
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Vojenského fondu solidarity za rok 2018

2018





Milí přátelé,
 
ze dne na den, aniž by si to někdo z nás dokázal představit, nastane v životě obrat, nastane změna, na kterou 
nejste připraveni. Zaskočí vás, překvapí, vykolejí, změní vám od základu životní hodnoty, radost a štěstí se 
promění ve smutek a trápení. V případě profesionálního vojáka je pravděpodobnost podobných zvratů ještě 
mnohem vyšší, a to nejen v souvislosti s účastí v zahraničních operacích. A vždy to má dopad i na jeho blízké 
okolí – rodinu, přátele, známé.
 
Vojenský fond solidarity už čtvrtým rokem finančně podporuje všechny, kteří to potřebují. Na začátku byla 
myšlenka, že je třeba zajistit rychlou pomoc vojákům, kteří se při plnění služebních povinností dostali do 
kritické situace. Od té doby jsme se už mnohokrát přesvědčili, jak důležitý a prospěšný krok byl učiněn. Míra 
solidarity a lidského přístupu jak příslušníků ozbrojených sil ČR, tak civilní veřejnosti – podniků, organizací, 
sportovních klubů, firem, ale i jednotlivců – je ohromující. Velice si jí vážím a upřímně za ni děkuji. Podpora 
v podobě finančních příspěvků je pro mne důkazem, že většině z nás nezůstávají lhostejné osudy vojáků. Bez 
ohledu na to, kolik či jakým způsobem přispíváte, je podstatné vědomí, že ti, kteří se ocitli v nesnázích, na to 
nezůstali sami. Ve výroční zprávě najdete konkrétní příklady této podpory.
 
Jsem šťastná, že se náš fond stává světlem naděje pro vojáky a jejich rodiny. Ještě jednou srdečně děkuji vám 
všem – přispěvatelům, podporovatelům i spolupracovníkům – za finanční i materiální podporu naší činnosti, 
za váš drahocenný čas i talent. Jedině společným úsilím můžeme naplnit naše poslání – díky vám můžeme 
pomáhat!
 

brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová
předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

ÚVODNÍ SLOVO





Jsme hrdí na to, že Charita Česká republika mohla být jedním ze zakládajících členů Vojenského fondu 
solidarity a může se tak již od samého počátku podílet na jeho úspěšném rozvoji. Ukázalo se, že spojení 
vojensko/bezpečnostních složek s respektovanou profesionální neziskovou organizací byl krok správným 
směrem. Díky vzájemnému propojování „neziskového“ a „vojenského“ světa dokážeme být silnější. 
Rozvoj jakékoli organizace totiž nepřichází sám od sebe. Naopak se za ním skrývá velké množství práce, 
úsilí a vynaložené energie mnoha lidí. Ne jinak tomu bylo a je v případě Vojenského fondu solidarity. 
Úžasné na tom celém ale je, že všechna vynaložená energie a úsilí se nepřeměňuje v nějaký produkt, 
ale v hmatatelnou a účinnou pomoc konkrétním lidem. A to je něco, co nás nikdy nemůže omrzet 
a přestat těšit. Věřím, že stejně to cítíte i vy. Vojenský fond solidarity je ve své podstatě pouhým 
prostředníkem pomoci, ale ti, kdo skutečně pomáhají, jste pouze vy sami – naši dárci, podporovatelé 
a sympatizanti. A za to vám patří velké poděkování, uznání a respekt všech, kterým jsme mohli díky 
vám pomoci.

Mgr. Jakub Líčka
generální sekretář Charity Česká republika

Podporujeme Vojenský fond solidarity v jeho úsilí pomáhat potřebným
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VOJENSKÝ FOND SOLIDARITY POMÁHÁ

Rok 2018 se do historie Armády České republiky i celé naší společnosti zapíše jako 
jeden z nejtragičtějších. V zahraniční operaci Resolute Support v Afghánistánu při 
plnění služebních povinností padli čtyři čeští vojáci. Neštěstí se však neodehrávají 
jenom na zahraničních operacích v dalekých zemích – osobní tragédie mohou potkat 
kohokoliv z nás i doma, v České republice, přičemž na sebe berou nejrůznější podo-
by. V uplynulém roce Vojenský fond solidarity podal pomocnou ruku vojákům, které 
potkala složitá životní situace v podobě těžkého zranění, vážného onemocnění či 
náhlého úmrtí blízkého člověka, které paralyzovalo celou rodinu.

Vojenský fond solidarity primárně podporuje nezaopatřené děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu 
služby v České republice nebo v zahraničí.

VÁNOČNÍ DAR PRO DĚTI

Pokračovali jsme v již započaté vánoční tradici a stejně jako 
v uplynulých letech jsme před závěrem roku 2018 při příležitosti 
vánočních svátků poskytli finanční dar celkem 23 dětem, jejichž 
tátové zahynuli při plnění služebních povinností. Každé dítě od 
nás obdrželo příspěvek ve výši 10 000 Kč.

Vojenský fond solidarity rovněž poskytuje okamžitou 
a efektivní finanční pomoc vojákům v činné službě, u nichž 
došlo k těžkému zranění, vážné nemoci či dokonce úmrtí 
některého ze členů rodiny.

Se všemi těmito případy jsme se v roce 2018 setkali. Vojenský fond solidarity v tomto roce přijal celkem 
osm oficiálních žádostí o pomoc.

Finančně jsme podpořili šest vojáků a jejich rodin, a to v celkové výši 369 635 Kč, přičemž jednotli-
vé peněžité dary byly předem určeny pro konkrétní účel (např. nákup zdravotních pomůcek, úhra-
da části hypotéky, zajištění služeb chůvy aj.).

Jedna z oficiálních žádostí o pomoc se týkala zařazení nezaopatřeného dítěte do programu péče 
o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby.
Další oficiální žádost o pomoc byla po dohodě s klientem realizována začátkem roku 2019.

Vojenský fond solidarity v roce 2018 průběžně shromažďoval informace k několika dalším případům vo-
jáků a jejich rodin, kteří se ocitli v těžké životní situaci (úmrtí v rodině, těžká zranění). Konkrétní pomoc 
zatím poskytnuta nebyla vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování, dědickému a opatrovnické-
mu řízení, nebo u zajištění jiné efektivní pomoci ze strany Ministerstva obrany a Armády České republiky. 
Vojenský fond solidarity je připraven tyto případy individuálně řešit na základě oficiální žádosti o pomoc 
po uzavření všech oficiálních řízení, popř. s ukončením jiné formy podpory.



8

POMOC VOJÁKŮM A JEJICH RODINÁM V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Příběh desátníka Jiřího Fojtíka

V květnu 2016 při nácviku nočních střeleb u 71. mechanizovaného praporu nešťastně zasáhla bojové 
vozidlo pěchoty střela z kanonu druhého transportéru. Uvnitř byla v té chvíli tříčlenná posádka. Nejtěžší 
zranění utrpěl des. Jiří Fojtík, jehož stav byl po převozu do nemocnice kritický a lékaři se obávali o jeho 
život. I když svůj nejtěžší zápas vybojoval a přežil, zůstaly mu trvalé následky – byla mu amputována levá 
ruka a pravý bérec.

Vojenský fond solidarity poskytl des. Jiřímu Fojtíkovi v únoru 2018 finanční dar ve výši 50 000 Kč určený 
na nákup pomůcek a prostředků, které nehradí pojišťovna – tj. část potřebných léků, zdravotní a kom-
penzační pomůcky, speciální obuv, potravinové doplňky, kosmetické kryty protéz, protetickou kosmetiku 
nebo nezbytnou pravidelnou návštěvu protetika v Praze.

Další příběhy vojáků a jejich rodin, kterým Vojenský fond solidarity pomohl v roce 2018:

Dlouhodobá těžká nemoc dcery nrtm. I. L., příslušníka Agentury vojenského zdravotnictví, jejíž léčba 
a každodenní péče o ni je velmi nákladná, zcela vyčerpala finanční možnosti rodiny. Vojenský fond soli-
darity ji podpořil jednorázovou částkou 150 000 Kč, díky níž bylo možné uhradit pro dceru potřebné zdra-
votní pomůcky a hygienické prostředky.

Do aktuální finanční tísně se dostala také rodina nprap. M. U., příslušníka Vojenského zpravodajství, který 
vážně onemocněl. Vojenský fond solidarity poskytl okamžitou jednorázovou pomoc na chod rodiny 
ve výši 20 000 Kč.

Krátce po návratu ze zahraniční operace v Afghánistánu při dopravní nehodě tragicky zahynul přísluš-
ník 22. základny vrtulníkového letectva des. L. R. a zanechal po sobě družku a dva syny ve věku 3 a 7 let. 
Vojenský fond solidarity rodinu finančně podporoval a uhradil pět měsíčních splátek hypotéky v celkové 
výši 47 400 Kč.

Rtm. T. S. ze 14. pluku logistické podpory, účastník dvou zahraničních operací a otec tří dětí ve věku 
8, 12 a 16 let, předčasně zemřel po krátké těžké nemoci. Před vyřízením vdovského a sirotčího důchodu 
Vojenský fond solidarity rodinu finančně podporoval po dobu pěti měsíců. Finanční dar v celkové výši 
102 160 Kč dokázal pokrýt náklady na hypotéku, půjčky, inkaso a část výdajů na péči o děti.

Těžké chvíle prožila také rodina nprap. Z. T., příslušnice Vojenské policie, která náhle zemřela a zanechala 
po sobě partnera a tři děti předškolního věku. Vojenský fond solidarity bezprostředně zajistil úhradu slu-
žeb profesionální chůvy po dobu tří měsíců, a to v celkové částce 75 000 Kč.

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

V neděli 5. srpna 2018 došlo v Afghánistánu k tragické události, při které Armáda České republiky 
ztratila tři vojáky, příslušníky 10. strážní roty BAF. Po útoku sebevražedného atentátníka svým zra-
něním podlehli štábní praporčíci in memoriam Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek
ze 42. mechanizovaného praporu Tábor.
Na základě okamžitého projevu podpory veřejnosti Vojenský fond solidarity vyhlásil 6. srpna 2018 mimo-
řádnou sbírku na podporu rodin padlých vojáků. V rámci sbírky, která probíhala do 31. srpna 2018, 
se podařilo vybrat neuvěřitelných 10 365 227 Kč. Do sbírky se zapojilo celkem 6 223 přímých přispěvatelů 
z řad fyzických i právnických osob. Značné částky věnovali organizátoři mnoha společenských, kulturních 
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či sportovních akcí. Kolegové padlých 
vojáků z 10. strážní roty BAF dokonce 
uspořádali v Afghánistánu Memoriál 
padlých hrdinů.

Zájemci mohli přispět také formou 
dárcovské sms, kterých bylo do konce 
sbírky zasláno celkem 29 237. Výtěžek 
mimořádné sbírky byl po odečtení 
režijních nákladů rozdělen podle 
potřebnosti mezi nejbližší pozůstalé 
padlých vojáků. Darovací smlouvy ro-
dinám osobně předala předsedkyně 
výboru brig. gen. Lenka Šmerdová.

Upřímně děkujeme všem přispěva-
telům, kterým nebyly osudy těchto 
rodin lhostejné, a do sbírky se zapojili. Svým příspěvkem vyjádřili solidaritu se všemi vojáky, kteří plní ná-
ročné úkoly v zahraničí i v České republice. Nesmírně si vážíme Vašeho postoje a důvěry. O významu mi-
mořádné sbírky svědčí i slova paní Jitky Marcinové, maminky padlého štábního praporčíka in memoriam 
Martina Marcina: „Jsem nesmírně vděčná, že spousta neznámých lidí v této zemi poslala peníze lidem, 
kterým se ze dne na den zhroutil svět. Tito soucitní lidé mi dodávali sílu nepodlehnout a vytrvat. Nikdy 
vás, neznámé lidi, nebudu moci obejmout, podívat se vám do očí a osobně vám poděkovat. Děkuji, děku-
ji, děkuji.“

SPOLUPRÁCE S NADAČNÍM FONDEM SPECIÁLNÍCH SIL GENERÁLA MORAVCE

Při střeleckém útoku na základně Shindand v Afghánistánu padl 22. října 2018 příslušník Centra 
vojenské kynologie Chotyně štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka, který zde působil po 
boku příslušníků 601. skupiny speciálních sil jako specialista.

Mimořádnou sbírku na pomoc pozůstalé rodině padlého vojáka vyhlásil po dohodě s Vojenským fondem 
solidarity Nadační fond speciálních sil generála Moravce. V rámci této spolupráce propůjčil Vojenský fond 
solidarity fondu speciálních sil k využití svou službu dárcovských sms, díky níž se podařilo v období 

1. – 23. listopadu 2018 získat částku ve výši 
46 085 Kč. Celkový výtěžek mimořádné sbírky 
na pomoc pozůstalé rodině št. prap. in me-
moriam Tomáše Procházky činil 1 470 131 Kč.

I tuto sbírku provázela velká vlna lidské soli-
darity i profesionální vojenské sounáležitosti. 
Jako konkrétní příklad uvádíme příběh pří-
slušníka aktivní zálohy svob. P. K. Náhradu své 
mzdy za více než týdenní nácvik slavnostní 
přehlídky k 100. výročí vzniku Československa 
věnoval v plné výši na sbírkový účet Nadač-
ního fondu speciálních sil generála Moravce. 
Tento čin může být příkladem i motivací pro 
všechny, jimž není lhostejný osud našich vojá-
ků a jejich rodin, které potká tragická událost.
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Vojenský fond solidarity v roce 2018 poskytl finanční pomoc vojákům a jejich rodinám v těžké ži-
votní situaci v celkové výši 10 497 609 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi pozůstalé rodiny vojáků 
padlých v Afghánistánu, děti, které tragicky ztratily otce ve službě, a vojáky s rodinami, které po-
stihlo těžké zranění, vážné onemocnění nebo náhlé úmrtí.
I když víme, že peníze nevrátí život ani zdraví, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme 
mohli pomoci našim klientům v nejtěžším období jejich života. Upřímné poděkování a respekt pa-
tří tisícům dárců, kteří Vojenský fond solidarity v roce 2018 finančně podpořili a zcela tak naplnili 
význam motta našeho fondu, které jsme v tomto roce přijali za své: „Díky vám můžeme pomáhat“.
 

AKCE VE PROSPĚCH VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Na podporu Vojenského fondu solidarity se v roce 2018 uskutečnila řada vnitrore-
sortních sbírek i množství společenských, kulturních a sportovních akcí. Na jejich 
organizaci se významně podíleli příslušníci vojenských útvarů a zařízení i nadšenci 
z řad civilní veřejnosti. Obě skupiny spojoval společný cíl – uspořádat atraktivní akci, 
jejíž výtěžek podpoří dobročinnou aktivitu Vojenského fondu solidarity.

Nejvýznamnější vnitroresortní akcí je již tradičně sbírka ke Dni válečných veteránů. Vojákům, za-
městnancům Ministerstva obrany i části civilní veřejnosti se v roce 2018 společně podařilo získat 
ve prospěch Vojenského fondu solidarity rekordní částku ve výši 906 658 Kč.

VNITRORESORTNÍ SBÍRKA KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Vojenský fond solidarity organizoval ve dnech 22. října – 
20. listopadu 2018 za pomoci vojáků-dobrovolníků již 
třetí veřejnou resortní sbírku při příležitosti Dne váleč-
ných veteránů, jehož celosvětovým symbolem je květ 
vlčího máku. Vojáci z povolání převážně z řad kaplanů 
a vrchních praporčíků byli tradičně nápomocni při zajiš-
tění této sbírky, její propagaci a umístění 102 sbírkových 
pokladniček v jednotlivých součástech Ministerstva 
obrany. Významný podíl na této akci měl Spolek pro eu-
roatlantickou spolupráci JAGELLO 2000, který zakoupil 
vlčí máky určené jako poděkování pro všechny dobro-
volné dárce. V rámci sbírky bylo celkově vydáno více než 
15 000 kusů vlčích máků.

Nejvýznamnějšími přispěvateli do této sbírky se stali pří-
slušníci Vojenského zpravodajství s úctyhodnou částkou 
117 377 Kč.

Celkem 56 857 Kč se podařilo vybrat za jediný den v rámci 
oslav Dne válečných veteránů, které již tradičně organi-
zovala městská část Praha 2 na náměstí Míru 9. listopa-
du 2018. Sbírku zde koordinovalo Krajské vojenské velitel-
ství Praha a pěší rota aktivní zálohy Středočeského kraje.
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Pardubický 14. pluk logistické 
podpory představil veřejnosti 
sbírku při příležitosti hokejo-
vého utkání mezi HC Dynamo 
Pardubice a HC Sparta Praha, 
které bylo věnováno vzpo-
mínce na válečné veterány. 
Pro fond bylo vybráno cel-
kem 36 870 Kč.

Do vnitroresortní sbírky se vůbec 
poprvé zapojilo i Komunitní cent-
rum pro válečné veterány v Brně, 
kde se setkávají účastníci zahra-
ničních operací. Do zapečetěné 
sbírkové pokladničky se podařilo 
vybrat 12 826 Kč.

Obětavě se zapojili i vojáci působící na zahraniční operaci – příslušníci 11. strážní roty BAF ÚU AČR RS na 
základně Bagrám v Afghánistánu věnovali finanční příspěvek v celkové výši 22 826 Kč.

Naše velké poděkování patří všem dárcům z řad vojenské i civilní veřejnosti, stejně jako vojákům-
-dobrovolníkům z řad vrchních praporčíků, vojenských kaplanů a vůbec všem, kteří zabezpečili 
sbírku napříč celým resortem obrany i na veřejnosti. Téměř jeden milion korun, který se podařilo 
při této příležitosti získat, významně podpořil konto Vojenského fondu solidarity a v nastávajícím 
období tak výrazně umožní další pomoc vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci.

Vedle sbírky ke Dni válečných veteránů v průběhu 
roku probíhají při vojenských útvarech a zaříze-
ních i jednorázové sbírky, které jsou nezištně orga-
nizovány jejich příslušníky.
Taková sbírka se uskutečnila v roce 2018 např. 
u Agentury vojenského zdravotnictví, 243. vrtulní-
kové letky 24. základny dopravního letectva Kbely, 
Výcvikového zařízení Hradiště či u Centra zdravot-
nického materiálu Bystřice pod Hostýnem.
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K pravidelným podporovatelům Vojenského fondu soli-
darity patří příslušníci aktivní zálohy ozbrojených sil, kte-
ří za svými vojenskými kolegy napříč celou armádou stojí 
jako jeden velký tým. Propagují fond a přispívají do něho 
značnými částkami, za což jim patří naše srdečné poděko-
vání. V roce 2018 Vojenský fond solidarity podpořili svojí 
sbírkou např. příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojen-
ského velitelství Praha-Středočeský kraj, 72. mechanizo-
vaného praporu, Krajského vojenského velitelství Brno či 
Odboru biologické ochrany Těchonín.

Oblíbenou formou sbírkové činnosti jsou vojenské běhy 
a pochody, sportovní utkání všeho druhu a hudební kon-
certy a kulturní festivaly, kterých se účastní velké množství návštěvníků. Díky těmto aktivitám se 
mohou lidé příjemným způsobem seznámit s činností Vojenského fondu solidarity. Organizáto-
rům těchto akcí a koordinátorům sbírek patří naše poděkování za vynaložené úsilí v této sbírkové 
a propagační činnosti.

AKCE S VOJENSKOU A VOJENSKO-HISTORICKOU TEMATIKOU:

Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR, Ostrava 60 399 Kč
Tankový den, Lešany 40 000 Kč
B17 Memory, Sedlčany 8 650 Kč
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SPORTOVNÍ AKCE:

FMX Gladiator Games, Praha 100 000 Kč
Sparta vzdává hold, Praha 80 000 Kč
Charitativní běh 43. výsadkového praporu, Chrudim 46 039 Kč
Czech RAF Golf Trophy, Mariánské Lázně 41 000 Kč
AUTHOR Pražská padesátka, Praha 30 000 Kč
Běh Praporčické školy, Vyškov 27 670 Kč
Běh pro podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace PaH, Děčín 26 100 Kč
Vojenský pochod ČR a Pochod české státnosti, Jihomoravský kraj 17 686 Kč
Carp Marathon, Praha 17 250 Kč
Fotbalový zápas – Vysočina děkuje, Jihlava 15 000 Kč

HUDEBNÍ A KULTURNÍ AKCE:

Koncert ke Dni válečných veteránů, Praha 112 688 Kč
Benefiční koncert věnovaný padlým vojákům, Praha 101 000 Kč
Friends Fest, Pardubice 100 000 Kč
F SCÉNA 2018, Brno 31 089 Kč
Benefiční koncert pro Obranu národa, Praha 2 104 Kč
Letecký ples 2018, Praha 2 065 Kč
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PROPAGACE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Propagace a informování vojenské i civilní veřejnosti o aktivitách Vojenského fondu 
solidarity je nedílnou součástí naší práce. Rozšíření povědomí o existenci instituce, 
která byla zřízena na pomoc vojákům a jejich rodinám, pomáhá nejen finančně posí-
lit fond získáváním nových přispěvatelů, ale umožňuje i jeho pevné ukotvení do sys-
tému péče o příslušníky Armády České republiky. S ohledem na náročnost vojenské 
služby může vědomí, kam se obrátit v případě tragické události o okamžitou pomoc, 
zásadně ovlivnit život nejen samotného vojáka, ale i celé jeho rodiny.

V roce 2018 využíval Vojenský fond solidarity na podporu propagace své činnosti řadu standard-
ních komunikačních nástrojů, veřejných aktivit i nových originálních projektů. K medializaci pri-
márně využíval oficiální webové stránky www.fondsolidarity.army.cz, kde čtenáře pravidelně se-
znamoval se všemi aktivitami ve prospěch vojáků a jejich rodin. Mediální spolupráce v tomto roce 
pokračovala s redakcí vojenského časopisu A-report, jehož redaktorům patří naše poděkování. 
Rovněž děkujeme vydavatelství Extra Publishing, s.r.o., za bezplatnou celoroční propagaci 
Vojenského fondu solidarity v rámci jím vydávaných titulů.

Zástupci Vojenského fondu solidarity v průběhu roku 2018 zrealizovali prezentaci fondu pro příslušníky 
25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, příslušníky Hradní stráže v Praze a také pro před-
sedy, metodiky a poradce komisí Prevence rizikového chování v posádce Praha. Během těchto přednášek 
byla představena nejen organizace a vlastní činnost fondu, ale účastníci se mohli osobně seznámit s mož-
nostmi poskytnutí pomoci vojákům, kteří ji potřebovali.

V závěru roku 2018 byly zahájeny přípravné práce na vytvoření oficiální powerpointové prezentace Vojen-
ského fondu solidarity, která bude po dokončení veřejně přístupná na webu fondsolidarity.army.cz a ur-
čena k využití všem, kteří nám chtějí pomoci s jeho propagací.

Jako symbol profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků byl nově zaveden odznak 
Vojenského fondu solidarity, určený pro všechny dárce z řad vojenské i civilní veřejnosti. Má své 
místo na vojenské uniformě a hrdě vypovídá o svém nositeli, že patří k výjimečným lidem, kterým 
není lhostejný osud kolegů. Odznak zdobící civilní oblečení svědčí o úctě jeho nositele k vojákům 
z povolání. Stal se tak symbolem poděkování za nezištnou pomoc a podporu.
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Odznak získá každý, kdo do fondu přispívá pravidelně alespoň dvanáct měsíců (trvalým příkazem, zasí-
láním části platu bezhotovostním způsobem), vydáván je pak na základě čestného prohlášení žadatele. 
První odznaky byly slavnostně předány 10. prosince 2018.

Podobu odznaku Vojenského fondu solidarity navrhli pracovníci Vojenského historického ústavu a Vojen-
ská zdravotní pojišťovna zabezpečila výrobu 5 000 ks odznaků, které nám věnovala jako dar. Vzájemné 
a dlouhodobé spolupráce si velmi vážíme. Poděkování patří pak zejména všem dárcům z řad vojáků i ci-
vilní veřejnosti, kteří nezištně každý měsíc zasílají svůj příspěvek na účet fondu – bez nich by existence 
našeho odznaku neměla žádný význam.

Za účelem rozšíření povědomí o fondu byl v listopadu 2018 poprvé vydán reprezentativní kalen-
dář Vojenského fondu solidarity, na jehož vzniku se podíleli sami vojáci. Kalendář na rok 2019 byl 
sestaven z dvanácti nejlepších fotografií, které byly zaslány do fotografické soutěže na téma 
„Každodenní život vojáka ozbrojených sil ČR“. Ta byla vyhlášena v červenci a uskutečnila se pod 
záštitou náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 525 fotografií, které zobrazovaly nejrůznější momenty ze života a prá-
ce vojáků u jejich domovských útvarů napříč celým resortem. V říjnu 2018 byly třem vítězům fotografické 
soutěže předány hodnotné ceny a v listopadu 2018 byl v prostorách pražské Písecké brány slavnostně 
pokřtěn kalendář.

Celý projekt mohl být realizován 
díky spolupráci Vojenského fondu 
solidarity s firmou Opel, která ka-
lendář o nákladu 3 000 kusů gra-
ficky zpracovala a nechala vyrobit. 
Zájemci mohli kalendář získat za 
dobrovolný příspěvek ve prospěch 
Vojenského fondu solidarity.

Pro rok 2019 byl vydán také kapes-
ní kalendář v celkovém nákladu 
5 000 ks. Za návrh kalendáře patří 
poděkování pplk. Mgr. Monice 
Blaschkeové, která dlouhodobě 
graficky podporuje ideu fondu.



16

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PROPAGACE

Vojenský fond solidarity v oblasti propagace dlouhodobě spolupracuje s následujícími subjekty:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o.,
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o.,
Vojenská nemocnice Brno, p.o.,
Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.,
Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p.o.,
Vojenská zdravotní pojišťovna,
Vojenský historický ústav,
Spolek pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000.

Za propagaci Vojenského fondu solidarity děkujeme herci Matěji Hádkovi, který se rozhodl osobně pod-
pořit a propagovat Vojenský fond solidarity 1. září 2018, kdy slavnostně odstartoval tradiční charitativní 
běh pořádaný příslušníky 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Pro tuto příležitost si oblékl tričko se zna-
kem Vojenského fondu solidarity, které si sám nechal vyrobit.

HOSPODAŘENÍ VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY V ROCE 2018

Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat finanční prostředky ve formě 
darů fyzických a právnických osob s cílem poskytnutí finanční pomoci klientům – vo-
jákům a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Rozhodujícím faktorem 
efektivity a smysluplnosti existence Vojenského fondu solidarity je jeho ekonomická 
dostatečnost – čím více finančních prostředků bude shromážděno na bankovním 
účtu fondu, tím širší a štědřejší podporu potřebným může fond poskytovat.

Finanční prostředky Vojenského fondu solidarity od jeho vzniku v rámci registrované veřejné sbírky pro 
Českou republiku:

období Hrubý výtěžek 
sbírky

Čistý výtěžek 
sbírky *)

Použité prostředky v 
souladu s účelem 

sbírky

Prostředky k využití 
dle účelu sbírky 
(kumulativně)

2015 1 591 925,90 1 512 329,61 24 000,00 1 488 329,61
2016 2 362 849,57 2 244 707,09 690 000,00 3 043 036,70
2017 2 894 799,30 2 750 059,34 321 627,00 5 471 469,03
2018 14 458 786,87 13 735 847,53 10 497 609,00 8 709 707,56

*) v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, činí náklady spojené s realizací 
sbírky max. 5 % hrubého výtěžku

Vedle pravidelných i nepravidelných přispěvatelů z řad individuálních a firemních dárců byl spuštěn pro-
jekt dárcovských sms (DMS) v rámci Fóra dárců.
Od července 2018 je tak možné přispívat na fond prostřednictvím jednorázových či trvalých sms ve tvaru 
DMS VFS a TRV VFS v hodnotách 30/60/90 Kč.

Zvláštní pozornost a poděkování patří všem pravidelným dárcům – jednotlivým fyzickým oso-
bám – za jejich trvalou a dlouhodobou podporu Vojenského fondu solidarity. Výrazem profesní 
sounáležitostí vojáků je jejich dobrovolné zařazení do skupiny dlouhodobých podporovatelů Vo-
jenského fondu solidarity – pravidelným přispíváním do fondu pomáhají sami sobě.
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Vojenský fond solidarity byl v roce 2018 podpořen 
celkem 13 523 dary od individuálních a firemních 
dárců, organizací a sdružení. Z tohoto počtu cel-
kem 512 dárců přispívalo pravidelnými příspěvky.

Příjmy do Vojenského fondu solidarity tvoří jednorá-
zové a pravidelné dary, které doplňují dary ze speci-
álních akcí a aktivit pořádaných na podporu fondu 
a rovněž sbírek, které reagují na mimořádné a krizové 
situace. Graf znázorňuje poměr těchto typů zdrojů na 
celkových příjmech v roce 2018.

Děkujeme všem dárcům, že nám prostřednictvím po-
skytnutých prostředků pomáhali plnit poslání Vojen-
ského fondu solidarity.

POMĚR DÁRCŮ NA VÝTĚŽKU SBÍRKY

firemní dárci
7%

DMS
6%

individuální dárci
87%

pravidelné a ostatní jednorázové 
příspěvky

sbírka ke Dni válečných veteránů

mimořádná sbírka pro oběti útoku 
v Afghánistámu

„Děkujeme zejména dárcům, kteří poskytli finanční částky nad 10 000 Kč. Těmto dárcům nabízíme zveřejnění 
loga na webových stránkách VFS.“

Děkujeme firmě Hankook za dar pro naše klienty v podobě 200 kusů pneumatik.

Děkujeme všem neidentifikovaným dárcům za finanční podporu. Uvedením vašich kontaktů nám umož-
níte zaslat potvrzení o poskytnutém daru.

Vojenský fond solidarity v roce 2018 splnil své poslání a pro další trvalé, prospěšné a úspěšné pů-
sobení má vytvořeny všechny předpoklady. Jeho činnost bude nadále zaměřena na shromažďo-
vání finančních prostředků pro děti vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností a pro 
vojáky v činné službě a jejich blízké, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
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ORGANIZACE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Řídícím orgánem Vojenského fondu solidarity je výbor sestávající ze třinácti stálých 
členů zastupujících Armádu České republiky, Vojenskou policii, Vojenské zpravodaj-
ství, Vojenskou kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž, Charitu České republiky 
a Českou biskupskou konferenci. Předsedkyní výboru je od roku 2017 poradkyně 
náčelníka Generálního štábu brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová, místopřed-
sedou výboru generální sekretář Charity Česká republika Mgr. Jakub Líčka. Vlastní 
chod Vojenského fondu solidarity zabezpečuje ředitel a zástupce ředitele.

Výbor Vojenského fondu solidarity zasedl v průběhu roku 2018 celkem sedmkrát, přičemž dvě zasedání 
byla svolána jako mimořádná v důsledku tragické události v Afghánistánu.

Z jednotlivých jednání výboru bylo vždy pořízeno usnesení, jehož autenticitu a věcnou správnost stvrdila 
předsedkyně a místopředseda výboru podpisem. Do usnesení a doprovodných prezentací byly zapraco-
vány hlavní činnosti a postupy Vojenského fondu solidarity za uplynulé období.

● Kontrola hospodaření, získávání finančních darů ve prospěch Vojenského fondu solidarity a navázá-
ní spolupráce s novými partnery:
● příprava a realizace vnitroresortní sbírky ke Dni válečných veteránů;
● podpora vojenské i civilní veřejnosti při organizaci krátkodobých sbírek ve prospěch Vojenské-

ho fondu solidarity;
● jednání s novými partnery o konkrétní podobě vzájemné spolupráce;
● možnost přispívání vojáků a civilních a státních zaměstnanců resortu obrany na účet Vojen-

ského fondu solidarity z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
● stav účtu.

● Úprava interních dokumentů za účelem rozvoje činnosti Vojenského fondu solidarity:
● rozšíření statutu Vojenského fondu solidarity o klienty z řad Aktivní zálohy ozbrojených sil Čes-

ké republiky.
● Řešení žádostí klientů – vojáků a jejich rodin ocitnuvších se v těžké životní situaci:

● upřesnění obecného postupu v případě mimořádné tragické události;
● vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc pozůstalým rodinám štábních praporčíků in me-

moriam Kamila Beneše, Martina Marcina a Patrika Štěpánka;
● rozdělení výtěžku mimořádné sbírky pozůstalým rodinám;
● podpora mimořádné sbírky Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce ve prospěch 

rodiny štábního praporčíka in memoriam Tomáše Procházky (zapůjčení DMS služby);
● jednotlivé další případy pomoci vojákům a jejich rodinám.

● Podpora dětí, jejichž otcové zemřeli při plnění služebních povinností doma i v zahraničí:
● vánoční finanční dar pro nezaopatřené děti;
● vánoční setkání s dětmi.

● Propagace činnosti Vojenského fondu solidarity:
● prezentace fondu v rámci Armády České republiky a na veřejnosti;
● medializace Vojenského fondu solidarity;
● zveřejnění životních příběhů vybraných klientů;
● získávání důvěry vojáků i široké veřejnosti;
● výroba a distribuce odznaku Vojenského fondu solidarity pro pravidelné přispěvatele;
● realizace prvního ročníku fotografické soutěže Vojenského fondu solidarity na téma 

„Každodenní život vojáka ozbrojených sil ČR“;
● výroba a distribuce Kalendáře Vojenského fondu solidarity.
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