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Slovo předsedy správní rady
„První rok činnosti uvedl tým nadačního

fondu ostře do provozu, díky kterému jsme

si ověřili, že podpora křesťanských

projektů opravdu dává smysl.“

Vážení dárci a podporovatelé
Nadačního fondu Jeremiáš, milí
účastníci akcí a vedoucí projektů,
první rok činnosti uvedl tým
nadačního fondu ostře do
provozu, díky kterému jsme si
ověřili, že podpora křesťanských
projektů opravdu dává smysl. 
V rámci našich aktivit jsme
navázali spolupráci s významnými
stakeholdery v rámci
křesťanského prostředí, podpořili
jsme několik začínajících a několik
již aktivních projektů a získali jsme
první dárce, kteří naši vizi
podporují.
Cílem nadačního fondu je vytvářet
sebevědomé a otevřené
křesťanské prostředí, které se
rozvíjí za pomoci činnosti
jednotlivých lidí. S úmyslem tohoto
cíle dosáhnout jsme v prvním roce
oficiálního fungování definovali
formu jednotlivých procesů, přijali
do týmu další dobrovolníky
a zprovoznili naši online
prezentaci.

Hlavní činností NfJ jsou konzultace
a poradenství. V uplynulém roce
jsme poskytli podporu v různých
formách celkem 5 projektům,
organizacím či neformálním
aktivitám.
Jsem opravdu hrdý na to, jaké
projekty se s přičiněním
Nadačního fondu Jeremiáš v
křesťanském prostředí objevují.
Na závěr chci poděkovat správní
radě, výkonnému týmu nadačního
fondu, a výkonnému řediteli za
jejich odhodlání a namáhavou
práci.

Jan Vejtasa 
Předseda správní rady
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Slovo výkonného ředitele
„Jsem vděčný Bohu, výkonnému týmu,

členům správní a dozorčí rady, všem

partnerům a podporovatelům. Bez nich by

nic z toho, čeho jsme v uplynulém roce

dosáhli, nebylo možné."

Při hodnocení prvního roku
fungování Nadačního fondu
Jeremiáš mě naplňuje pocit
vděčnosti. Jsem vděčný Bohu,
výkonnému týmu, členům správní 
a dozorčí rady, všem partnerům 
a podporovatelům. Bez nich by nic
z toho, čeho jsme v uplynulém
roce dosáhli, nebylo možné.
Práce a důvěry těchto lidí si vážím 
i proto, že jsme se pravidelně
setkávali s pochybami, jestli je
něco takového možné. O to víc
oceňuji každého, kdo měl odvahu
vstoupit na neprozkoumanou půdu
a zatoužil po změně, kterou
přinášíme. Jsem nadšený z toho,
že se k nám přidává stále více
příznivců, podporovatelů 
a projektů, kteří touží po stejné
změně jako my.
Budování této jedinečné
organizace, která si klade za úkol
smysluplně měnit způsob
fungování křesťanských projektů 
v České republice, s sebou
přineslo nečekané výzvy.

Ale i přesto, že se nadační fond
stále nachází na začátku svého
působení, vnímám jeho potenciální
dosah a jsem si více než jistý, že
naše práce dává smysl. V příštích
letech chceme naši působnost
ještě více rozšířit, pomoci většímu
množství projektů, oslovit další
partnery a pořádat vzdělávací
akce pro naši komunitu. Chceme
tak přinést profesionalitu 
a strukturovanost i do projektů na
úrovni jednotlivých farností 
a sborů.
Pokud vás naše aktivity oslovily 
a máte zájem k nim přispět 
v jakékoli formě, rádi s vámi
navážeme spolupráci. Prostor pro
ni ochotně vytvoříme.

Karel Halačka
Výkonný ředitel

mailto:karel.halacka@nfjeremias.cz
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Vize
Chceme rozvracet představy o tom, jak vypadá
křesťanský projekt. Chceme podvracet pocity lidí 
v křesťanské komunitě o tom, co je a není možné.
Chceme ničit strach křesťanů pustit se do něčeho
nového. Chceme bořit zdi, které brání v rozvoji
křesťanských projektů, ať už jsou v oblasti finanční
nebo vědomostní. Chceme stavět zdravou 
a sebevědomou leaderskou komunitu. Chceme sázet
nové projekty tak, aby se zakořenily, nesly ovoce 
a proměnily svoje okolí.

Naše mise
Nadační fond Jeremiáš vznikl s úmyslem pozvednout
úroveň křesťanských projektů. Naším cílem je změnit
formu jejich provedení a s pomocí správných
nástrojů prohloubit jejich dopad na místní komunitu
stejně jako rozšířit jejich dosah. Do řízení s námi
spolupracujících projektů se snažíme přinášet
strukturovanost, profesionalitu a efektivnost.



Aktivity
Primární činností Nadačního fondu Jeremiáš je přímo podporovat
jednotlivé projekty. Tato podpora má mentorskou, technickou 
a finanční formu. Po konkrétním stanovení podoby naší
spolupráce s jednotlivými organizacemi dále postupujeme v jejím
vykonávání. Můžeme leaderům nabídnout asistenci s konkretizací
jejich vize, provázení exekutivním procesem, poskytnutí kontaktů
na specializované profesionály, či zajištění finančních prostředků
nutných k fungování jejich projektů.
Nadační fond se také nepřímo snaží přispívat k celkovému rozvoji
křesťanského prostředí pomocí organizace edukativních akcí pro
veřejnost, které mají za úkol poskytovat účastníkům správné
nástroje k efektivnějšímu provedení vlastních plánů.
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První rok fungování
Na přípravě činnosti Nadačního fondu Jeremiáš pracoval výkonný tým už
před jeho právním založením. V prvním roce fungování jsme tak mohli
navázat na kvalitní základ v oblasti procesů, marketingu, kontaktů a lidských
zdrojů.

První kvartál roku 2021 byl ve znamení příprav právní dokumentace potřebné
k založení právnické osoby a online prezentace včetně grafické identity.
Vznik právnické osoby oficiálně nastal 4. února. Právní subjektivita nám
otevřela dveře k žádostem o technologický grant Google pro neziskové
organizace, platební bránu Darujme.cz a transparentní účet u Fio banky. Z
hlediska lidského potenciálu rozšířily řady výkonného týmu NfJ dvě
marketingové specialistky.

Ve druhém kvartálu výkonný tým a spolupracovníci zpracovávali web
www.nfjeremias.cz. Designér a člen správní rady Lukáš Němec vytvořil
identitu Nadační fond Jeremiáš - podpora projektů, která dává smysl. Ve
spolupráci s marketingovým týmem pak společně přípravili online
prezentaci a to jak na webových stránkách, tak na sociálních sítích
Facebook, Instagram a LinkedIn. Oficiální spuštění činnosti Nadačního fondu
se váže ke spuštění webu, tj. 14. 6. Od tohoto data běží také sdílení obsahu
na sociálních sítích.

Tým nadačního fondu Jeremiáš ve třetím kvartálu přešel do prázdninového
módu, ve kterém byla činnost NfJ omezena. Začátek školního roku pak
přinesl spoustu nových podnětů pro naši činnost. Jeden z prvních projektů,
který NfJ v tomto období podpořil konzultací, byly Chvály v Horní Cerekvi
společenství mladých Hagios. Výkonný tým také začal plánovat první
komunitní akci - Marketingové školení pro křesťanské organizace, projekty a
neformální uskupení. Kvůli pandemii Covid 19 se ale školení v tomto roce
neuskutečnilo a bylo přesunuto na rok 2022.

Ve čtvrtém kvartálu se činnost fondu soustředila na konzultační podporu
projektů. Díky odložení marketingového školení na další rok zbyl v posledním
kvartálu roku prostor na strategické plánování pro další rok. Tým se zaměřil
především na fundraising a komunikaci mise NfJ.

http://www.nfjeremias.cz/


Úspěchy v roce 2021

Založení právnické osoby a launch organizace
Aktivní podpora prvních 5 projektů
Získání pravidelných dárců
Navázání partnerství s komunitou křesťanských IT
expertů Glow space
Vytvoření sítě kontaktů s křesťanskými médii 
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Podpořené projekty
Udržitelnost financování v církvi je hlavním posláním Nf Teo
Via. Organizace Teo Via chce vytvářet více prostoru pro
činnost místních katolických farností pomocí udržitelného
financování.

V roce 2021 jsme měli možnost konzultovat vznik křesťanské
mediální skupiny Live4G. Spolupráce jako taková již
nepokračuje.

Podcast Dominikánské mise v ČR O Třech ve třech se
zaměřuje na křesťanská témata.

Společenství mladých lidí Hagios pořádá večery chval 

Analýza možných právnických osob pro založení neziskové
organizace z pohledu funkcionality budoucí právnické osoby 

Nadační fond Teo Via

Live4G

Podcast O Třech ve třech

Chvály v Horní Cerekvi

v Pelhřimově a jeho okolí.

Společenství Klášter Drasty

a daňové výhodnosti.

Hodiny konzultací
a jejich hodnota
Celkově jsme konzultacemi strávili 21 hodin. Věříme, že v roce
2022 bude i díky ustupující pandemii počet konzultací násobně
vyšší. Pokud bychom měli cenu našich konzultací vyčíslit
ziskovým ekvivalentem, dosáhli bychom částky 10 500 korun.
Takovou hodnotu měly v roce 2021 naše konzultační akvity.
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Finance

Hodnota poskytnutých
konzultací 10 500 Kč

Počet dárců 8

Hodnota darů 10 000 Kč

Peníze vyhrazené na
projekty 75%



Označení Aktiva
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 2 8

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 8

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

 AKTIVA CELKEM 2 8

 Pasiva
Stav k poslednímu
dni účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 8 2

I. Jmění celkem 2 2

II. Výsledek hospodaření celkem 6 0

B. Cizí zdroje celkem 0 0

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 0 0

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

 PASIVA CELKEM 8 2
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Rozvaha 
a výkaz zisku a ztrát 
ROZVAHA (ke dni 31. 12. 2021), v celých tis. Kč.



Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

A. Náklady x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 0 2

II. Změny stavu zásob vlastní činností a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady 0 0 0

IV. Daně a poplatky 0 0 0

V. Ostatní náklady 0 0 0

VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 0 0 0

 Náklady celkem 2 0 2

B. Výnosy x x x

I. Provozní dotace 0 0 0

II. Přijaté příspěvky 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkon a zboží 0 0 0

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

 Výnosy celkem 8 0 8

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 6 0 6

D. Výsledek hospodaření po zdanění 6 0 6
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ke dni 31. 12. 2021), v celých
tis. Kč.



Dary a poděkování
dárcům
Nadační fond Jeremiáš je čistě nezávislá entita, za kterou
nestojí žádná církev, farnost, sbor, firma či rodina. Jeho
financování je plně závislé na soukromých dárcích. Slouží
tedy pouze k naplnění svého účelu a vize.

Díky dárcům se během minulého roku podařílo vybral přes 
8 tisíc korun od 8 dárců a to i přesto, že nadační fond pouze
startoval a do té doby nevykázal žádnou činnost. Moc si darů
vážíme a děkujeme za ně.

V oblasti fundraisingu nás nejvíce zatěžovala krátká historie
nadačního fondu a také absence konkrétních výsledků
spolupráce s projekty, které jsme teprve začali podporovat.
Naše možnosti získávat finanční dary tak byly poněkud
omezené.

Základní finanční
analýza
Členové výkonného týmu, správní rady a dozorčí rady vykonávají své
funkce bez nároku na plat. Práce v nadačním fondu funguje na
dobrovolnické bázi. Proto jsme schopni prohlásit, že veškeré získané
finanční prostředky jsou využity na podporu projektů a na nezbytné
náklady spojené s provozem organizace.

Provozní náklady Nadačního fondu sahaly do výše 25 % získaných
finančních prostředků. Na podporu projektů je určeno zbylých 75 %.
Procento financí využitých na provoz nadačního fondu je tak vysoké
kvůli nákladům spojeným se startem NfJ a kvůli fixním nákladům
spojeným s malým ziskem z fundraisingu.
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Výkonný tým

Karel má na starosti celkový chod nadačního fondu. Je zodpovědný za
obecné fungování organizace a řešení konkrétních problémů, které
vždy není jednoduché nalézt. Koordinuje jednotlivé funkční složky
nadačního fondu a posouvá tým kupředu, jedná s partnery, zastřešuje
fundraising, legislativu a veškeré další nezbytné aspekty organizačního
provozu.
Jako koordinátor pro Čechy jedná s organizátory projektů, hledá
vhodné možnosti spolupráce a snaží se zajistit co nejkvalitnější formu
podpory pro jednotlivé projekty.

Honza se stejně jako Karel stará o projekty, které náš fond podporuje,
jedná s nimi, hledá možnosti jak projekt pozvednout a jak lépe
postupovat při práci.
Honza v našem týmu také zastává neoficiální pozici technika.
Umí se efektivně pohybovat v elektronickém světě, pomáhá nám            
 s našimi jednotlivými problémy a hledá možnosti, jak naši práci
usnadnit pomocí jednotlivých nástrojů.

Dominik se jako týmový asistent věnuje prakticky všemu, co je v dané
chvíli třeba. Může se jednat o tvorbu a formátování jednotlivých
dokumentů či jejich korekturu. Věnuje se správě našich platforem jako
je Notion, e-mail, Google kalendář a obecně se stará o back office.

Karel Halačka
Výkonný ředitel, regionální koordinátor pro Čechy

Jan Vejtasa
Regionální koordinátor pro Moravu

Dominik Němec
Týmový asistent
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Výkonný tým

Lída se v našem týmu stará především o sociální sítě a styk            
 s veřejností. Tvoří plán marketingové komunikace, konkrétní texty
na sociální sítě a vizuální ilustrace jednotlivých příspěvků. Zároveň
se věnuje komunikaci s médii.

Kiki se společně s Lídou specializuje na sociální sítě a styk             
 s veřejností. Podílí se na tvorbě plánování marketingové
komunikace, psaní příspěvků na sociální sítě a jejich vizuální
ilustraci. Stejně tak se věnuje komunikaci s médii a tvorbě
tiskových zpráv.

Ludmila Kučerová
Komunikační specialistka, marketing

Kristýna Dvořáková
Komunikační specialistka, marketing
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Správní rada

Dozorčí rada
Michael Dojčár
Člen

Tomáš Došek
Člen
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Jan Vejtasa
Předseda

Karel Halačka
Člen

Lukáš Němec
Člen

Jan Zima
Člen



Partneři
15

GS je platforma pro IT experty. Jedná se o organizaci
dobrovolníků, kteří pomáhají posouvat křesťanské prostředí
vpřed. Naše spolupráce spočívá v konzultacích a vzájemném
sdílení know-how.

Jedním z našich podporovatelů je Pavel Eder, online i offline
kazatel. Jeho podpora má podobu konzultací našeho obsahu
a tvorby na sociálních sítích. Společně probíráme možnosti
pokroku a spolupracujeme na dalších aktivitách Nadačního
fondu Jeremiáš. Najít ho můžete na instagramovém profilu
Pastor Pavel. Jeho podpory si vážíme a jsme za ni velice
vděční. 

Glow space z. s.

Pastor Pavel (Pavel Eder) 
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Slovo na závěr
Chceme poděkovat všem, kterým
záleží na zlepšování křesťanského
prostředí a podporují činnost NfJ.

První rok fungování Nf Jeremiáš byl ve znamení ustavování
vnitřních procesů, přípravy první hromadné akce 
a nastavování komunikace směrem k cílovým skupinám.
Vnímáme, že naše práce má smysl, ať už díky množství
projektů, které se o podporu NfJ ucházely, anebo 
z podporovatelů, kteří pomáhají finančně, svým časem, 
a modlitbou.
V následujícím roce se chceme zaměřit na zlepšení našich
služeb a hledání nových dárců.

Ještě jednou děkujeme všem, kterým záleží na zlepšování
křesťanského prostředí v Česku a podporují každý svým
způsobem činnost NfJ.

Nadační fond Jeremiáš 
info@nfjeremias.cz 
+420 735 894 649
Kpt. Nálepky 610/5, 674 01 Třebíč
IČO: 09881492

Kontakt

mailto:info@nfjeremias.cz

