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Slovo
úvodem

Vážení přátelé,

na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, 

které Nadace DRFG podpořila v roce 2017. Dají se rozdělit 

do několika oblastí - podpora fi nanční gramotnosti 

dětí, působení na společenské klima v Brně, partnerství 

s církevními subjekty a jiné oblasti pomoci.  

Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělil o několik 

zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadace 

přinesl. 

S potěšením napomáháme dynamickému rozvoji sdružení 

yourchance a jeho projektů „Finanční gramotnost do 

škol“ a „Začni správně“ pro děti z dětských domovů. 

Yourchance se rozšířila do všech regionů a stala se krom 

jiného českým garantem Global Money Week. Spolu se 

ZET Foundation prof. Milana Zeleného také věnovala 

své kompetence vybraným dospívajícím z domovů 

na summer campu podnikatelských dovedností, kam 

jsme zavítali spolu s přáteli z italského centra excelence 

COMETA. 

Rozzá ř ené  dě tské  oč i, tisí ce nadš ený ch selfí č ek, dojemné  

ú smě vy udivený ch seniorů  - to vše opět provázelo instalaci 

stovek deštníků na brněnské ulici České. Tentokrát 

v barvách italské trikolóry, pro radost a na oslavu řady 

moravsko-italských partnerství. Deštníky propojily svět 

diplomacie (italské  velvyslanectví  a konzulá t), byznysu 

(Nová  Mosilana a Regioná lní  hospodá ř ská  komora Brno), 

mí stní  kreativity (Ž ivé  mě sto), cí rkví  (Diecé zní  charita 

Brno). A nakonec i svě t sportu – sundané  deš tní ky 

podepsali (mistrovští!) hokejisté  Komety, charita je 

v listopadu benefi č ně  prodá vala př i zá pase v DRFG 

Aré ně  a vý tě ž ek před zimou pomohl lidem bez domova. 

Velké díky všem jmenovaným, chceme v tradici deštníků 

pokračovat. 

Mimořádné události se odehrály také v rámci druhého 

ročníku festivalu Meeting Brno. Za všechny zde 

připomínám unikátní architektonické zpřítomnění všech 

historických vrstev Moravského náměstí, které proniklo 

na stránky světových médií. No a především návrat 

120 potomků tří židovských rodin, bez nichž by moderní 

Brno nemělo mnohé z toho, čím se pyšní. V průběhu pěti 

festivalových dnů často tekly slzy dojetí při novém setkání 

města s Löw-Beerovými, Tugendhatovými a Stiasstnymi. 

V oblasti podpory církví jsme kromě řady sociálních 

a kulturních projektů vděčně přispěli k oslavě života 

vzácného muže, který z tohoto světa na jaře odešel - 

Miloslava kardinála Vlka.  Podíleli jsme se na organizaci 

velkolepého koncertu k jeho nedožitým 85. narozeninám 

a přivítali jsme na Meetingu Brno nejvýznamnější českou 

mezináboženskou a ekumenickou platformu Společný 

hlas, kterou pan kardinál před lety založil. 

Na podzim jsme pak pomáhali s nabídkou vůbec prvních 

křesťanských Kursů Alfa v českém fi remním prostředí - 

pro zaměstnance a partnery DRFG.

O božské kráse lidskosti, s níž se často právě na místech 

největšího utrpení setkáváme, platí, co kdysi zvolal Pavel 

z Tarsu: „O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet!“ 

(Sk 4,20). Chceme se o tu krásu dělit prostřednictvím 

nadačního „Roku příběhů 2018“. 

Děkuji za podporu investiční skupině DRFG, mnoha 

desítkám dárců ze skupiny a všem  partnerům. Jsme 

s vámi, buďte se námi. 

Všechno začíná setkáním.

David Macek

ředitel Nadace DRFG
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Obecné údaje o nadaci

Identifi kační údaje
Název:    Nadace DRFG

Sídlo:    Holandská 878/2, 639 00 Brno

Datum vzniku:   20. dubna 2016

IČ:    05012571

Zapsáno:   Krajským soudem v Brně, oddíl N, složka 600

Orgány
Správní rada:
David Rusňák, předseda správní rady

Petra Rusňáková, místopředsedkyně správní rady

David Macek, člen správní rady a ředitel nadace

Ondřej Macek, člen správní rady (od 23.11.2017)

Revizor:
Marian Vařečka, advokát

Nadační jmění při zřízení 
nadace činí 500 000 Kč.

D
RF

G
 N

ad
ac

e

8



Představení nadace
Nadace DRFG vznikla sepsáním nadační listiny ve formě notářského zápisu dne 12. 4. 2016 v souladu se zákonem 

č. 277/1997 Sb. a dne 20. 4. 2016 byla zapsána Krajským soudem v Brně do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka 

č. 600 s přiděleným identifi kačním číslem 05012571. 

Účel Nadace DRFG
Nadace byla založena zejména pro podporu činností 
v následujících oblastech:

• veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod fi lantropie a společenské odpovědnosti, 

      vyhledávání a zavádění příkladů dobré praxe; 

• studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského 

   a mezikulturního dialogu; 

• činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí; 

• posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní 

   spolupráce a rozvojové pomoci; 

• prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím; 

• bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO; 

• rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv 

    a náboženských svobod;

 

• rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic; 

• živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění; 

• architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje; 

• trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky, 

   zemědělství a vinařství; 

• vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží; 

• volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálněpatologických jevů; 

• rozvoje osobnosti, zlepšování prorodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného 

   a pracovního života; 

• humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče.
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Činnost a oblasti podpory
Kdo jsme
Od vzniku investiční skupiny DRFG se snažíme pomáhat. Podporujeme řadu sociálních, kulturních a sportovních pro-

jektů. Podnikání není jen tvrdý byznys, má svou lidskou stránku a širší společenský rozměr. Přišel čas, abychom naše 

rozmanité podpůrné aktivity sjednotili a mezinárodně ukotvili. Proto jsme založili Nadaci DRFG. 

Naše vize
„Všechno začíná setkáním,“ říká papež František. Nadace DRFG je otevřeným prostorem pro všechny, kdo chtějí 

pomáhat rozvoji našeho území. Společně toho můžeme dokázat mnohem víc.

Pro začátek stačí – jednoduše se setkat. Setkání obohacuje a sbližuje, pomáhá odhalit, v čem je kdo jedinečný. 

Setkání je základní metodou rozvoje, nezbytnou podmínkou osobního i společenského růstu. Také proto podporuje-

me festival Meeting Brno, který se inspiruje festivalem přátelství mezi národy Meeting Rimini. Meeting Brno přivádí 

na Moravu výrazné osobnosti, otevírá ji světu, rozvíjí vzájemné porozumění.

Mezinárodní spolupráce
Inspirujeme se u těch nejlepších. A víc než to. Prostřednictvím Nadace DRFG vstupuje do Česka mezinárodní aso-

ciace Compagnia delle Opere (www.cdo.org), která sdružuje přes 35 tisíc komerčních i neziskových společností 

z 19 zemí pěti kontinentů. Compagnia delle Opere uplatňuje v praxi křesťanské sociální učení a patří k hlavním svě-

tovým protagonistům tzv. „civil economy“ – při rozhodování se zaměřuje vedle zisku i na obecné dobro. Naplňuje tak 

vlastně krédo Tomáše Bati, podle něhož „velký muž“ myslí při své činnosti nejen na sebe a svou rodinu, ale „pracuje 

tak, aby jeho práce přinesla prospěch i jiným, jeho okolí, případně celému státu“.

Jsme patrioti
Zakořeněni na Moravě, otevřeni Evropě a světu. Jako investiční skupina vycházíme z Moravy. Jsme si vědomi její 

slavné minulosti, tradic a obrovského potenciálu pro budoucnost. O rozvoj Moravy nám jde především. Jsme zvyklí 

dělat věci pořádně. Nejlépe můžeme pomáhat tam, kde to dobře známe.

Finanční gramotnost
Pomáháme tím, co opravdu umíme. Nechceme jen „dávat peníze” – pro rozvoj druhých nabízíme i vlastní kompe-

tence (venture philantrophy), upřednostňujeme trvalejší partnerství. Protože se ve světě peněz opravdu vyznáme 

a zároveň víme, že řadě lidí může nepromyšlené nakládání s nimi pokazit život, snažíme se o pozvednutí fi nanční 

gramotnosti. Například se společností yourchance u dětí ve školách a v dětských domovech.
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Priority nadace 
Prioritními oblastmi podpory jsou: 

•   podpora fi nanční gramotnosti dětí z dětských domovů a na základních a středních školách 

     s yourchance o. p. s.;

•   podpora festivalu Meeting Brno;

•   podpora aktivit spojených s církvemi, řády a kongregacemi.

V následujícím roce bude Nadace DRFG pokračovat v činnosti v souladu se svým účelem.

Přehled aktivit výzkumu a vývoje
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností yourchance se podílíme na vývoji webové a mobilní aplikace k sou-

těži Rozpočti si to, kterou zdarma zpřístupníme veřejnosti jako výukový nástroj pro rozvoj fi nanční gramotnosti. 

Současně spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání a Karlínskou obchodní akademií na vývoji nového 

systému výuky ekonomiky a podnikání na středních školách. 
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www.yourchance.cz

yourchance
Dar 2 000 000 Kč (2016–2018 celkem 6 000 000 Kč)

Nadace DRFG se stala strategickým partnerem obecně prospěšné společnosti yourchance pro období 
2016–2018. Smyslem spolupráce je zvýšení fi nanční gramotnosti u dospívajících dětí z dětských domovů 
a studentů ve školách. 
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Projekt Začni správně
www.zacnispravne.cz

Smyslem projektu Začni správně je zajištění integračního procesu pro mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domo-

vy nebo pěstounskou péči, aby se postavili na vlastní nohy a mohli žít samostatný plnohodnotný život. 

V rámci projektu Začni správně jsme si stanovili následující úkoly:

• Zajistit přímou podporu mladým dospělým, kteří opustili dětské domovy, a pomoci jim při vytváření

  zdravých pracovních a fi nančních návyků, komunikačních a vztahových modelů, případně zajistit 

    potřebnou odbornou pomoc.

•  Změnit paradigma u veřejnosti v pohledu na ději žijící v dětských domovech.

•  Podporovat zaměstnavatele a pomoci jim překonat předsudky vůči  lidem, kteří vyrostli v dětských domovech.

• Vytvářet vztahy a komunikaci mezi nevládními neziskovými organizacemi, státními institucemi, místní 

    samosprávnou a podnikatelskou sférou.

Projekt Finanční gramotnost do škol
www.fgdoskol.cz

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací prostředí, které bude rozvíjet fi nanční gramotnost mladé generace. 

Jde o zavádění inovací do výuky na základních a středních školách. Rodičům a učitelům se v oblasti fi nanční gra-

motnosti dostává nástrojů, pomůcek a znalostí, aby mohli děti učit to, co budou v životě skutečně potřebovat.

Systémově podporujeme prosazení takových změn rámcových vzdělávacích programů, které umožní zavedení 

výuky základů podnikání zejména na středních a odborných školách nebo učilištích.
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www.meetingbrno.cz

Meeting Brno 2017
„Jednota v rozmanitosti“

Dar 1 000 000 Kč

Festival Meeting Brno se i ve svém druhém ročníku zaměřil na mapování a zpřítomnění historie Moravy a jejího nej-

většího města, jemuž dala tvář i význam nejen česká, ale také německá a židovská komunita. 

54 pořadů / 13 000 návštěvníků / 12 000 účastníků Šalina Music Tour / 120 hostů z řad potomků židovských průmy-

slnických rodin z 5 kontinentů / 40 diskutujících osobností, 50 vystupujících umělců a 60 hudebníků ze 7 evropských 

zemí / mediální ohlasy v České Republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Itálii
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Diskusní fóra i umění
Během deseti festivalových dní se uskutečnilo na padesát pořadů, v nichž se tematizovaly náročné a citlivé problé-

my naší minulosti i dneška. Vedle diskusních fór, jichž se účastnili významní představitelé evropského politického,

společenského či kulturního života, probíhal i bohatý kulturní program, který daná témata před očima diváků 

zpřítomnil a umožnil jim je skutečně prožít. Na platformě festivalu se tak zdařilo propojit poučné se zábavným,

vzdálené s místním, minority s majoritou – a vytvořit tak tolerantní, myšlenkově otevřenou atmosféru, Brno ote-

vřené Evropě. Oslovili jsme tím více než 13 000 návštěvníků, kteří se na festival sjeli nejen ze širokého okolí, ale 

i z dalších českých měst či ze sousedních zemí.

Síla setkání
Mnohé konfl ikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom jim lze jednoduše předcházet – 

setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto jsme v roce 2015 iniciovali Deklaraci smíření a společné budoucnosti 

a setkali se s potomky odsunutých německých Brňanů, proto každoročně konáme Pouť smíření a připomínáme si 

oběti poválečného násilí z jejich řad. A proto jsme letos do Brna pozvali potomky židovských rodin, kterým – byť 

přežili holocaust – byl po válce zkonfi skován majetek. Bez ohledu na jejich zásluhy o průmyslový i kulturní vzestup 

našeho regionu jim byly znárodněny továrny a především architektonicky cenné vily, jimiž se dnes město i kraj 

pyšní světu. Aby jejich příběhy neupadly v zapomnění, vrátili jsme se k této trpké kapitole našich dějin a pozvali 

členy rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni, aby nám vyprávěli o svých osudech. Na festival Meeting Brno se jich 

tak sjelo 120 a pro mnohé z nich to bylo první setkání s městem jejich původu.

„Kdysi jsme odešli jako uprchlíci a dnes žijeme po celém světě. Těch několik dnů v Brně nám však přineslo zpět 

pocit domova. Děkujeme!“ (Daniel Loew-Beer (CH), vnuk Waltera Löw-Beera z Brněnce, původního majitele 

„Schindlerovy“ továrny)

K příležitosti návštěvy potomků brněnských židovských rodin vznikl ve spolupráci s Veronikou Rút Novákovou 

webový portál www.stezkybrno.cz, díky němuž se nejen naši hosté, ale všichni zájemci o danou problematiku 

mohou seznámit se stopami regionální židovské minulosti.

Šalina Music Tour
Během festivalu mohli návštěvníci zažít jedinečnou akci ve veřejném prostoru – mezinárodně uznávaná umělkyně 

Kateřina Šedá jim díky Šalina Music Tour umožnila přenést se do dob, kdy bylo Brno významnou obchodní i kulturní

křižovatkou, v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v ulicích města nezněla jen 

čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, italština, francouzština nebo romština.Z hudebních vystoupení se bě-

hem akce radovalo na 12 000 cestujících, kteří se pak v hojném počtu sešli k večerním koncertům na Moravském 

náměstí.

Jízda hudební šalinou byla úžasný zážitek! Lidé se smáli, zpívali a děti tančily. Bylo znát, že ta chvíle všem cestují-

cím zpříjemnila celý den. (Jana Š., Brno)

Meeting Brno Point
V rámci festivalu Meeting Brno připomínáme významná místa mnohonárodnostní minulosti našeho města, 

mezi něž neodmyslitelně patří i prostor Moravského náměstí. Ve spolupráci s architekty Ondřejem Chybíkem 

a Michalem Krištofem jsme oživili všechny prvky, které kdysi utvářely jeho podobu – vedle monumentální kon-

strukce Německého domu byl připomenut i pomník císaře Josefa II., hroby ruských osvoboditelů nebo sousoší 

Komunisté,

které zde stávalo do roku 1989. Park tak opět získal něco ze své zaniklé krásy, stal se místem s nezaměnitelnou duší 

a tak i přirozeným bodem setkávání po celé následující léto.
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Deštníky Brno
Dar v hodnotě 32 000 Kč Diecézní charitě Brno
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Ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v Praze, Konzulátem Italské republiky v Brně, Regionální hospodář-

skou komorou Brno, Novou Mosilanou a.s., Živým městem a Diecézní charitou Brno jsme v létě 2017 opět instalovali 

nad ulicí Českou v Brně pestrobarevné deštníky. Tentokrát v barvách italské trikolóry - na oslavu řady partnerství 

mezi italskými a moravskými subjekty. Po skončení instalace jsme deštníky znovu darovali brněnské charitě, kte-

rá je benefi čně prodávala při zápase Komety Brno i jinde. Výtěžek pomohl k dalšímu vybavení Azylového domu 

sv. Františka. 
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Podpora církví
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Diecézní charita Brno
dchb.charita.cz 
Dar 420 000 Kč

Umožnili jsme zahájení činnosti terénní služby sv. Františka, která průběžně pomáhá v oblasti sociální péče potřeb-

ným v nejchudších částech města Brna. 

Diakonie Brno
brno.diakonie.cz
Dar 240 000 Kč

Dlouhodobě podporujeme aktivity brněnské Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Rádio Proglas
www.proglas.cz 
Dar 141 180 Kč

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Benediktinské arciopatství Břevnov
www.brevnov.cz 
Dar 60 000 Kč

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se letos konalo 14. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení 

pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury.

 

Cesta 121
www.cesta121.cz 
Dar 59 365 Kč

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí 

na odlehlých a nedostupných částech země.

Koncert pro kardinála Miloslava Vlka
www.cirkev.cz/multimedia/170519-koncert-pro-kardinala 
Dar 45 000 Kč

S Cestou 121 jsme se podíleli na uskutečnění koncertu pro kardinála Vlka, který se konal v karlínském chrámu 

sv. Cyrila a Metoděje v den jeho nedožitých 85. narozenin. 
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KLUBsten Karviná
www.klubstenkarvina.cz 
Dar 12 000 Kč

Dětem z dětských domovů jsme koupili lístky na koncert Bryana Adamse v DRFG Areně. 

Pomáháme lidem na útěku
www.plnu.cz
Dar 100 000 Kč

Organizace Pomáháme lidem na útěku koordinuje české dobrovolníky v zahraničí. Podpořili jsme její terénní 

koordinátory.

ZUŠ Vyškov
www.zus.vyskov.cz 
Dar 50 000 Kč

Podpořili jsme Základní uměleckou školu ve Vyškově, zvláště rozvoj hudebních dovedností u žáků prvního stupně.

Potravinová banka Vysočina
www.potravinovabanka.cz/pb-vysocina
Dar 5 000 Kč

Podíleli jsme se na realizaci vernisáže fotografi í Jindřicha Štreita spolu s Potravinovou bankou Vysočina.  

Domov Horizont Kyjov
www.horizontkyjov.cz 
Dar 100 000 Kč

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme také opět přispěli. Částka po-

mohla zorganizovat 42. ročník sportovních her mládeže s postižením.

Mamma HELP
www.mammahelp.cz 
Dar 55 775 Kč

Podpořili jsme vydání 10 tisíc kusů informační brožury pro děti, jejichž maminky onemocní rakovinou prsu.

SK Brno-Kohoutovice
Dar 40 000 Kč

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek jsme 

věnovali lyžařskému oddílu Sportovního klubu Brno – Kohoutovice.

Nadační fond Gemáček & Javorníček
Dar 10 000 Kč

Podpořili jsme Domov pro osoby se zdravotním postižením v Javorníku. 
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* Částky uvedené u konkrétních osob vyjmenovaných výše představují výlučně jednotlivé tranše darů přesahující hranici 10.000,-, které 

tyto osoby poskytly v rozhodném období, a to ve smyslu § 358 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku. Výše uváděné částky tedy nepřed-

stavují součty darů od těchto osob. Celková částka poskytnutá konkrétními osobami může být vyšší, než výše uváděná.

* Jedná se o součet opakovaných plnění z totožného titulu poskytnutých v rozhodném období.

Přehled přijatých příspěvků a darů

Přehled poskytnutých příspěvků a darů

Poskytnuté dary ve prospěch Nadace DRFG Částka v Kč

Zaměstnanci a členové orgánů společností z investiční skupiny DRFG 610 728   

David Rusňák* 303 333   

Břetislav Hrabě* 10 000   

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč 297 395   

Společnosti z investiční skupiny DRFG a její obchodní partneři 3 961 946   

DRFG a.s. 1 000 000   

DRFG a.s. 2 400 000   

DRFG a.s. 20 000   

DRFG a.s. 20 000   

DRFG a.s. 20 000   

Josef Musil* 10 000   

Josef Musil* 20 000   

Jan Vondrák 10 000   

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč a ostatní dary 461 946   

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč od ostatních osob 38 900   

Celkem 4 611 574   

Podpořený subjekt Částka v Kč

yourchance o.p.s. * 2 000 000   

Meeting Brno, z.s. 1 000 000   

Diecézní charita Brno* 452 000   

Nadační fond Rádia Proglas - poskytnutí vozu 141 180   

Pomáháme lidem na útěku z.s. 100 000   

Domov Horizont, příspěvková organizace 100 000   

Diakonie ČCE - středisko v Brně* 80 000   

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěch a sv. Markéty v Praze-Břevnově 60 000   

Cesta 121, občanské sdružení - poskytnutí vozu 59 365   

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace 50 000   

Cesta 121, občanské sdružení 45 000   

Sportovní klub Brno-Kohoutovice 40 000   

Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. 13 260   

Nadační fond Gemáček & Javorníček 10 000   

Potravinová banka Vysočina, z.s. 5 000   

Potravinová banka Vysočina, z.s. 5 000   

Celkem 4 160 805   
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Struktura aktiv a pasiv k 31.12.2017 v Kč

Struktura nákladů v Kč

Nadace DRFG hospodař ila v roce 2017 podle pravidel o poskytová ní  nadač ní ch př í spě vků § 353 až  356 zá kona 
č . 89/2012 Sb., ve zně ní  pozdě jš í ch př edpisů . Mírný pokles nadační jistiny na konci roku byl dán plánovanými výdaji 
a zpožděním očekávaných příjmů, od ledna 2017 je jistina nadále udržována ve standardní výši. 

Přehled majetku a závazků

Zhodnocení pravidla pro poskytování darů

AKTIVA 499 955,00
Dlouhodobý majetek 0,00
Krátkodobý fi nanční majetek 489 610,00
Finanční hotovost 21 899,00

Peníze na běžném účtu 467 711,00

Krátkodobé pohledávky 1 398,00
Poskytnuté krátkodobé zálohy 1 398,00

Náklady příštích období 8 947,00
Náklady příštích období 8 947,00

PASIVA 499 955,00
Vlastní zdroje 462 695,00
Základní jmění 500 000,00

Fondy organizace 2 022 037,00

Hospodářský výsledek -768 234,00

Neuhrazená ztráta -1 291 108,00

Cizí krátkodobé zdroje 37 260,00
Dodavatelé 7 260,00

Ostatní závazky 30 000,00

Náklady na reprezentaci 518 539,32

Služby 297 004,56

Ostatní 9 548,88

Celkem 825 092,76
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Příloha k účetní závěrce
Sestavená k 31. 12. 2017

Nadace DRFG
Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 05012571

I. Základní údaje
Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017

Název: Nadace DRFG

Sídlo organizace: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Právní forma:  nadace

Statutární orgán: 

Předseda správní rady: David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978

Místopředseda správní rady: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., dat. nar. 18. ledna 1983

Člen správní rady: David Macek, dat. nar. 9. července 1976

Člen správní rady: Ondřej Macek, dat. nar. 11. dubna 1980 (od 23. listopadu 2017)

IČ: 05012571

Datum vzniku: 20.4.2016

Účelem založení nadace je zejména podpora v oblastech:

a) veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod fi lantropie a společenské odpovědnosti, vyhledávání 

a zavádění příkladů dobré praxe;

b) studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu;

c) činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí,

d) posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní spolupráce 

a rozvojové pomoci;

e) prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím; 

f) bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO; 

g) rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv a nábožen-

ských svobod; 

h) rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic; 

i) živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění; 

j) architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje;

k) trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky, zemědělství 

a vinařství.

l) vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží;

m) volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálně-patologických jevů;

n) rozvoje osobnosti, zlepšování pro rodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovní-

ho života; 

o) humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče;

Vedlejší (hospodářská) činnost: - 

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel): DRFG a.s., IČ: 282 64 720, Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Vklad: 500 000 Kč

D
RF

G
 N

ad
ac

e

30



II. Obecné účetní zásady
Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb, 

ve znění pozdějších předpisů.

II. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.

II. 2. Cenné papíry a podíly
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné cenné papíry a podíly.

II. 3. Zásoby
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné zásoby.

II. 4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nadace běžně netvoří opravné položky.

II. 5. Cizoměnové transakce
V roce 2017 nebyly realizovány žádné cizoměnové transakce.

II. 6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
V roce 2017 Nadace DRFG nepřijala žádné investiční dotace, investiční dary ani bezúplatně nabytý dlouhodobý 

majetek.

II. 7. Veřejná sbírka
V roce 2017 neproběhla žádná veřejná sbírka.

II. 8. Přijaté dary
Ve fondech nadace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na 

vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, nadace účtuje 

o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 911 – Fondy organizace. Vykazovaný stav 

fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.

II. 9. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpo-

čtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.

V roce 2017 Nadace DRFG nepřijala žádné dotace, neúčastnila se veřejných výzev o přijetí dotace ze státního 

rozpočtu a ani jiných fondů.

II. 10. Vlastní jmění, nadační kapitál
Při založení nadace byl vložen nadační kapitál ve výši 500 000 Kč.

II. 11. Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17 a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně-

ní pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Nadace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2b) ZDP vždy, když je 

to možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.

III. 2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.

III. 3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Nadace žádné takové dluhy neeviduje.

III. 4. Dlouhodobé závazky
Nadace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než pět let od rozvahového dne.

III. 5. Majetek neuvedený v rozvaze
Nadace neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III. 6. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III. 7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017: 0

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017: 0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 2017 v tis. Kč

Osobní náklady na 
zaměstnance

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů

Mzdové náklady 0 0

Zákonné sociální pojištění 0 0

Ostatní sociální pojištění 0 0

Zákonné sociální náklady 0 0

Ostatní sociální náklady 0 0

Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny, funkční požitky, žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná 

plnění.

Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž nadace v roce 2017 uzavřela smluvní vztahy.
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III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Nadace nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky.

III. 9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2017 nevykazuje nadace žádné náklady ani výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 

objemem.

III. 10. Zástavy a ručení
Majetek nadace není zatížen žádným zástavním právem.

Nadace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III. 11. Přijaté dotace a dary
Seznam přijatých darů je uveden ve výroční zprávě nadace.

III. 12. Veřejná sbírka
Nadace nepořádala v roce 2017 žádnou veřejnou sbírku.

III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2017 nadace vykazuje ztrátu ve výši 768 tis. Kč. Základ daně z přijmu ve výši 0 Kč byl zjištěn následovně:

Nadace vykázala ve sledovaném roce výnosy, které nejsou předmětem daně podle 18a odst. 1 zákona o dani 

z příjmů.

III. 14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Brno 5. 2. 2018
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 AKTIVA
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)  

Nadace DRFG                     

IČ: 05012571

Holandská 878/2

639 00 Brno-Štýřice

 Označ. AKTIVA Číslo 

řádku

Účetní období

stav k prv-

nímu dni

stav k po-

slednímu 

dni

A. Dlouhodobý majetek celkem — Součet ř. 2+10+21+29 001 +0 +0

    I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem — Součet ř. 3 až 9 002 +0 +0

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003  +0  +0

 2. Software 004  +0  +0

 3. Ocenitelná práva 005  +0  +0

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006  +0  +0

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007  +0  +0

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008  +0  +0

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009  +0  +0

     II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem — Součet ř. 11 až 20 010 +0  +0

  1. Pozemky 011  +0  +0

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012   +0   +0

 3. Stavby 013   +0   +0

 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014   +0   +0

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015   +0   +0

 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 +0  +0

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 +0 +0

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 +0 +0
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 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 +0 +0

  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek +20 +0 +0

   III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem — Součet ř. 22 až 28 021  +0 +0

  1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 022 +0 +0

 2. Podíly – podstatný vliv 023 +0 +0

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 +0 +0

 4. Zápůjčky organizačním složkám 025 +0 +0

 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026 +0 +0

 6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 027 +0 +0

    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem — Součet č. 30 až 40 028  +0 +0

  1. Oprávky k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje 029 +0 +0

 2. Oprávky k softwaru 030 +0 +0

 3. Oprávky k ocenitelným právům 031 +0 +0

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032 +0 +0

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033 +0 +0

 6. Oprávky ke stavbám 034 +0 +0

 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a soubo-

rům hmotných movitých věcí

035 +0 +0

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036 +0 +0

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037 +0 +0

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038 +0 +0

  11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039 +0 +0

B. Krátkodobý majetek celkem — Součet ř. 42+52+72+81 040 +618 +500

     I. Zásoby celkem — Součet ř. 43 až 51 041 +0 +0

  1. Materiál na skladě 042 +0 +0

  2. Materiál na cestě 043 +0 +0

  3. Nedokončená výroba 044 +0  +0
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  4. Polotovary vlastní výroby 045 +0 +0

  5. Výrobky 046 +0 +0

  6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047 +0 +0

  7. Zboží na skladě a v prodejnách 048 +0 +0

  8. Zboží na cestě 049 +0  +0

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050 +0  +0

      II. Pohledávky celkem — Součet ř. 53 až 71 051 +2 +1

  1. Odběratelé 052 +0 +0

  2. Směnky k inkasu 053 +0 +0

  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054 +0 +0

  4. Poskytnuté provozní zálohy 055 +2 +1

  5. Ostatní pohledávky 056 +0 +0

  6. Pohledávky za zaměstnanci 057 +0 +0

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejné-

ho zdravotního pojištění 

058 +0 +0

  8. Daň z příjmů 059 +0 +0

  9. Ostatní přímé daně 060 +0 +0

  10. Daň z přidané hodnoty 061 +0 +0

  11. Ostatní daně a poplatky 062 +0 +0

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem

063 +0 +0

  13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 

územních samosprávných celků

064 +0 +0

  14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065 +0 +0

  15. Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí 066 +0 +0

  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 067 +0 +0

  17. Jiné pohledávky 068   +0   +0

  18. Dohadné účty aktivní 069   +0   +0
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  19. Opravná položka k pohledávkám 070   +0   +0

       III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem — Součet ř. 73 až 80 071 +616 +490

  1. Peněžní prostředky v pokladně  072 +16  +22

  2. Ceniny 073   +0   +0 

  3. Peněžní prostředky na účtech 074 +600 +468

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 075   +0   +0

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování 076   +0   +0

  6. Ostatní cenné papíry 077   +0   +0 

  7. Peníze na cestě 078   +0   +0

      IV. Jiná aktiva celkem — Součet ř. 82 až 84 079  +0 +9

  1. Náklady příštích období 080 +0 +9

  2. Příjmy příštích období 081 +0 +0

Aktiva celkem — ř. 1+41 082 +618 +500
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 Označ. P A S I V A Číslo 

řádku

Účetní období

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k po-

slednímu 

dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem — Součet ř. 87 + 91 001 +548 +463

       I. Jmění celkem — Součet ř. 88 až 90 002 +1 839 +2 522

  1. Vlastní jmění  003 +500 +500

  2. Fondy  004 +1 339 +2 022

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 005 +0 +0

      II. Výsledek hospodaření celkem — Součet ř. 92 až 94 006 -1 291 -2 059

  1. Účet výsledku hospodaření  007 xxxxxxxxxxxx -768

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  008 -1 291 xxxxxxxxxxxx

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  009 +0 -1 291

B. Cizí zdroje celkem — Součet ř. 96+98+106+130 010 +70 +37

       I. Rezervy celkem — ř. 97 011 +0 +0

  1. Rezervy  012 +0 +0

      II. Dlouhodobé závazky celkem — Součet ř. 99 až 105 013 +0 +0

  1. Dlouhodobé úvěry  014 +0 +0

  2. Vydané dluhopisy  015 +0 +0

  3. Závazky z pronájmu 016 +0 +0

  4. Přijaté dlouhodobé zálohy 017 +0 +0

  5. Dlouhodobé směnky k úhradě  018 +0 +0

 PASIVA
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)  

Nadace DRFG                     

IČ: 05012571

Holandská 878/2

639 00 Brno-Štýřice
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  6. Dohadné účty pasivní  019 +0 +0

  7. Ostatní dlouhodobé závazky  020 +0 +0

      III. Krátkodobé závazky celkem — Součet ř. 107 až 129 021 +70 +37

  1. Dodavatelé 022 +40 +7

  2. Směnky k úhradě 023 +0 +0

  3. Přijaté zálohy 024 +0 +0

  4. Ostatní závazky 025 +30 +0

  5. Zaměstnanci 026 +0 +0

  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 027 +0 +0

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění

028 +0 +0

  8. Daň z příjmů 029 +0 +0

  9. Ostatní přímé daně 030 +0 +0

  10. Daň z přidané hodnoty 031 +0 +0

  11. Ostatní daně a poplatky 032 +0 +0

  12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 033 +0 +0

  13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samo-

správných celků

034 +0 +0

  14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 

podílů

 035 +0 +0

  15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 036 +0 +0

  16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 037 +0 +0

  17. Jiné závazky  038 +0 +30

  18. Krátkodobé úvěry  039 +0 +0

  19. Eskontní úvěry 040 +0 +0

  20. Vydané krátkodobé dluhopisy 041 +0 +0

  21. Vlastní dluhopisy  042 +0 +0

  22. Dohadné účty pasivní 043 +0 +0
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  23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci  044 +0 +0

       IV. Jiná pasiva celkem                                                                                  

Součet ř. 131 až 133

045 +0 +0

  1. Výdaje příštích období  046 +0 +0

  2. Výnosy příštích období  047 +0 +0

PASIVA CELKEM — Ř. 86 + 95 048      +618 +500
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)  

Nadace DRFG                     

IČ: 05012571

Holandská 878/2

639 00 Brno-Štýřice

Číslo 

řádku

Běžné období

  Hlavní Hospodářská Celkem

A Náklady 001 +825 +0 +825

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 +819   +0 +819

 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklado-

vých dodávek

 003 160 +0 +0

2. Prodané zboží  004  +0 +0 +0

3. Opravy a udržování 005 +0  +0 +0

4. Náklady na cestovné 006  +0 +0 +0

5. Náklady na reprezentaci 007 +5 +0 +5

6. Ostatní služby 008 +814 +0 +814

 II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 +0 +0  +0

  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti  010 +0 +0  +0

  8. Aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních 

služeb

011 +0 +0  +0

  9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 +0 +0 +0   

 III. Osobní náklady 013 +1 +0 +1

  10. Mzdové náklady 014 +1 +0 +1

  11. Zákonné sociální pojištění 015 +0 +0 +0

  12. Ostatní sociální pojištění 016 +0 +0  +0

  13. Zákonné sociální náklady 017 +0 +0 +0

  14. Ostatní sociální náklady  018 +0 +0 +0
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 IV. Daně a poplatky 019 +0 +0 +0

  15. Daně a poplatky  020 +0 +0 +0

 V. Ostatní náklady 021 +5 +0 +5

  16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty 

a penále

022 +0 +0 +0

  17. Odpis nedobytné pohledávky 023 +0 +0 +0

  18. Nákladové úroky 024 +0 +0 +0

  19. Kursové ztráty 025 +0 +0 +0

  20. Dary 026 +0 +0 +0

  21. Manka a škody 027 +0 +0 +0

  22. Jiné ostatní náklady 028 +5 +0 +5

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

opravných položek celkem

029 +0 +0 +0

  23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 +0 +0 +0

  24. Prodaný dlouhodobý majetek 031 +0 +0 +0

  25. Prodané cenné papíry a podíly 032 +0 +0 +0

  26. Prodaný materiál 033 +0 +0 +0

  27. Tvorba a použití rezerv a opravnách položek  034 +0 +0 +0

 VII. Poskytnuté příspěvky 035  +0 +0 +0

  28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami

036 +0 +0  +0

 VIII. Daň z příjmů 037 +0  +0  +0

  29. Dan z příjmů 038 +0 +0  +0

Náklady celkem 039 +825 +0 +825

   

B. Výnosy 040 +57 +0 +57

 I. Provozní dotace  041 +0 +0 +0 

  1. Provozní dotace 042 +0 +0 +0 
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II. Přijaté příspěvky 043 +0 +0 +0 

  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

044 +0 +0 +0 

  3. Přijaté příspěvky (dary) 045 +0 +0 +0 

  4. Přijaté členské příspěvky 046 +0 +0 +0 

III. Tržby za vlastní a za zboží 047 +55 +0 +55

IV. Ostatní výnosy 048 +2 +0 +2

 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a 

penále

049 +0 +0 +0

  6. Platby za odepsané pohledávky 050 +0 +0 +0

  7. Výnosové úroky 051 +0 +0 +0

 8. Kursové zisky 052 +0 +0 +0

  9. Zúčtování fondů 053 +0 +0 +0

  10. Jiné ostatní výnosy 054 +2 +0 +2

V. Tržby z prodeje majetku  055 +0 +0  +0

 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmot-

ného majetku

 056 +0 +0  +0

 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 +0 +0 +0

 13. Tržby z prodeje materiálů 058 +0 +0 +0

 14. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku  059 +0 +0 +0

 15. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 060 +0 +0 +0

  Výnosy celkem 061 +57 +0 +57

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním  062 -768 +0 -768 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -768 +0 -768
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Zhodnocení činnosti nadace 
a výhled na rok 2018 
Ve druhém roce své činnosti Nadace DRFG pokračovala v prioritní podpoře fi nanční gramotnosti dětí, pozitivním 

ovlivňování společenského klimatu v Brně a podpoře aktivit v oblasti církví. A to jak fi nančně, tak v duchu nadační-

ho hesla „Všechno začíná setkáním“ rovněž propojováním subjektů z různých oblastí a prohlubováním spolupráce 

s centry excelence v zahraničí.

Díky podpoře zakládající DRFG a.s., jejich zaměstnanců a partnerů plánujeme v roce 2018 prioritní aktivity dále roz-

víjet. O krásu lidskosti, s níž se při své práci často setkáváme, se v nadcházejícím roce chceme dělit prostřednictvím 

iniciativy „Rok příběhů“. 

Brno 4. května 2018

…………………………………

David Rusňák

Předseda správní rady Nadace DRFG
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Sídlo Nadace DRFG
Holandská 878/2

639 00 Brno

Kontaktní osoba: 
David Macek

+420 607 529 157

nadace@drfg.cz

Účet k zasílání darů ve prospěch Nadace DRFG
115-2331520237/0100

Kontakty
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