020 ve spolupráci s HR oddělením společnosti Albert proběhlo již podruhé celorepubliková akce pro všechny prodejny Albert.
Akce s názvem Roadshow Zdravé 5 probíhalo v měsíci srpnu, který je v rámci společnosti Albert označován jako měsíc zdraví. Proškolené lektorky Zdravé 5 během srpna navštívily více než 300 prodejen
Albert po celé České republice. Cílem této akce bylo inspirovat zaměstnance ke zdravějšímu životnímu
stylu, o to za pomoci individuálního přístupu lektorek, které vysvětlovaly o názorně ukazovaly, jak jednoduché je připravit si chutné, zdravé o zároveň cenově dostupné jídlo vhodné pro děti i dospělé. Cílem
této akce bylo převážně seznámit zaměstnance se základy správné výživy. Pro zaměstnance bylo také
připravena ochutnávka několika druhů svač in, které sloužily jako inspirace o měly zaměstnancům ukázat,
že lze připravit svačinu zdravě, rychle o levně . V neposlední řadě byli zaměstnanci proškoleni v oblosti
prevence zdraví a hygieny, tedy v oblastech, které byly velmi aktuální o důležité v rámci celé pandemické
situace.

str. 17

Výroční

zp rávo 2020

Nadočního

fond u Albert

0

5.6. TÝM ZDRAVÁ 5

5.7. OHLEDNUTÍ LEKTOREK ZA ROKEM 2020

Manažerkou projektu je již druhým rokem Alena Paldusová. Společně s kolegyní Kristýnou Bernatovou
řídí celý tým Zdravé 5, který je tvořen 25 lektorkami celé České republiky. Všem lektorům Zdravé 5 děku
jeme za skvěle odvedenou práci, nasazení i nadšení, které v každodenní práci odváděli .

Rok 2020 byl i pro Zdravou 5 rokem složitým o náročným. Nicméně se celému týmu Zdravé 5 podařilo
zrealizovat spoustu vzdělávocich aktivit o také pomoci těm, kteří to v pandemické době opravdu potře
bovali.
Ohlédnutí za celým rokem Zdravé 5 vám přinášíme zde:

PŘEHLED LEKTORŮ V ROCE 2020
Balounová Lucie

Jihočeský

Bartůňková

Praho

Markéta

NIKOLA PRAVDOVÁ, Praha, s projektem spolupracuje S let

Benešová Ivona

Královéhradecký kroj

Deignan Jana

Jihomoravský kra j

Drátovníková Veronika

Liberecký kroj

Drobná Radka

Královéhradecký kra j

Frantíková Andrea

Jihočeský kraj

Hostonská Lucie

Liberecký kraj

Charvátová Barbora

Středočeský

Keprtová Jolana

Olomoucký kra j

Kertisová Lenka

Moravskoslezský kraj

Kopřivová

Plzeňský kraj

Veronika

Jihomoravský kraj

Myšáková Šárka

Vysočina

Ondrášková Iveta

Moravskoslezský kraj

Pavlíková Barbora

Praha

Pokorná Jitka

Středočeský

Pravdová Nikola

Praho

Přidalová

Olomoucký kroj
Karlovarský kroj

Štichauerová Dita

Moravskoslezský kroj

Ulrychová Andrea

Středočeský

Výtisková Ilona

Praho

Zaorálková Lucie

Zlínský kraj

Zavřelová Silvie

Zlínský kraj

Výroční

zpr6vo 2020

Nadačního

fondu Albert

Zdravá S na novou situaci rychle zareagovala a hned na jaře zalala rozvážet
dezinfekce. Kolik organizací jste navštívila a jaké byly jejich reakce?
Na jaře jsem rozvážela dezinfekce do několika organizací. Všichni byli za tuto pomoc velmi
vděční, dezinfekcí i ochranných pomůcek bylo nedostatek. Ocenili nejen materiální pomoc, ale
cítili také psychickou podporu, že v této nelehké situaci nejsou sami a někdo na ně myslí.

Loni Zdravá S také pomáhala s online výukou dětí v dětských domovech.
V čem byla tato práce jiná od vaší běžné činnosti?

Loni jsem začala například doučovat jednu slečnu z dětského domova angličtinu . Jsem moc
ráda, že spolupráce pokračuje i nadále. Práce to je úplně odlišná od osobní výuky Zdravé 5,
která navíc probíhá v češtině. Určitě mi pomohla i moje osobní zkušenost s učením se angličtiny
online. Věděla jsem, že to funguje. Trochu jsem se musela zorientovat v online prostředí a najít
vhodné materiály k výuce, a/e to nebylo tak těžké.
Výuku jste přesunuli do online prostředí. Jaká je práce s dětmi na dálku? Těšíte
se ui na osobní kontakt?
Mám jen pozitivní zkušenost. S online výukou jsme začoli v době, kdy už na ni byly děti zvyklé
ze školy, to nám velmi usnadnilo práci jak v komunikaci, tak i po technické stránce. Snažíme se
děti zaujmout o hodinu pojímáme interaktivně. Zpětné vazby od učitelů i dětí jsou velmi dobré,
je to pro ně i takové zpestření běžné výuky. Osobní kontakt je nenahraditelný a do škal se těším,
ale baví mě i online výuky.

kraj

Suraová Šárka

a

rok byl pro všechny z nás nárolný, jak ovlivnil vaši práci lektorky?

Lektorská činnost v MŠ a ZŠ byla na jaře pozastavena. O uzavření ška/ jsem se dozvědě/a
v jedné třídě zrovna při výuce Zdravé 5 . V tomto období jsem mě/a nabitý diář až do léta. Ze
dne na den se vše zrušilo. Na podzim jsem se do škol sice vrátila, ale ne na dlouho. Během
doby, ca nebylo možné lektorovat, jsem se podílela na různých aktivitách Zdravé S, např. rozvoz dezinfekcí, doučování dětí z dětských domovů, roadshow se zaměstnanci Alberta, pečení
vánočního cukroví pro dětské domovy, tvorba pracovních listů pro děti a tvorba online programu. To vše mi pomohlo k tomu zůstat ve Zdravé S i nadále a za to moc děkuji.

kraj

Kukol Tereza

Magdaléna

Loňský

kroj

Jiná byla letos i tradilnf roadshow se zaměstnanci Alberta. Změnili lidé pohled na zdraví?
Nemůžu jednoznačně říct ,ono", nebo .ne". Řek/o bych, že to je dlouhodobější proces, někteří
těch, kteří se nad svým zdravím zamýšlí a snaží se svou

své zdraví neřeší vůbec, ale je i hodně
životosprávu zlepšovat.

kroj
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Mgr. RADKA DROBNÁ, Královéhradecký kraj, s projektem Zdravá 5 spolupracuje již 9 let
Loňský

TEREZA KUKOL, Jihomoravský kraj, s projektem spolupracuje 3 roky

rok byl pro všechny z nás náročný, jak ovlivnil vaši práci lektorky?

Loňský

Zdravá 5 na novou situaci rychle zareagovala a hned na jaře začala rozvážet
dezinfekce. Kolik organizací jste navštívila a jaké byly jejich reakce?

Zdravá 5 na novou situaci rychle zareagovala a hned na jaře začala rozvážet
dezinfekce. Kolik organizací jste navštívila a jaké byly jejich reakce?

Ano, na jaře jsem rozvezlo dezinfekce do téměř 30 organizací. Rekce byly ve všech
velmi pozitivní, dojemné, vděčné a vstřícné.

Ano, hned v počátku covidové doby jsme se se Zdravou 5 zapojili do rozvozu. Všichni si
vybavíme, jaký byl nedostatek dezinfekcí, roušek a chaos. Kolik organizací jsem já osobně
navštívila, už nevím, byly to stovky naježděných kilometrů, hodiny příprav a telefonátů s lidmi
zapojených do akce, překládání balíků dezinfekcí na parkovištích, převozy, obědy v autě v gumových rukavicích. Byla to docela rozsáhlá akce, při které jsem zažila ohromnou vlnu solidarity. A reakce v organizacích? Nekonečné díky, někde i slzy. A kelímek kafe na cestu jako bonus.
A nezůstalo jen u dezinfekcí, na Vánoce jsme například s kolegyněmi pekly cukroví do dětských
domovů po celé ČR .

Loni Zdravá 5 také pomáhala s online výukou dětí v dětských domovech.
V čem byla tato práce jiná od vaši běiné činnosti?

Zaměstnanci si mě pamatovali z loňského roku, a tak byli více připravení, měli více otázek, těšili
se no ochutnávku a někteří své stravovací návyky díky předloňskému roku změnili, což mě velmi
potěšilo. Určitě všichni pohled na zdraví nezměnili, ale ti, kteří absolvovali obě školení (2019
a 2020}, mě potěšili znalostmi a změnami, které ve svých životech i v rodině udělali.

LUCIE HOSTONSKÁ, Liberecký kraj, s projektem spolupracuje 3 roky
Loňský

Zdravá 5 na novou situaci rychle zareagovala a hned na jaře začala rozvážet
dezinfekce. Kolik organizací jste navštívila a jaké byly jejich reakce?
Navštívila jsem více jak 50 dětských domovů během covidové epidemie. Všude byli nesmírně
a šťastní za to, jak jsme jim v té těžké situaci pomohli.

Na online výuku nebyl nikdo z nás připravený, nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že k něčemu
takovému, jako je uzavření škol a zamezení přístupu na tak dlouhou dobu, vůbec může dojít.
Práce s dětmi na dálku je jiná, chybí vám osobní kontakt, nevidíte, jak se tváří, co zrovna za kamerou dělají. Snažíte se je zaujmout, rozpohybovat, aby pro ně hodina bylo zpestřením . Někdy
sedí u počítače ještě v pyžamu, nečesané, nemyté :). Někdy se zapojí do výuky i rodiče. Taky
nám občas vypadne obraz, zvuk, rychleji musíte reagovat. Ale s tím se potýkají všichni, kteří
v online prostředí pracují, takže nejsme výjimkou. Ale online prostředí nezatracuji, zůstane tady,
postupně si na něj všichni zvykáme. Tak proč ho nevyužívat. Samozřejmě se do škol za dětmi

vděční

Výuku jste přesunuli do online prostředí. Jaká je práce s dětmi na dálku? Těšíte
se už na osobní kontakt?
Nejprve jsem se toho obávala, jestli to zvládnu, ale nakonec se vše podařilo a já začala dělat
online hodiny pravidelně. Děti si na online prostředí hodně zvykly. Na začátku samozřejmě
zbystřily, když se tam objevil nový obličej, od kterého nevěděly, co mohou očekávat. Každá
změna u dětí vyvolá zájem. Myslím, že i na dálku se mi daří děti výukovým programem zaujmout.

těším .

roadshow se

zaměstnanci

Alberta.

Změnili

rok byl pro všechny z nás náročný, jak ovlivnil vaši práci lektorky?

Ano, ovlivnil. Nemohly jsme téměř celý rok jezdit vyučovat do ZŠ a MŠ, ale zase nám to umožni/o více pomáhat a podporovat dětské domovy a neziskové organizace.

Výuku jste přesunuli do online prostředí. Jaká je práce s dětmi na dálku? Těšíte
se už na osobní kontakt?

tradiční

případech

Jiná byla letos i tradiční roadshow se zaměstnanci Alberta. Změnili lidé pohled na zdraví?

Plán byl ulehčit práci vychovatelům, pomoci jim s distanční výukou o s doučováním . Některé
lektorky Zdravé 5 mají pedagogické vzdělání, zkušenosti s běžnou výukou, aprobace, tak proč
toho nevyužít. Problém byl nejprve se vypořádat s technikou. Když teá o tom zpětně přemýšlím,
vlastně nás covidový rok posunu/ v našich schopnostech. Nejsme JEN lektorky, které přijedou
se svým kufříkem do škol. Dovolím si tímto hrdě oslovit celý tým Zdravé 5 : ,,Holky, jsme dobrýl"

Jiná byla letos i
hled na zdraví?

rok byl pro všechny z nás náročný, jak ovlivnil vaši práci lektorky?

Loňský rok moji práci jako lektorky nějak neovlivnil, protože jsme pro Nadační fond realizovaly
spoustu jiných aktivit, jako byl rozvoz dezinfekcí pro dětské domovy či předvánoční pečení cukroví pro tyto organizace. Díky Z5 jsem zůstala duševně vcelku nad věcí a plně jsem si užívala
tyto netradiční, ale zato velmi příjemné chvíle pro tyto organizace. Se školami jsem byla ale
v pravidelném kontaktu a společně jsme se těšily na osobní realizaci výuky.

Velmi. Se Zdravou 5 spolupracuji už 9 let, uzavření škol mě pochopitelně zasáhlo. Ze dne
na den jste nuceni přerušit svoje plány, aktivity, práci, jste rázem bez zdroje příjmu a netušíte,
kdy se k němu vrátíte, s čím můžete počítat, jak dlouho to potrvá. Když přišlo první omezení,
brala jsem to jako odpočinek po hektickém pracovním roku, možnost dodělat si resty a třeba
i uklidit dům. Další omezení a uzavřen í jsem už tak pozitivně nevnímala, nicméně i Zdravá 5 mi
velmi pomohlo se z toho .nezbláznit" a najít způsoby, jak dál pracovat a pomáhat.

lidé po-

Jiná byla letos i tradiční roadshow se zaměstnanci Alberta. Změnili lidé pohled na zdraví?

Roadshow na prodejnách je super. Vzhledem k vládnímu opatření byla příprava a organizace
náročně;ší. A zájem o informace ohledně stravování se určitě zvýšil. Na některých provozovnách, kam jezdím opakovaně, mám skupinky .příznivců ", na které se vždycky moc těším .

Já myslím, že u některých lidí ano. Obdržela jsem i hodně zpětných vazeb od zaměstnanců
a hezkých příběhů o tom, že jim naše povídání k něčemu by/o a že něco ve svém životě změnili.
U nás v Liberci mě zaměstnanci už poznávají a komunikují se mnou i přes pult, když jdu no svůj
běžný nákup. Občas se mi dokonce pochlubí, co zvládli a jak se jim to daří. To mě vždy moc
potěší.
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6. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY V ROCE 2020

[ Roadshow Zdravá 5 pro

zaměstnance

O pomoci Nadačního fondu Albert informoval celostátní i regionální tisk .

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ A NÁKLADŮ V ROCE 2020

Přehled mediálních výstupů dokladuje následující tabulka.

Bertík pomáhá

122

Zdravá 5

274

Obchůdky

s Albertem

V roce 2020 poskytl Nadační fond Albert nadační příspěvky ve výši 6 492 000 Kč v následujících hlavních oblastech pomoci:

94

Bertík pomáhá

Pomoc v

době

covidu-19

224

Nadační

fond Albert - ostatní

22

Bertík pomáhá - doplatky z minulých let
Pomoc v době covidu-19

CELKEM

736
Obchůdky s Albertem (Velikonoční a Vánoční, soutěž pro děti)
Běh

pro NF Albert

Strom splněných přání pro děti z dětských domovů

7. FINANČNÍ PŘEHLED NADAČNÍHO FONDU
ALBERT V ROCE 2020

Charitativní snídaně pro Dětský domov Duchcov
Kroužky pro děti z Dětského domova Staňkov a Dolní Čermná - individuální dárci

PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH
Financování činnosti Nadačního fondu Albert bylo v roce 2020 zajištěno dary od společnosti Albert,
s.r.o.
Vedle toho se Albert zavázal i k administrativní a účetní podpoře Nadačního fondu Albert formou poskytnutí místností, kancelářské techniky a práce některých svých odborných pracovníků. Po celý rok 2020
svůj závazek řádně plnila.

8. NÁKLADOVÉ KRITÉRIUM PRO NADACE
A NADAČNÍ FONDY
NÁKLADOVÉ KRITÉRIUM PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ
Nadační fond Albert v roce 2020 obdržel následující finanční dary ve výši 13 251 000 Kč
z následujících hlavních sbírkových akcí a charitativních aktivit:

Celková hodnota nákladů k 31. prosinci 2020 činila 5 516 000 Kč, z toho částka 4 307 000 Kč byla
vynaložena na realizaci vlastních projektů. Náklady na činnost, včetně nákladů na správu Nadačního
fondu, činily 1 209 OOOKč za rok 2020. Zakladatelé se v etickém Kodexu Nadačního fondu Albert
zavázali uhradit veškeré provozní náklady spojené s činností fondu, pokud nejsou kryté věcným plněním
nebo specifickým příspěvkem na provozní náklad od třetí strany. Na úhradu těchto nákladů nebyly použity dary dárců fondu, a tedy bylo statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 40%
z částky poskytnutých nadačních příspěvků dodrženo.

Pravidelné dary od Albert, s.r.o.
Pomoc v

době

covidu-19

Charitativní snídaně pro Dětský domov Duchcov
Běh

Náklady na činnost a správu fondu

pro NF Albert

Albert pro zdraví
Příspěvky zaměstnanců
Příspěvky

a zákazníků Albert• Strom vánočních přání

od zaměstnanců a zákazníků Albert - Vánoční online Obchůdky s Albertem

Podpora kroužků pro děti z dětských domovů

a

Výroční

zprávo 2020

Nadočního

fo ndu Albert

str. 22

str. 23

Výroční

zprávo 2 0 20

Nadočního

fondu Albe rt

a

11. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

9. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Nadační fond Albert hospodařil v roce 2020 se ziskem

4 003 Kč.

Zisk vznikl prodejem výrobků dětí z dětského domova z České Kamenice v rámci projektu Obchůdky
s Albertem, který byl následně v roce 2020 dětskému domovu darován.

10 . VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se covidu-19. V prvních měsících roku 2020
se virus rozšířil do celého světa a způsobil ekonomické škody. V době pandemie covidu-19 společnost
Albert Česká republika, s.r.o. daroval Nadačnímu fondu Albert 2 miliony českých korun, které byly rozděleny ve dvou vlnách mimořádných výzev covidu-19 téměř dvěma stovkám dětských domovů a neziskovým organizacím na nákup dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, usnadnění online doučování
nebo na odměny pracovníkům pečujícím o sociálně ohrožené děti.

ÚČETNÍ ZÁVERKA

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝROK AUDITORA

a

Výroční

zprávo 2020

Nadočního

fondu Albert

str. 24

str. 25

Výroční

zprávo 2020

Nadočního

fondu Albert

a

13. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

12. ÚČETNÍ ZÁVERKA

e

Výroční

zpráva 2020

Nadačního

fondu Albe rt

str. 26

str. 27

Výroční

zpráva 2020

Nadačního

fondu Albert ~

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2020
č.

Zpracováno v souladu s vyhláškou

(v celých tis. Kč)

504/2002

Název a sídlo účetní jednotky

Sb. ve znění pozdějších předpisů

Nadační

fond ALBERT

IČO

28967496

Radlická 117
158 00 Praha

řádku

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu dni
účetního období

b

1

2

Číslo

AKTIVA
a
(ř.

02 + 10 + 21 - 28)

A.

Dlouhodobý majetek celkem

8.

Krátkodobý majetek celkem (

8 .11.

Pohledávky celkem (

8.11.1.

Odběratelé

(311)

8.11.4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

ř.

ř.

41 + 51 + 71 + 80)

52 až 70 )

8 .11.17. Jiné pohledávky
8 .11.18. Dohadné

účty

(378)

aktivní

(388)

finanční

8 .111.

Krátkodobý

8.111.2.

Ceniny

8.111.3 .

Peněžní prostředky

8.IV.

Jiná aktiva celkem (

majetek celkem (

ř.

72 až 79)
(213)

8.IV.1. Náklady

příštích

účtech

na
ř.

(221)

81 + 82 )

období

AKTIVA CELKEM (

ř.

(381)

1 + 40)

1
40
51
52
55
68
69
71
73
74
80
81
83

d

C

A.

Vlastní zdroje celkem (

A.I.

Jmění

celkem (
jmění

ř.

ř.

85 + 89 )

86 až 88)

A.1.1.

Vlastní

A.1.2.

Fondy

A.li.

Výsledek

A .I1.1 .

Účet výsledku hospodařeni

8

Cizí zdroje celkem (

8 .1.

Rezervy celkem ( ř. 95 )

8 .1.1 .

Rezervy

8 .111.

Krátkodobé závazky celkem

(901)
(911)

hospodaření

ř.

celkem (

ř.

90 až 92 )
(+/-963)

94 + 96 + 104 + 128)
(941)
(ř.

105 až 127)

8.111.1 .

Dodavatelé

(321)

8.111.5.

Zaměstnanci

(331)

8 .111.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

8 .111.7.

Závazky k institucím sociálního

8 .111.9.

Ostatní

zabezpečení

(333)
a

veřejného

zdravotního

pojištěni

(336)

přímé daně

(342)

8 .111.17. Jiné závazky

(379)

8 .111 .22 . Dohadné účty pasivní

PASIVA CELKEM

(ř.

(389)

84 + 93)

I

I

Sestaveno dne:

/

21.06.2021

p ře

se~

irady

"\i
J

19 424

4 520
2 652
255

2 604

o

o
o
o

1 613
14106
236
13 870
42
42

2 604
16 793
268
16 525
27
27

18 668

19 424

řádku

Stav k poslednímu dni
účetního období

d

3

4

84
85
86
87
89
90
93
94
95
104
105
109
110
111
113
121
126
131

16 723

17 842
17 838

16 691
1 000
15 691

1 000
16 838

32

4

32

4

1 945

1 582

56
56

26

26
1 556
7
234

1 889

145
233
2
109
31
1 189
180

o
117

o
1 043
155

18 668

• 19 424

I

Pod~ ~-

~ iří Mareček

o

18 668

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Číslo

PASIVA

o

~()/

/4A

r

Martina Černá
člen

správní rady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších

k31.12.2020
(v celých tis.

Kč)

předpisů

Nadační

fond ALBERT

IČO
28967496

Radlická 117
158 00 Praha

Číslo řádku

Číslo řádku

Název položky

činnost

činnost

hospodářs

hlavní
1

(ř.

A.

Náklady

39)

A.I.

Spotřebované

A.1.1

Spotřeba materiálu , energie a ostatních
neskladovaných dodávek

A.1.4

2

1

5 516

2

2 293

(501-3)

3

623

Náklady na cestovné

(512)

6

442

A.1.5

Náklady na reprezentaci

(513)

7

15

A.1.6

Ostatní služby

(518)

8

1 213

nákupy a nakupované služby celkem

(ř.

3 až 8)

celkem

ká
3

o
o

5 516
2 293

A.V.21

Manka a škody

(548)

27

4

A.V.22

Jiné ostatní náklady

(549)

28

37

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použíti rezerv a opravných
položek celkem (ř. 30 až 34)

29

-29

o

-29

A.Vl.27

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

-29

Daň

z příjmů celkem (ř. 48)

A.Vlll.29

Daň

z příjmů

o
o
o
o

-29

A.VIII.

A.Ill.

Osobní náklady celkem

A.111.10

Mzdové náklady

A.111.11

Zákonné sociální

A.111.14

Ostatní sociální náklady

A.V.

Ostatní náklady celkem

(ř.

14 až 18)

pojištění

(ř.

13

3 211

(521)

14

2 476

(524)

15

729

(528)

18

6

21

41

22 až 28)

(556-9)

o
o

37
(59x)

NÁKLADY CELKEM

38

5 516

39

Číslo řádku

Číslo řádku

Název položky

Výnosy

67)

hospodářs

hlavni

B.111.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

(ř.

48 až 50)

2

48

o
o

51

5 516

47

B.111.1

Tržby za vlastní výrobky

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

B.IV.7

Výnosové úroky

(644)

54

4

B.IV.9

Zúčtování fondů

(648)

56

5 512

VÝNOSY CELKEM

64

VÝSLEDEK HOSPODAŘENI PŘED ZDANĚNIM (ř. 39 - 64 + 38)

65

C.

(601)
(ř.

52 až 57)

A.Vlll.29

Daň

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENI PO ZDANĚNI (ř. 6Y-'f,6)

z příjmů

(591)

(\
Sestaveno dne:

Po ~

I,/'

arníhoor ánu:

L.
~

21.06.2021

pře

gr.

Jiří Mareček

'

/seda správní rady

2 476
729
6

41

o
37

o
o
5 516

celkem

3

4

5 520

4

4

4

4
5 516

5 516

4

o
o
o

-4

5 520
-4

66

'

-

{Lp(
člen

3 211

o
o
o

67

'

15
1 213

ká

5 516

40

442

činnost

činnost

1
(ř.

B.

623

správní rady

4
5 512

o

o

-4

-4

Nadační

fond ALBERT

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020

Nadační

fond ALBERT

Účetní závěrka k 31 . prosinci 2020

1.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1.

Základní informace o společnosti

Nadační
Městským

fond ALBERT (dále „ Nadační fond") byl zapsán do obchodního
soudem v Praze dne 9. října 2009 v oddílu N, vložce číslo 763.

rejstříku

vedeného

Zakladatelem Nadačního fondu je společnost Albert česká republika , s.r.o. Dne 1. ledna 2019 došlo ke
zmene názvu zakladatele
Nadačního
fondu z AHOLD
Czech Republic, a.s. na
Albert česká republika, s.r.o.
Sídlo Nadačního fondu je Praha, Radlická 117, PSČ 158 00. IČ nadačního fondu : 289 67 496 .
Nadační

fond ALBERT byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů ,
akcí a podpory vzdělávání , integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných
skupin . Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních
projektů . Od svého založení do prosince 2020 Nadační fond ALBERT věnoval celkem 104 585 tis. Kč
na projekty, které podporují zdravé stravování dětí a vzdělávání , integraci a rozvoj sociálně
pořádání vzdělávacích

znevýhodněných dětí .
Nadačního

Orgány

fondu

Složení správní rady k 31. prosinci 2020:
Mgr. Jiří Mareček - předseda správní rady
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
MUDr. Jarmila Rážová, Ph .O.
Martina černá
Marcela Varmužová
Kateřina Harris Hořínková
Složení

dozorčí

rady k 31 . prosinci 2020:

Ing. Lenka Dušková - předseda
Ing. David Slavata
JUDr. Vladimíra Jičínská

dozorčí

Nadační

fond není

v žádné jiné

Nedílnou

součástí účetní závěrky

společníkem

rady

společnosti

ani nemá zřízené

je rozvaha a výkaz zisku a ztráty .

organizační

složky.

Nadační

fond ALBERT

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020

2.

ÚČETNÍ

2.1.

Základní zásady vedení

POSTUPY
účetnictví

Účetnictví Nadačního fondu je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem
č . 563/1991 Sb., o účetnictví , vyhláškou 504/2002 Sb. v platném znění a českými účetními standardy

pro

účetní

jednotky, u kterých hlavním

předmětem činnosti

není podnikán í.

Účetní závěrka je sestavena v historických cenách.
Účetn í m obdobím Nadačního fondu je kalendářní rok .
Účetní záznamy jsou v roce 2020 a 2019 zpracovávány v účetním softwaru Exact Glebe. Účetní doklady
jsou uloženy v sídle Nadačního fondu .
Nadační
závěru ,

fond důkladně zvážil potencionální dopady COVID-19 na jeho aktivity a fungován í a
že nemaj í významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku .

dospěl

k

V době pandemie COVID-19 společnost Albert česká republika , s.r.o. darovala Nadačnímu fondu
2 miliony českých korun , které byly rozdě leny ve dvou vlnách mimořádných výzev COVID-19 téměř
dvěma stovkách dětských domovů a neziskovým organizacím na nákup dezinfekčních prostředků ,
ochranných pomůcek , online doučování nebo na odměny pracovníkům pečujících o sociálně ohrožené
děti.

2.2.

Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální
2.3.

hodnotě .

Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané
dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců .
Nadační

2.4.

dary

Nadační dary jsou přijímány na
a dárci , a to v peněžité i naturální
fondu .

základě uzavřených
podobě

nebo na

darovacích smluv mezi Nadačn í m fondem
na bankovní účet Nadačního

základě příspěvku

Nadační

dary na podporu činnosti Nadačního fondu v souladu s posláním Nadačn í ho fondu se účtují do
v rámci „Vlastních zdrojů ." Věcné nadační dary jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou .
Část
nadačních
darů
využitá
na
provoz
Nadačního
fondu
je
zúčtována
do „Ostatních výnosů ."

fondů

Nadační
účtují

dary určené na provoz Nadačního fondu nebo ke krytí specifických provozních nákladů se
jako „ Přijaté příspěvky" do výnosů a jsou časově rozlišeny v souladu s rozhodnutím přispěvatelů .

2.5.

Nadační příspěvky

Finančn í nadační příspěvky

poskytovány jen v

případě ,

jsou vypláceny z fondů v rámci „Vlastních zdrojů ,"
kdy Nadační fond obdržel věcný nadační dar.

2

Nedílnou

součástí účetní závěrky

je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

věcné příspěvky

jsou

Nadační

fond ALBERT

Účetní závěrka k 31 . prosinci 2020
Přepočet

2.6.

cizích

měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem české národní banky
ke dni uskutečnění účetn í ho případu .
Zůstatky peněžních

aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým
kurzem zveřejněným českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky
a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku
a ztráty.
2.7.

Sledování

nákladů

a výnosů

Výnosy a náklady Nadačního fondu za činnosti , které jsou vynaložené na naplnění účelu Nadačního
fondu v souladu s jeho statutem , jsou vykázány v rámci hlavní činnosti. Odděleně jsou vykazovány
výnosy a náklady Nadačního fondu za hospodářskou činnost.
V rámci hlavní činnosti se odděleně sledují náklady a výnosy přímo související s
Nadačního fondu a náklady a výnosy na správu Nadačního fondu .
Celkové roční náklady na správu
poskytnutých nadačních příspěvků .
2.8.

Nadačního

fondu nesmí podle statutu

naplňováním účelu

převýšit

40 % z

ročně

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky , je zachycen
v účetních výkazech v případě , že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech , které
existovaly k rozvahovému dni.
případě ,

V

že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
které nastaly po rozvahovém dni , jsou důsledky těchto událostí popsány
účetní závěrky , ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

zohledňujíc í m skutečnosti ,

v

příloze

3.

POHLEDÁVKY

K 31 . prosinci 2020 nejsou evidovány žádné pohledávky z již uzavřených darovacích smluv se
společností Albert česká republika , s.r.o. (k 31 . prosinci 2019: 2 652 tis. Kč).
K 31. prosinci 2020 nejsou evidovány žádné poskytnuté provozní zálohy (k 31 . prosinci 2019: 255 tis.
Kč) , které by představovaly vyplacené zálohy na nadační příspěvky týkající se projektů roku 2021.
K 31 . prosinci 2020 tvoří dohadné účty aktivní v celkové výši 2 604 tis. Kč (k 31 . prosinci 2019 :
1 613 tis . Kč) , z čehož dohad ve výši 2 500 tis. Kč je tvořen na dary získané od společnosti Albert česká
republika , s.r.o. za IV. čtvrtletí 2020 (k 31. prosinci 2019 : 1 270 tis. Kč na dary za prodané plastové tašky
za měsíc prosinec 2019 a z prodeje kávy a čaje za Ill. a IV. čtvrtletí 2019) , dohad ve výši 100 tis. Kč na
výtěžky z projektů Albert pro zdraví a dohad ve výši 4 tis. Kč na výnos z prodeje výrobků od Dětského
domovu " Země dětí " a Školní jídelny česká Kamenice.
Pohledávky nejsou kryty
Nadační

věcnými

zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

fond neeviduje žádné pohledávky a

podmíněné

pohledávky , které nejsou vykázány v rozvaze.
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ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

4.

K 31 . prosinci 2020 náklady příštích období ve výši 27 tis. Kč zahrnují především členské příspěvky a
zákonné pojištění placené dopředu a jsou účtovány do období, do kterého věcně
a časově přísluší. K 31 . prosinci 2019 náklady příštích období ve výši 42 tis. Kč zahrnovaly především
členské příspěvky, dálniční známky a zákonné pojištění placené dopředu a byly účtovány do období ,
do kterého věcně a časově přísluší

5.

VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled změn

vlastního kapitálu:
Nerozdělený

zisk
(tis.

Kč)

Zůstatek

Základní kaeitál
1 000

k 1. lednu 2020

Výsledek

hospodaření

Přijaté nadační

čerpání zdrojů na úhradu nákladů
z hlavní činnosti
Poskytnuté nadační příspěvky
Hospodářský
Zůstatek

(tis.

výsledek za

běžné

období

k 31. prosinci 2020

Výsledek

k 1. lednu 2019
hospodaření

Přijaté nadační

minulých let

dary

čerpání zdrojů na úhradu nákladů
z hlavní činnosti
Poskytnuté nadační příspěvky
Hospodářský
Zůstatek

32

-32

13 251

13 251

-5 512

o
o

o
o

-6 624

o

-6 624

o

1 000

16 838

4
4

17 842

Základní kapitál

Kč)

Zůstatek

32

o
o
o

minulých let

dary

výsledek za

běžné

období

k 31. prosinci 2019

Vlastní kaeitál celkem
16 723

Fondt
15 691

Nerozdělený

Fondy

o
-5 512

4

Vlastní kapitál celkem

zisk

1 000

15 383

12

o
o
o

12

-12

11 171

11 171

-6 439

o
o

o
o

-4 436

o

-4 436

o

1 000

15 691

32
32

16 723

16 395

o
-6 439

32

Vlastní zdroje k 31. prosinci 2020 představují majetkové vklady zřizovatelů ve výši 1 000 tis. Kč (účelově
vázány k naplnění účelu Nadačního fondu) , převedenou část nadačních darů v netto výši
16 838 tis . Kč (k 31 . prosinci 2019 ve výši 15 691 tis. Kč), která je vyplacena postupně v souladu
s pravidly finanční pomoci a hospodářský výsledek za běžné období ve výši 4 tis. Kč (k 31 . prosinci
2019 ve výši 32 tis. Kč).
Na základě zápisu ze zasedání správní rady Nadačního fondu Albert ze dne 24. listopadu 2020 bylo
schváleno rozdělení zisku roku 2019 ve výši 32 tis. Kč na dary. Zisk vznikl prodejem výrobků dvou
dětských domovů (Hranice a česká Kamenice) v rámci projektu Obchůdky s Albertem 2019 a na
základě uzavřených darovacích smluv jim byl v plné výši darován.
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6.

NADAČNÍ DARY

Přehled nadačních darů

za rok končící 31 . prosince 2020, které činí celkem 13 251 tis. Kč (z toho
neuhrazených k 31. prosinci 2020 ve výši 2 604 tis. Kč). K 31. prosinci 2019 byla hodnota přijatých darů
11 171 tis . Kč (z toho neuhrazených ve výši 4 264 tis. Kč) .

Dárce
Albert česká republika , s.r.o.

Čtvrtletní dary

Albert česká republika , s.r.o.

Pomoc v

Albert česká republika , s.r.o.

Příspěvek

Albert česká republika , s.r.o .

Přijaté

31 . prosince 2020 (tis . Kč)

Popis majetku

Albert česká republika , s.r.o .
Zaměstnanci firmy Albert česká republika , s.r.o.
a zákazníci
Albert česká republika , s.r.o.
Albert česká republika , s.r.o.
Celkem

době

10 000
pandemie Covid 19

250
210

Příspěvek
Výtěžek

128

z akce Albert pro zdraví
z charitativní snídaně

Příspěvek

Popis majetku
Příspěvek z prodeje plastových tašek

Albert česká republika , s.r.o .

Výtěžek

Albert česká republika , s.r.o .

Příspěvek

Albert česká republika , s.r.o .

Přijaté

republika , s.r.o .
republika , s.r.o .
republika , s.r.o.
firmy Albert česká republika , s.r.o.

550

nákupní karty
Výtěžek z běhu pro Nadační fond Albert

Dárce
Albert česká republika , s.r.o.

Albert česká
Albert česká
Albert česká
Zaměstnanci
a zákazníci
Albert česká
Albert česká
Albert česká

2 000

z Roadshow Zdravé 5

z

kávomatů

v prodejnách Albert

100
13
13 251
31 . prosince 2019 (tis.

1 087

z projektu Prevence na prodejnách

316

nákupní poukázky
Příspěvek z Roadshow Zdravé 5
Výtěžek z běhu pro Nadační fond Albert
Příspěvek z výprodeje non-food vzorků

300
200
11 O
80

Příspěvek

73

Přijaté věcné

republika , s.r.o.
republika , s.r.o.
republika , s.r.o .

Příspěvek
Příspěvek

Kč}

8 912

dary
z Charitativní snídaně
z charitativního bazaru prodeje

61
40
7

oblečení

Albert česká republika , s.r.o .

Vrácení příspěvků z charitativního bazaru
prodeje oblečení a z dobrovolného
vstupného za letní kino za rok 2018

Celkem

7.

-15
11 171

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Přehled vyplacených nadačních příspěvků v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. V tabulce
jsou uvedeni pouze ti příjemci, jejichž celkový přijatý příspěvek za rok 2020 přesáhl částku 100 tis. Kč.

Obdarovaný
Diva delta
Dětský domov šance, Olomouc

Vzájemné soužití o.p.s.

Název projektu
Zdravá 5 - "Divadlo Zdravé 5"
Bertík pomáha 2020 - "Už jsme dospělý"
Bertík pomáha 2020 - "Podporou vzdělávání a zájmové
činnosti k vyšší konkurenceschopnosti klientů na trhu práce"
Mimořádná pomoc v době pandémie Covid 19
Adventní Obchůdky s Albertem 2020
Běh pro Nadační fond Albert 2020 - "Pobyty dětí v přírodě"
Bertík pomáha 2020 - "Fotbal nás baví!"
Mimořádná pomoc v době pandémie Covid 19
Obchůdky s Albertem 2020
Podpora tance a pomoc centru Liščina

Celkem

Kč)

194

131

108

433
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Celková výše vyplacených peněžitých nadačních příspěvků v roce 2020 činila 6 492 tis. Kč (v roce 2019
4 336 tis . Kč). Jde o celkovou výši vyplacených peněžitých nadačních příspěvků sníženou o výši
vrácených nevyčerpaných peněžních nadačních příspěvků v roce 2020.
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. V tabulce
jsou uvedeni pouze ti příjemci , jejichž celkový přijatý příspěvek za rok 2019 přesáhl částku 80 tis. Kč .

Obdarovaný
Archetyp, o.s .
Blízký soused , z.s.
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Dětský domov Země dětí a ŠJ česká Kamenice

ACORUS , z.ú.

Název projektu
Jak se dostane mléko do mého Hrnku?
Cesta potravin na náš stůl
Objevitelé, Písmenka a barvy , Obchůdky s
Albertem , Obchůdek Blízký soused
Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 3, Nechci
být nezaměstnaný , Krizové centrum
Žamberk
Terapeut pro dětský domov, Obchůdek
Dětský domov Země dětí a školní jídelna,
česká Kamenice , Terapeutická péče pro
děti z dětského domova v české Kamenici
ACORUS dětem , ACORUS dětem 2019,
Podpora pro traumatizované děti 2020

31. prosince 2019 (tis.
117

Kč)

114
11 O

107
100

Celkem

548

8.

REZERVY
tis.

Kč

Rezervy

Zůstatek

Zůstatek

k 31 . 12.2020

k 31.12. 2019

Rezerva na nevybranou dovolenou

26

56

Celkem

26

56

9.

ZÁVAZKY

Závazky nejsou

zajištěny

žádným majetkem

Nadačního

fondu a nemají splatnost delší než 5 let.

Položka jiné závazky k 31. prosinci 2020 ve výši 1 043 tis. Kč představuje závazky z nevyplacených
nadačních příspěvků (k 31 . prosinci 2019 činila tato hodnota 1 189 tis. Kč) .
Položka ostatní závazky vůči
2019 činila tato hodnota 2 tis.

zaměstnancům činí
Kč

k 31 . prosinci 2020 ve výši O tis.
a představovala závazky z Programu MultiSport).

Kč

(k 31 . prosinci

Dohadné položky k 31 . prosinci 2020 ve výši 155 tis. Kč představují zejména dohad na odměny členů
statutárních orgánů ve výši 87 tis. Kč, dále dohady na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci
grantových programů Obchůdky s Albertem a ostatních programů ve výši 66 tis. Kč a dohady na služby
vztahující se k roku 2020, ale nevyfakturované ve výši 2 tis. Kč . K 31 . prosinci 2019 činily dohadné
položky 180 tis. Kč . Jednalo se zejména o dohad na odměny členů statutárních orgánů ve výši 87 tis. Kč,
dále dohady na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci grantových programů Obchůdky s Albertem a
ostatních programů ve výši 86 tis. Kč a dohady na služby vztahující se k roku 2019, ale nevyfakturované
ve výši 7 tis. Kč.
Nadační

fond nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního
závazky po splatnosti ke státním institucím.
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10.

NÁKLADY

Zhodnocení nákladového kritéria

Celková hodnota nákladů k 31. prosinci 2020 činila 5 516 tis. Kč, z toho částka 4 307 tis . Kč byla
vynaložena na realizaci vlastních projektů. Náklady na činnost , včetně nákladů na správu Nadačního
fondu činily 1 209 tis. Kč za rok 2020. Zakladatelé se v etickém Kodexu Nadačního fondu zavázali
uhradit veškeré provozní náklady spojené s činností fondu , pokud nejsou kryté věcným plněním nebo
specifickým příspěvkem na provozní náklad od třetí strany . Na úhradu těchto nákladů nebyly použity
dary dárců fondu , a tedy bylo statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 40 %
z částky poskytnutých nadačních příspěvků dodrženo.
11 .

VÝNOSY

V průběhu zdaňovacího období nebyly přijaty žádné provozní ani investiční dotace. Přijaté dary jsou
vykázány na účtu ostatních kapitálových fondů. Jako přijaté příspěvky roku 2020 jsou evidovány
příspěvky zakladatelů na úhradu nákladů ve výši 13 251 tis. Kč (viz poznámka 5) .
K 31 . prosinci 2020 Nadační fond eviduje tržby z prodeje výrobků ve výši 4 tis. Kč . Tyto tržby se týkají
hospodářské činnosti, kterou Nadační fond v roce 2020 vykonával. Díky přijatému příspěvku od
Nadačního fondu jedna organizace vyrobila výrobky, které jménem Nadačního fondu prodávala. Tržby
z prodeje budou následně formou nadačního příspěvku v plné výši převedeny zpět organizaci.
12.

ZAMĚSTNANCI

Průměrný přepočtený

stav zaměstnanců v roce 2020 byl 4 zaměstnanců (k 31 . prosinci 2019:
4 zaměstnanců). Pracovní vztah byl uzavřen formou pracovní smlouvy , dohody o provedení práce a
dohody o pracovní činnosti.

tis. Kč
Mzdové náklady
Ostatní sociální náklady

2020
2 476
729
6

2019
2 795
790
2

Osobní náklady celkem

3 211

3 587

Zákonné sociální a zdravotní

pojištěni

Členům správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu byla v roce 2020 z titulu jejich funkce vyplacena
odměna ve výši 87 tis. Kč. V roce 2019 byla členům správní rady a dozorčí rady
jejich funkce vyplacena odměna ve výši 87 tis. Kč .

Nadačního

fondu z titulu

Položka ostatní sociální náklady k 31 . prosinci 2020 ve výši 6 tis. Kč představuje náklady na poskytnuté
výhody Programu MultiSport zaměstnancům (k 31. prosinci 2019 činila tato hodnota 2 tis. Kč) .
Členům správní rady a dozorčí rady nebyly k 31 . prosinci 2020 a 2019 poskytnuty žádné zápůjčky ,
závdavky , zálohy , úvěry , žádná zajištění ani ostatní plnění vyjma odměn uvedených výše.

13.

POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Nadační

fond není

odpůrcem

v žádném soudním sporu vyplývajícím z jeho

činnosti.

Členové správní rady Nadačního fondu si nejsou vědomi žádných potenciálních závazků Nadačního
fondu k 31 . prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 .
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ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

14.

odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní
za rok 2020 činila 50 tis. Kč. Náklady za audit roku 2020 stejně jako náklady roku 2019 budou
fakturovány zakladateli Nadačního fondu společnosti Albert česká republika , s.r.o.

Celková

závěrky

15.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

K datu sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné významné následné události , které by
ovlivnily účetní závěrku k 31 . prosinci 2020 .

Schválení

významně

účetní závěrky

Účetní závěrka byla schválena správní radou Nadačního fondu a byla z jejího pověření podepsána.
Sestaveno dne:

V Praze 21 . 6. 2021
člen

8
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14. VYROK AUDITORA

Výroční zpráva 2020 Nadačního fondu Albert

str. 28

pwc
Zpráva nezávislého auditora
zakladateli a

dozorčí radě Nadačního

fondu ALBERT,

nadační

fond

Náš výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice
Nadačního fondu ALBERT, nadační fond, se sídlem Radlická 520/117, Praha 5 {,,Nadační fond")
k 31 . prosinci 2020 a jeho finanční výkonnosti za rok končící 31 . prosince 2020 v souladu s českými
účetními předpisy .
Předmět

auditu

Účetní závěrka Nadační fondu se skládá z:

•

rozvahy k 31. prosinci 2020,

•

výkazu zisku a ztráty za rok

•

přílohy účetní závěrky,

končící

31 . prosince 2020, a

která obsahuje podstatné

účetní

metody a další

vysvětlující

informace.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů
české republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy") . Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
pro vyjádření našeho výroku .

dostatečný

a vhodný základ

Nezávislost
V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů
nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních {,,kodex IESBA") a přijatým
Komorou auditorů české republiky a se zákonem o auditorech jsme na Nadačním fondu nezávislí
a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA a ze zákona o auditorech.

Ostatní informace
Za ostatní informace odpovídá správní rada Nadačního fondu . Jak je definováno v§ 2
písm. b) zákona o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

zprávě

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi
o Nadačním fondu získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti i na postup vypracování
ostatních informací v kontextu významnosti.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. , Hvězdova 1734/2c, 140 oo Praha 4, Česká republika
T: +420 251151111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 oo Praha 4, IČ : 40765521, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských
společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.

pwc
Na základě provedených
jsou dle našeho názoru:

postupů

v

průběhu

našeho auditu , do míry , již dokážeme posoudit,

•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v
ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

•

ostatní informace vypracované v souladu s právními

účetní závěrce,

předpisy .

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadačním fondu a o prostředí ,
v němž působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili.
Odpovědnost

správní rady a

dozorčí

rady

Nadačního

fondu za

účetní závěrku

Správní rada Nadačního fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy , a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadačního fondu povinna posoudit, zda je Nadační
fond schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů , kdy správní rada plánuje zrušení Nadačního fondu nebo ukončení jeho
činnosti , resp . kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem
Odpovědnost

účetního

výkazn ictví odpovídá

auditora za audit

dozorčí

rada

Nadačního

fondu .

účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou , že audit provedený v souladu
s auditorskými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné,
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí ,
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou .
Při provádění auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

během

celého

•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou , navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu , je větší než riziko
neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou , protože součástí podvodu mohou být
tajné dohody , falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních
kontrol.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadačního fondu relevantním pro audit v takovém
rozsahu , abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti ,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému .

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel , přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti správní rada Nadačního fondu uvedla v příloze účetní
závěrky .
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•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní
radou, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadačního
fondu trvat nepřetržitě . Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje,
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Nadačního fondu trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
k tomu, že Nadační fond ztratí schopnost trvat nepřetržitě .

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili , včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému .
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PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Ing. Petr Mališ
statutární auditor,

Tato zpráva je

evidenční č.

určena

2519

zakladateli a

dozorčí radě Nadačního

fondu ALBERT,

nadační

fond
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