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Úvodní slovo 

Milí přátelé,  
dovolte, abychom vám předložili výroční zprávu NF Nehemia za rok 2013.  

Uplynulý rok byl znovu nabitý různorodými aktivitami počínaje misijními výjezdy, 
organizování misijních konferencích a humanitární pomoci postiženým, přes 
desítky schůzek, prezentací, strategického plánování, rozhovorů s potenciálními 
misionáři až po běžnou administrativní práci.  

V posledních letech vnímáme velký potenciál ve vysílání týmů praktické pomoci do  
zahraničí. 
Proto je pro nás velkou radostí, že v roce 2013 vyjelo přes NF Nehemia celkem 
šest týmů do Chorvatska, Izraele a na Ukrajinu, aby podpořili misijní dílo svýma 
rukama.  

Březnová návštěva Afriky sebou mimo jiné přinesla rozšíření počtu podporovaných 
dětí. Ale v neposlední řadě i možnost vyslat v roce 2014 další dva pracovní týmy do 
Etiopie a Tanzanie. Oba týmy budou stavět další školní třídy pro děti podporované 
NF Nehemia.  

Intenzivně jsme také přemýšleli nad řadou klíčových oblastí rozvoje zahraniční 
misie. Jako první oblast, na kterou jsme se zaměřili a chceme zaměřovat i nadále, 
je vysílání misionářů. Proto jsme vytvořili koncepci pro vysílání misionářů, 
zahrnující základní terminologii, proces vysílání misionářů, role dotčených subjektů 
a financování misionáře. 
Druhou oblastí, pro kterou “tlučou naše srdce” je aktivní zapojení v nezasažených 
národech skrze krátkodobé misijní výjezdy, týmy praktické pomoci a v neposlední 
řadě skrze vyslání dlouhodobých misionářů. První destinace, která nám v loňském 
roce “zasvítila” je sibiřská Jakutie. 

Velké díky patří vám všem, kdo věrně stojíte po našem boku a jste tak hnacím 
motorem veškerého dění v NFN.  

S díky a úctou  

Leoš Cásek 
ředitel NF Nehemia 



Projekty v roce 2013  
 

 

              

 
 

HUMANITÁRNÍ PROJEKTY 
- Lékařská pomoc dětem 
- Kavkaz - kráva do každé rodiny 
- Ukrajina - dětské domovy
- Děti Etiopie - Kofele
- Děti Tanzanie - Masajové
- Děti Etiopie - Jimma
- Severní Korea - pekárna

MISIONÁŘI 
- Ukrajina, Balkán - Václav Bednář
- ČR (cizinci) - “Ondřej”
- Slovensko - Jan Bihari 

PROJEKTY PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
- Tanzanie Lolttepes - stavba školy
- Etiopie - domy malomocných 
- Izrael - obnova lesů na Karmelu

PODPORA NÁRODNÍCH CÍRKVÍ A 
PASTORŮ 
- Ukrajina - Pavel Golub
- Ukrajina - Michail Balko
- Ukrajina - Konstantin Melnik 
- Černá Hora - Pavel Lešťan
- Etiopie - evangelisté TFM
- Čína - Bible pro Čínu

SPRÁVA PROJEKTŮ A PROVOZ 
ORGANIZACE 
- Neurčené dary 
- Správa a podpora projektů
- Provoz kanceláře 
- Mzdy a dotace na mzdy (obecně)
- Mzda David Říman 
- Mzda Leoš Cásek 
- Mzda Danuše Bednářová 

PROJEKTY SERVISNÍ PODPORY  
- Časopis Nehemia Info 
- Publikace a překlady knih o misii



Správní rada NF Nehemia 
 

 

Pavel Bartoš  Yvona Bubanová Bohuslav Wojnar

Pavel Vimr  Jarek Bílý  Olga Moldanová

Petr Ministr Petr Rattay   Jason Morrison 
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Nadační fond Nehemia 

Sídlo: 
Nadační fond Nehemia 
Selská 29 
73601 Havířov  
tel.: 595 173 715 
mobil: 739 584 117 
e-mail: office@nehemia.cz  
web: www.nehemia.cz 

Bankovní spojení: 
Citfin, a.s., Praha číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika) 
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet) 
BIC: CITFCZPP 

TANZANIE



Revizní zpráva z kontroly účetnictví 	  
Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov, IČ: 45215774	  

za	  rok	  2013	  

Revizní	  komise:	  	   Ing.	  Aleš	  Cichy	  
	   	   	   Marie	  Krawiecová	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Přítomní: Dana Bednářová – účetní 	  

Leoš Cásek, DiS - ředitel	  
	   	   	   	    

Za	  vedení	  účetnictví,	  sestavení	  účetní	  závěrky	  a	  za	  zpracování	  výroční	  zprávy	  nadačního	  
fondu,	  včetně	  řádného	  doložení	  majetku	  a	  závazků	  účetní	  jednotky,	  provedenou	  
inventarizací,	  odpovídá	  v	  souladu	  se	  zněním	  zákona	  o	  účetnictví	  správní	  rada	  nadačního	  
fondu.  

Nadační	  fond	  Nehemia	  vede	  účetnictví	  v	  souladu	  se	  zákonem	  č.	  563/1991	  Sb.,	  o	  účetnictví,	  
vyhláškou	  504/2002,	  zákonem	  č.	  227/1997	  Sb.,	  o	  nadacích	  a	  nadačních	  a	  Českými	  účetními	  
standardy	  pro	  účetní	  jednotky,	  u	  kterých	  hlavním	  předmětem	  činnos\	  není	  podnikání,	  č.	  
401	  –	  414.  
Dne	  14.	  února	  2014	  byla	  provedena	  kontrola.  
 
 
Závěr:  
Účetnictví	  Nadačního	  fondu	  Nehemia	  bylo	  za	  rok	  2013	  vedeno	  věrně	  a	  poc\vě,	  nebyly	  
shledány	  žádné	  nedostatky.  
 
V	  Havířově	  dne	  14.	  února	  2014	    
 
 



Přehled hospodaření 2013 
 
 
Výnosy 2013 

1000 Humanitární projekty 
3032563,64 

2000 Misionáři 
377983,46 

3000 Projekty praktické pomoci 
135542,43 

4000 Rozvoj krátkodobé misie 
2856,00 

5000 Podpora národních církví a pastorů 
854145,60 

6000 Správa projektů a provoz organizace 
1102435,75 

8000 Servisní podpora misie 
34072,88 

Náklady 2013 

1000 Humanitární projekty 
2967899,41 

2000 Misionáři 
418090,80 

3000 Projekty praktické pomoci 
67431,00 

4000 Rozvoj krátkodobé misie 
2000,00 

5000 Podpora národních církví a pastorů 
718618,08 

6000 Správa projektů a provoz organizace 
939631,09 

 
8000 Servisní podpora misie             99535,00 

1000 Humanitární projekty, 
3032563,64 

2000 Misionáři, 377983,46 
3000 Projekty praktické 

pomoci, 135542,43 

4000 Rozvoj krátkodobé 
misie, 2856,00 

5000 Podpora národních 
církví a pastorů, 854145,60 

6000 Správa projektů a 
provoz organizace, 

1102435,75 

8000 Servisní podpora misie, 
34072,88 

Výnosy 2013 

Výnosy 2013 
1000 Humanitární projekty 
2000 Misionáři 
3000 Projekty praktické pomoci 
4000 Rozvoj krátkodobé misie 
5000 Podpora národních církví a pastorů 
6000 Správa projektů a provoz organizace 
8000 Servisní podpora misie 



 

NF Nehemia používá na pokrytí provozních nákladů

15% z darů na: 
Humanitární projekty 
Misionáři  
Podpora národních církví 
Fond neurčených darů

10% z darů na: 
Projekty praktické pomoci  
Servisní podpora misie

7% při využívání finančního servisu NF Nehemia

1% z každého finančního daru je použito na Fond náhlé pomoci, který slouží v 
krizových situacích.

Účetní jednotka N.f.N. předpokládá pozitivní vývoj v oblasti financování i v 
následujícím období. Účetní jednotka N.f.N. nemá aktivity spojené s oblastí 
výzkumu, vývoje, ochrany životního prostředí a také nemá organizační složku 
podniku v zahraničí.  

1000 Humanitární 
projekty, 2967899,41 

2000 Misionáři, 
418090,80 

3000 Projekty praktické 
pomoci, 67431,00 

4000 Rozvoj krátkodobé 
misie, 2000,00 

5000 Podpora národních 
církví a pastorů, 

718618,08 

6000 Správa projektů a 
provoz organizace, 

939631,09 

8000 Servisní podpora 
misie, 99535,00 

Náklady 2013 

1000 Humanitární projekty 

2000 Misionáři 

3000 Projekty praktické pomoci 

4000 Rozvoj krátkodobé misie 

5000 Podpora národních církví a 
pastorů 
6000 Správa projektů a provoz 
organizace 
8000 Servisní podpora misie 



Zpráva nezávislého auditora 

o ověření účetní závěrky nadační fondu a výroční zprávy 

Nadačního fondu Nehemia 

za rok 2013 

            

Obsah : 1. Příjemce zprávy

2. Základní údaje ověřovaného subjektu 

3. Údaje auditora

4. Zpráva o účetní závěrce

5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

6. Odpovědnost auditora

7. Výrok auditora k účetní závěrce

8. Zpráva o výroční zprávě 

Přílohy : Ověřovaná účetní závěrka

Výroční zpráva



1. Příjemce zprávy 

Zpráva je určena pro správní radu Nadačního fondu Nehemia, se sídlem Havířov, Selská 29/394, PSČ 
736 01. 

. 

2. Základní údaje ověřovaného subjektu 

3. Údaje auditora 

Obchodní jméno účetní jednotky : Nadačního fondu Nehemia

Sídlo : Havířov, Selská 29/394, PSČ 736 01

Právní forma : Nadační fond

IČO : 452 15 774

Datum vzniku : 17.3.1999

Převažující předmět činnosti: Nadační činnost – poskytování pomoci na základě 
principů křesťanství a smýšlení Ježíše Krista

Statutární zástupce : Správní rada

Ověřované období : 1.1.2013 - 31.12. 2013

Jméno auditora : BD AUDIT, s.r.o.

Sídlo : Vocelova 342, Kutná Hora, 284 01

IČ : 26 43 95 57

Číslo oprávnění: 375

Statutární zástupce : Ing. Vlastimil Říha – jednatel společnosti

Odpovědný auditor : Ing. Vlastimil Říha

Číslo oprávnění odpovědného auditora : 1353

Datum provádění auditu : 4.2.2014 -  26.8.2014

Počet stránek zprávy včetně příloh : 10 



4. Zpráva o účetní závěrce  

   Na základě provedeného auditu jsme dne 26.8.2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této zprávy 
na dalších stranách, zprávu následujícího znění : 

   Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadačního fondu Nehemia, Havířov, Selská 29/394, PSČ 736 01, tj. 
rozvahu k 31.12.2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohu této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 
     

5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku   

   Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní 
kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přiměřené účetní odhady. 

6. Odpovědnost auditora 

   Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 

   Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a 
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
    

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení nadační fondu k žádným významným 
událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a 
celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku. 

7. Výrok auditora k účetní závěrce 

Jsme přesvědčení, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku.  

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu 
Nehemia, Havířov, Selská 29/394, PSČ 736 01  a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
rok končící dne 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy. 

  





Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013 

1. Název a sídlo účetní jednotky  
Nadační fond Nehemia 
Selská 29/394, 736 01 Havířov Bludovice 
IČ.: 45215774 
Datum vzniku : 17. března 1999 
Zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 184 . 

2. Právní forma  
Nadační fond 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena 
Účelem nadačního fondu je poskytovat pomoc lidem v nouzi ve  
smyslu smýšlení Ježíše Krista bez ohledu na to, v které zemi  
osoby podporované nadačním fondem žijí, z jakých politických,  
ideologických nebo světonázorových důvodů jsou znevýhodňovány  
nebo pronásledovány. 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky 
nejsou 

5. Statutární orgány : 
Správní rada : 
1) Bohuslav	  Wojnar	  ,	  předseda	  správní	  rady	  	  
2) Jaromír	  Bílý	  	  
3) Petr	  Ragay	  	  
4) Petr	  Bartoš	  	  
5) Jasson	  Allen	  Morrison	  
6) Petr	  Ministr	  
7) Pavel	  Vimr	  	  
8) Olga	  Moldanová	  	  
9) Yvona	  Bubanová	  	  

       Revizor : 
Aleš Cichý, dat. nar. 7. března 1976  
Český Těšín, Štefánkova 125/18 
Marie Krawiecová, dat. nar. 3. února 1964 
Třinec, Sosnová 361 

Údaje o zřizovateli 
      Apoštolská církev, Pod Červenkami 504, 735 54 Albrechtice 



6. Vklady do vlastního jmění a uložení vlastního jmění : 
V průběhu roku 2013 nebyly provedeny žádné nové vklady do vlastního jmění v účetnictví.  
Vlastní jmění zapsané v obchodním rejstříku k 31. 12. 2013                  Kč. 1.000,- 

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
Účetním obdobím je kalendářní rok 2013. 
Rozvahovým dnem  je 31. prosinec 2013. 

8. Použité účetní metody 
Dlouhodobý majetek je oceněn dle příslušných předpisů a dle směrnice odepisován dle 
individuálních účetních plánů pro každý jednotlivý druh dlouhodobého majetku. 
Předměty dlouhodobého charakteru, avšak v nižším ocenění, než je určeno limitem dle zákona 
o dani z příjmů, účtuje účetní jednotka do spotřeby materiálu a od Kč. 25.000,- za kus vede tyto 
předměty v podrozvahové evidenci.  
Zásoby účetní jednotka v roce 2013 nepořizovala. 
Rezervy účetní jednotka netvoří. 
Kurzové přepočty byly v roce 2013 prováděny podle aktuálního kurzu za který byly tyto 
hodnoty nakoupeny. Zahraniční platby se odepisují z multiměnového účtů podle kurzu, za který 
byla měna zakoupena. Připsané úroky se přepočítávají aktuálním kurzem ČNB. 

   
9. Způsob zpracování účetních záznamů 

Účetnictví je zpracováno v účetním programu Kastner STEREO. 

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 
Účetní doklady jsou archivovány v archivu účetní jednotky v jejím sídle (bod 1.). 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a  
      okamžikem sestavení účetní závěrky 

žádná taková událost nenastala 

13. Účasti v obchodních společnostech 
      žádné 

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období 
      žádné 

15. Informace o akciích a podílech 
      žádné 

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 
      žádné 

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou splatností delší než     5 let 
      žádné nevznikly 



18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou účetní jednotky 
      žádné 

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 
      žádné  

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností 
Nadace sleduje podrobné střediskové hospodaření na jednotlivé projekty a ostatní činnost,   vše 
však spadá pod hlavní účel činnosti nadace dle bodu 3.  

21. Informace o zaměstnancích 
      Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :    4  
      Osobní náklady celkem    176.193,- 
       Mzdové náklady   149.764,-  
 Ostatní sociální náklady                       26.429,- 
  
22. Odměny a funkční požitky statutárních orgánů 
Činnost všech členů statutárních orgánů (správní a dozorčí rady) je dobrovolná, bez    nároku na 
odměnu.  

  
23. Účasti členů správní a dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků v osobách,  s nimiž 
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy  
      žádné 

24. Jiná majetková plnění statutárním orgánům 
      žádná 

25. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 
      Ocenění je prováděno v zásadě dle skutečných nákladů pořízení – pořizovacích cen.  

26. Daňové úlevy na dani z příjmů 
Účetní jednotka vykázala v roce 2012 základ daně z příjmů ve výši 96.672,- Kč. Účetní 
jednotka využila možnost snížit tento základ daně dle § 20 odst. 7 o 96.672,- Kč. Účetní 
jednotka dále využila osvobození dle § 19 odst. 1 pís. r) pro osvobození příjmů plynoucích 
z nadačního jmění. Tímto účetní jednotce vznikla celková daňová úleva ve výši 96.672,- Kč. 
Tuto úlevu účetní jednotka využila v roce 2013 pro svou nadační činnost.  
  

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období  
žádné nenastaly 

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku                    
      ztráty 
      není  



29. Přehled přijatých darů 
      Příspěvky (dary) od církevních sborů       1.113.200,- Kč 
      Příspěvky (dary) od ostatních právnických osob              1.151.700,- Kč 
      Příspěvky (dary) od fyzických osob    3.238.009,40 Kč 
   
30. Přehled poskytnutých darů 
      Příspěvky (podpora) právnickým osobám    3.999.909,29 Kč 
      Příspěvky (podpora) fyzickým osobám       175.940,- Kč 
       

31. Přehled o veřejných sbírkách 
      žádné 

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Výsledek hospodaření účetní jednotky za rok 2013 ve výši Kč. 326.394,38,-Kč byl převeden 
v souladu se směrnicí účetní jednotky na účty jednotlivých fondů (účet 911). 

33.  Plnění kritéria nákladů pro správu nadačního fondu 
Náklady na správu nadace činily v roce 2013 – 24,8 % z  poskytnutých nadačních příspěvků. 
Kritérium pro náklady na správu nadace – max. 35 % z poskytnutých nadačních příspěvků – bylo 
splněno. 

34. Okamžik sestavení účetní závěrky 
      dne 25.1. 2014 
  

V Havířově dne 25. 1. 2014 

       Leoš Cásek, Dis. 
       výkonný ředitel 









Pracovníci NF Nehemia 
  

       

Leoš Cásek  
ředitel NF Nehemia

David Říman 
vedoucí kanceláře

Danuše Bednářová 
účetní 

Sponzoři NF Nehemia

Děkujeme všem církvím, společenstvím, organizacím, 
jednotlivým dárcům i sponzorům za veškerou pomoc a důvěru, 

kterou jste do nás vložili.


