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PŮSOBNOST VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY
Vojenský fond solidarity byl založen dne 9. března 2015 podpisem Dohody o spolupráci
mezi:


Armádou České republiky
se sídlem:
Vítězné náměstí 5,
Praha 6, PSČ 160 00



Vojenskou kanceláří prezidenta republiky
se sídlem:
Praha 1 - Hrad, PSČ 119 08



Hradní stráží
se sídlem:
Loretánská 4
Praha 1, PSČ 119 06



Vojenskou policií
se sídlem:
Rooseveltova 620/23
Praha 6, PSČ 161 05



Vojenským zpravodajstvím
se sídlem:
Tychonova 1,
Praha 6, PSČ 160 01
zastoupenými náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky:
armádním generálem Ing. Petrem PAVLEM, M.A.
na straně jedné
a



Charitou Česká republika
se sídlem:
Vladislavova 12
Praha 1, PSČ 110 00
zastoupenou ředitelem Charity Česká republika
Mgr. et Mgr. Lukášem CURYLEM
na straně druhé.

Vojenský Fond solidarity, dále také VFS nebo Fond, vznikl jako platforma zúčastněných
členů, jejíž účelem je spolupracovat při nalézání vhodných forem pomoci k získávání
a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčitého okruhu přispěvatelů
pro předem stanovený veřejně prospěšný účel v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předem stanoveným veřejně prospěšným účelem dle Dohody se rozumí zajištění finanční
pomoci pro vojáky z povolání (popř. pro jejich rodiny nebo pozůstalé), kteří se ocitli v tísni
a to ať už vlivem zdravotních či sociálních příčin nebo dopadem živelních katastrof, kdy tato pomoc
bude zároveň naplňovat účel veřejné sbírky Charity Česká republika.
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Ke shromažďování finančních prostředků výhradně prostřednictvím finančních darů je určen
sbírkový účet č. 44665522/0800 se samostatným variabilním symbolem 918. Takto vybrané
finanční prostředky jsou prostřednictvím organizace Charita Česká republika směřovány
k potřebným, jak jsou specifikováni v čl. II. odst. 3. Statutu, ve formě individuálních příspěvků.

Ustanovující zasedání Řídícího výboru Vojenského fondu solidarity dne 1. dubna 2015.
Zleva: předseda Řídícího výboru, ZNGŠ - Inspektor AČR, genmjr. Ing. Jaroslav KOCIÁN,
generální sekretář České biskupské konference, farář baziliky svatých Petra a Pavla
a děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě, monsignor ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D.
a generální sekretář Charity Česká republika Mgr. Jakub LÍČKA.

I. ČINNOST FONDU V ROCE 2015
Hlavní úsilí Fondu bylo zaměřeno na následující oblasti:
1. Vytvoření legislativních a organizačních podmínek pro působnost Fondu
2. Získávání dobrovolných finančních prostředků
3. Navázání spolupráce s partnery k podpoře Fondu, tzv. „Fundraising“
4. Vyřizování žádostí o příspěvky z Fondu
5. Podpora dětí po zahynulých vojácích při plnění služebních povinností
6. Mediální propagace činnosti Fondu

4
K hlavní činnosti Fondu byla v roce 2015 organizována čtyři zasedání Řídícího výboru:
 1. dubna - ustanovující,
 29. června,
 14. října,
 16. prosince,
na kterých byla přijata závazná usnesení, která zahrnovala především informace o stavu účtu Fondu,
projednání a schválení závazných směrnic pro působnost Fondu, plánu činnosti Fondu, žádostí
o finanční příspěvky z Fondu a propagace Fondu.

Ad 1. Vytvoření legislativních a organizačních podmínek pro působnost Fondu
K vzájemné spolupráci zúčastněných složek a stran v rámci působnosti Fondu podle čl. 1,
hlavy V dokumentu: „Statut a pravidla Vojenského fondu solidarity,“ který je nedílnou součástí
Dohody o spolupráci, byl na ustanovujícím zasedání Řídícího výboru dne 1. dubna 2015 zřízen
rozhodovací orgán jako Řídící výbor ve složení:
1.
2.
3.
4.

Předseda:
Člen:
Člen:
Člen - kaplan:

genmjr. Ing. Jaroslav KOCIÁN
Mons. ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D.
Mgr. Jakub LÍČKA
plk. Mgr. Jan KOZLER

ZNGŠ - Inspektor AČR
Generální sekretář ČBK
Generální sekretář CHČR
AČR

do 31. srpna 2015

plk. Mgr. Jaroslav KNICHAL

AČR

od 1. září 2015

5. Člen:
6. Člen - kaplan:
7. Člen - kaplan:
8. Člen:
9. Člen - vrch. prap.:
10. Člen - vrch. prap.:

plk. Mgr. Martin MACHATÝ
kpt. Mgr. Jan KUPKA
mjr. Mgr. David TOMČÍK
plk. JUDr. Miroslav CRHÁK
št. prap. Petr SEIFERT
št. prap. Bc. Martin KUNC

VKPR
Hradní stráž
Vojenská policie
Vojenské zpravodajství
AČR
Hradní stráž

do 31. prosince 2015

11. Člen - vrch. prap.:
12. Člen:
Sekretariát:

št. prap. Zdeněk HANÁK
nprap. Milan VANIŠ
pplk. Ing. Radislav OBADAL
nprap. Milan PROCHÁZKA

Vojenská policie
Vojenské zpravodajství
Inspektorát NGŠ
Inspektorát NGŠ

nprap. Ing. Lubomír VOLNÝ

AP AČR

od 29. června 2015

s povinnostmi uvedenými v čl. 7 a 8, hlavy téhož dokumentu.
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Podle ustanovení uvedeného v hlavě VII, Statutu a pravidel Vojenského fondu solidarity,
byli vybráni a dne 24. června 2015 proškoleni následující terénní pracovníci:
AP AČR

pplk. Ing. Karel NEKVAPIL
nrtm. Eliška PETŘÍKOVÁ

AKIS

nrtm. Alena BARTÁKOVÁ

AVZdr

kpt. Ing. Michal SEJKORA

ALog

mjr. Ing. Pavla RATAJOVÁ

VGHMÚř

npor. Ing. Eva MIKESKOVÁ

PV Praha

prap. Martin FILIPPI

601.skss

nrtm. Josef FRÉBORT

4.brn

kpt. Mgr. Tomáš HORKÝ
nrtm. Kristína HOFFMANNOVÁ

7.mb

kpt. Bc. Marek MRŇKA
nrtm. Roman KAJSTURA

13.dp

rtm. Jitka NOVOTNÁ

14.plogp

npor. Ing. Lucie MASAŘÍKOVÁ
nrtm. Bc. Irena GREGOROVÁ

15.žp

rtm. Petr NOVÁK

31.prchbo

mjr. MUDr. Matěj KRAUS

53.pPzEB

rtm. Pavel VITÁSEK
kpt. Ing. Magdaléna HIKLOVÁ

21.zTL

nrtm. Ivana MIKULENKOVÁ

22.zVrL

npor. Mgr. Michal KYJONKA

24.zDL

por. Bc. Ondřej PAVLÍČEK

25.plrp

npor. Ing. Renáta DAVIDOVÁ

26.pVŘPz

nrtm. Mgr. Leona HÁJKOVÁ

VeV-VA

mjr. Ing. Martin MURÁRIK
prap. Bc. Radek THUMS

Vojenská policie

mjr. Ing. Milan HÝSEK
mjr. PhDr. Jan TKACZIK, Ph.D.

Hradní stráž

rtm. Jakub Bruno STŘEDA

Voj. zpravodajství

nprap. Ing. Gabriela KUBÁČOVÁ

s povinnostmi uvedenými v čl. 3, téže hlavy jmenovaného dokumentu.
Z rozhodnutí náčelníka Generálního štábu AČR ze dne 15. prosince 2015 byla dnem
31. prosince 2015 působnost terénních pracovníků Fondu ukončena a nahrazena činností
personálních orgánů ve smyslu § 59 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění
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pozdějších předpisů, upravujícího péči o vojáky. Bývalí terénní pracovníci mohou i nadále, na bázi
dobrovolnosti a se souhlasem jejich nadřízeného, pomáhat při rozvoji Vojenského fondu solidarity.
K jednotnému přístupu k činnostem Fondu byly zpracovány následující závazné dokumenty:
 Směrnice pro přidělování finančních prostředků
 Směrnice pro komunikační strategii
 Směrnice pro hlasování per rollam
 Směrnice pro sbírkovou činnost
 Návrh Směrnice pro sociální šetření
 Plán činnosti Fondu na rok 2015

Ad 2. Získávání dobrovolných finančních prostředků
Pro působnost Fondu byla zajištována jeho trvalá finanční udržitelnost a to finančními dary
od fyzických a právnických osob. K tomu byli prostřednictvím partnerských armádních médií
osloveni nejen příslušníci ReMO, ale i jeho příznivci. Osobními dopisy předsedy Řídícího výboru
Fondu bylo osloveno více jak 200 organizací, společností a firem. Byla prováděna sbírková činnost
při sportovních a kulturních akcí ReMO. Velmi úspěšnou byla například sbírka při příležitosti
koncertu Ústřední hudby AČR ke Dni válečných veteránů v pražském Rudolfinu dne 11. listopadu
2015 a v rámci charitativního běhu u 43. výsadkového praporu v Chrudimi dne 29. srpna 2015.
Byla organizovaná „Vánoční sbírka 2015“ celorezortního charakteru pro děti našich vojáků, kteří
zahynuli při plnění služebních povinností. Rovněž byla velmi úspěšně organizována sbírková
činnost v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu. Jednotlivé aktivity jsou
zaznamenány v plánu činnosti Fondu na rok 2015, který byl upřesňován na jednotlivých zasedáních
Řídícího výboru Fondu, případně pod tichou procedurou.

Koncert Ústřední hudby AČR ke Dni válečných veteránů 11.listopadu 2015, pražské Rudolfinum.
Ad 3. Navázání
spolupráce
s partnery
k podpoře
Fondu,
tzv. „Fundraising“
Zleva: prap.
Bc. Pavla KUROPČÁKOVÁ
(Inspektorát
NGŠ), svob.
Jana ALEXOVÁ
(Čestná stráž AČR).
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Hlavními partnery Fondu se staly:
 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
„VAŠE JISTOTA ZDRAVOTNÍ PÉČE“
 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

V měsíci říjnu bylo osloveno v rámci tzv. Fundraisingu více jak 200 společností, organizací
a firem motivačním dopisem k zasílání finančních příspěvků, případně věcných darů k propagaci
Fondu.
Významnými přispěvateli v roce 2015 byly:
 Spolek pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000, Ostrava
 Czech Airshow Agency, s.r.o., Praha
 DSA a.s., Hradec Králové
 Letecké služby Hradec Králové a.s.
 Meopta Systems, s.r.o., Přerov
 Omnipol a.s., Praha
 URC Systems, spol. s r.o., Prostějov
 Poličské strojírny a.s., Polička
 Sellier & Bellot a.s., Vlašim
 AURA, s.r.o., Brno
 GORDIC spol. s r.o., Jihlava
 Vojenský výzkumný ústav, s.p., Praha
 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
 Sdružení Aviatické pouti, Pardubice
Celkem příspěvky od fyzických osob v roce 2015 dosáhly výše 485.000,- Kč.
Umělý květ vlčího máku na oděv jako symbol Dne válečných veteránů pro „Vánoční sbírku
2015“ zabezpečily:


LOM Praha, s.p.



Sellier & Bellot a.s., Vlašim



ERA a.s., Pardubice
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PP Partners Prague a.s., Praha



Excalibur Group a.s., Praha



Poličské strojírny a.s., Polička



Pramacom-HT, spol. s r.o., Praha



Centroflor, s.r.o., Velký Šenov

Vlčí máky ke Dni válečných veteránů, Rudolfinum 11. listopadu 2015.

Věcnými dary na propagaci a sbírkovou činnost Fondu přispěly:


Česká zbrojovka, a.s. (5 ks sbírková pokladnička a 5 ks Roll Up)



VoZP ČR (2 ks Roll Up)



ATS-TELCOM Praha a.s. (10.000 ks kapesních kalendářů na rok 2016)

Nabídku k propagaci Fondu a další spolupráci s možností věnování výtěžku z oficiálních
aktivit nabídlo sdružení ARMY RUN.
Spolupráci ve formě prezentace aktivit Fondu na reklamních plochách či propagačních
materiálech společnosti nabídl Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Ad 4. Vyřizování podnětů a žádostí o příspěvky z Fondu
V rámci působnosti VFS řešil Řídící výbor v roce 2015 celkem 7 žádostí o poskytnutí
finanční pomoci. Pozitivní stanovisko bylo vysloveno v jednom případě a to při jednání 14. října
2015, kde bylo rozhodnuto o finanční pomoci des. Stanislavu VAJDOVI od 13. dělostřeleckého
pluku Jince k dorovnání finančního příjmu rodiny po dobu dlouhodobé nemoci.
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Ad 5. Podpora dětí po zahynulých vojácích při plnění služebních povinností
K podpoře dětí po zahynulých vojácích z povolání při plnění služebních povinností byla
v období od 1. 11. do 13. 12. 2015 organizována „Vánoční sbírka 2015“. Její výtěžek umožnil
vyplatit v roce 2016 každému pozůstalému dítěti finanční dar ve výši 10.000, - Kč.
Ad 6. Mediální propagace činnosti Fondu
Řídícím výborem Fondu bylo přijato motto a logo Fondu:

„I ty můžeš jednou potřebovat pomoc!“

Řídící výbor Fondu využíval k mediální propagaci spolupráce s redakcí vojenského časopisu
A-Report, portálu www.army.cz a Štábní informační systém AČR. Významné informace
o působnosti Fondu byly poskytovány prostřednictvím ČTK a Českého rozhlasu. Pro veřejnou
komunikaci s Řídícím výborem byl zřízen kontaktní e-mail: vojenskyfondsolidarity@gmail.com.

II. HOSPODAŘENÍ FONDU
V roce 2015 byly výsledky hospodaření následující:
K 31. prosinci 2015 celková výše přijatých finančních darů do Fondu činila:

1.591.969,- Kč
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Výdej z Fondu za rok 2015 na finanční dar činil:

24.000,- Kč
Výdej z Fondu za rok 2015 pro Charitu ČR na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky
činil:

79.598,45,- Kč
Podle § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, max. 5 % z hrubého
výtěžku sbírky.
Celkový výdej z Fondu za rok 2015 činil:

103.598,45 Kč
Konečný zůstatek Fondu k 31. prosinci 2015 činil:

1.488.370,55
Příjmy Fondu tvořily peněžité dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané
z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních
částek.
Trvalí přispívatelé Fondu pravidelnými měsíčními částkami ať už trvalým příkazem z účtu
nebo bezhotovostní výplatou dobrovolné části platu na sbírkový účet, si zaslouží vysokého ocenění
a poděkování, neboť zajišťují trvalou stabilitu Fondu.
Největší příspěvky byly zaznamenány od následujících partnerů Fondu:
a) Vojenská část:
90.650,- Kč

Vojenské zpravodajství

43.000,- Kč

43. výsadkový prapor Chrudim, 1. ročník charitativního běhu

39.000,- Kč

Vzdušné síly, Dny vzdušných sil
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b) Civilní část:
100.000,- Kč

Spolek pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000, Ostrava

50.000,- Kč

Czech Airshow Agency, s.r.o., Praha

50.000,- Kč

DSA a.s., Hradec Králové

30.000,- Kč

Meopta Systems s.r.o., Prostějov

20.000,- Kč

Letecké služby Hradec Králové a.s.

20.000,- Kč

Omnipol a.s., Praha

Celkový příspěvek „Vánoční sbírky 2015“ do Fondu činil:

737.011,- Kč
Tato částka tvoří 46,28 % ze všech příjmů Fondu 1.591.969,- Kč.
Z toho bylo u ReMO získáno:

445.726,- Kč

Ostatní fyzické osoby přispěly:

51.285,- Kč

Fundraising:

240.000,- Kč

Největší příspěvky do „Vánoční sbírky 2015“ poskytly:
URC Systems, spol. s r.o., Prostějov

50.000,- Kč

Gordic spol. s r.o., Jihlava

50.000,- Kč

Sellier & Bellot a.s., Vlašim

25.000,- Kč

Vojenský fond solidarity získal prostřednictvím Charity ČR k zabezpečení své činnosti
od svých partnerů darem následující materiál:
Roll Up s potiskem: „Fond“

2 ks

Dar od VoZP ČR

Roll Up s potiskem: „Partneři“

2 ks

Dar od České zbrojovky a.s. Uherský Brod

Roll Up bez potisku

3 ks

Dar od České zbrojovky a.s. Uherský Brod

Sbírková pokladnička

5 ks

Dar od České zbrojovky a.s. Uherský Brod

PVC plakát VFS (1 x 2 m)

1 ks

Věnováno městem Český Krumlov

Umělý květ vlčího máku na oděv 8.000 ks Dary od výše uvedených firem a společností
Kalendáříky Fondu 2016

10.000 ks Dar od ATS-TELCOM Praha a.s.
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III. NÁMĚTY DO BUDOUCNA
Úsilí k zabezpečení finanční udržitelnosti zaměřit na široku klientelu pravidelných drobných
přispívatelů v ReMO obrany a trvalé umístění sbírkových pokladniček na vhodná místa ke sbírkové
činnosti. Ve spolupráci s vojenskými útvary a zařízeními organizovat sbírkovou činnost při
sportovních a kulturních akcích a při slavnostních příležitostech. Pokračovat v tradici Vánoční
sbírky.
Ve spolupráci s partnery dále rozvíjet podporu dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění
služebních povinností v zahraničních misích a operacích nebo na území České republiky.
Pro tuto cílovou skupinu sjednat výhodné podmínky životního pojištění a stavební spoření, možnost
výhodných zdravotních pobytů klientů VoZP ČR, sjednat možnost společných ozdravných pobytů
pro malé děti s matkami v zařízeních VLRZ, p.o.
Podporovat tradici kulturního a společenského předvánočního setkání rodin vojáků, kteří
zahynuli při plnění služebních povinností pod názvem: „Cesta za světlem.“
K zabezpečení působnosti Fondu se začlenit do dotačního programu nestátních neziskových
organizací ze státního rozpočtu publikovaného na odkaze:
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

Zřídit samostatné webové stránky Vojenského fondu solidarity.

ZÁVĚR
Vojenský fond solidarity v roce 2015 splnil své poslání. Po prvním roce činnosti
je stabilizovanou, prospěšnou, vysoce úspěšnou, společensky respektovanou a uznávanou
platformou, kdy převážnou část finančních prostředků na svoji činnost získává od právnických
a fyzických osob. Finanční příjmy zabezpečují dlouhodobé plnění působnosti našeho Fondu.
Dnem 9. března 2016 došlo k převedení působnosti Fondu na Agenturu personalistiky AČR,
která bude naplňovat povinnosti stran dohody v souladu s příslušnými zákony souboru tzv. branné
legislativy. Fondu bude trvale poskytována podpora v oblasti personální, humanitní, finanční,
právní, psychologické a duchovní služby.
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Pro následné období má Fond vytvořeny všechny předpoklady pro další trvalé,
prospěšné a úspěšné působení. Svoji činnost nadále zaměří na shromažďování finančních
prostředků pro vojáky v činné službě a pro děti vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních
povinností.
Výroční zpráva Fondu za rok 2015 byla projednána a schválena Řídícím výborem VFS
na Výročním zasedání dne 9. března 2016.

V Praze dne 9. března 2016

Za správnost:

Předseda Řídícího výboru VFS
ZNGŠ - Inspektor AČR
generálmajor Ing. Jaroslav KOCIÁN

Generální sekretář Charity ČR

………………………………………

………………………………………

Mgr. Jakub LÍČKA

Trvalá prezentace a sbírková pokladnička Fondu v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu.

