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Obecně prospěšná společnost

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním  
nebo zdravotním znevýhodněním.

Milé dámy, vážení pánové, drazí donátoři!

Vítám Vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti za rok 2021. Řádky, které 
právě čtete, píši ve dnech začínajícího válečného konfliktu na Ukrajině a není vůbec 
lehké cokoli napsat. 

Jelikož jsme obecně prospěšná společnost, tak jsme na tuto situaci ihned reagovali 
a to právě pomocí dětem z Ukrajiny. O tom, jak se nám to dařilo, Vás budu informovat 
v další výroční zprávě, tedy za rok 2022. 

V roce minulém, tedy 2021, jsme pokračovali v nově nastoleném způsobu práce skrze 
přímý kontakt s potřebnými a snažili se dále vylepšovat naší činnost. O některých 
detailech se dočtete na dalších stranách této výroční zprávy.

Všem, kteří nás podporují v naší smysluplné aktivitě, velmi děkuji a přeji, pokud možno, 
klidný rok plný dobrých skutků!

Poslání
Cílem obecně prospěšné společnosti Etela je pomoci dětem a mladým lidem najít 
a rozvinout jejich nadání, využít volný čas k rozvoji dovedností a tím také pomoci 
jejich uplatnění v budoucím životě. Obecně prospěšná společnost Etela tedy podporuje 
osoby, které z různých důvodů nemohou rozvíjet své schopnosti a nadání, nebo se 
účastnit školních a volnočasových aktivit jako jejich vrstevníci a žijí ve Středočeském 
kraji a v Praze.

Historie
Na úplném začátku nadace, později obecně prospěšné společnosti Etela stálo rodinné 
zázemí jejího zakladatele Pavla Faiereisla, který byl již dětství veden k tomu, že úspěšní 
mají pomáhat těm, jimž osud nepřál.
Od počátku proto byly a i nadále stále jsou jeho podnikatelské aktivity spojeny 
s podporou těch, kteří z nejrůznějších důvodů měli a mají zdravotní nebo sociální 
problémy.
Své donátorství nejprve Pavel Faiereisl „otestoval” na jednorázových akcích nebo 
kratších projektech. Snaha o dlouhodobou a koncepční podporu potřebným vrcholila 
v prosinci roku 2005, když s manžely Kvasničkovými založil nadaci Etela.
Od počátku vzniku působí v o. p. s. Etela jako odborná garantka PhDr. Olga Sozanská, 
která svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi zajišťuje propojení lidského vhledu 
a profesionálního přístupu při pomoci potřebným.

Správní rada
Statutárním orgánem a ředitelem společnosti je Pavel Faiereisl. Na chod celé společnosti 
dohlíží tříčlenná správní rada. Předsedou správní rady je Barbora Kvasničková 
a dalšími členy jsou Martin Kvasnička a Helena Málková. Společně s odborníky na 
sociální a zdravotní problematiku správní rada vyhodnocuje žádosti s přihlédnutím 
k naléhavosti obecně prospěšné služby.
Členové správní rady obecně prospěšné společnosti Etela se setkávají několikrát 
do roka a společně s odborníky na sociální a zdravotní problematiku vyhodnocují 
dodané žádosti.

Slovo zakladatele

Pavel Faiereisl
ředitel společnosti
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Kolik jsme již rozdělili
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Komu jsme pomohli

2021
	 Rok	 Částka

	 2007	 915	600	Kč

	 2008	 379	532	Kč	

	 2009	 349	996	Kč	

	 2010	 329	976	Kč	

	 2011	 399	680	Kč	

	 2012	 851	400	Kč	

	 2013	 496	020	Kč	

	 2014	 443	803	Kč	

	 2015	 708	000	Kč	

	 2016	 1	006	440	Kč	

	 2017	 925	285	Kč	

	 2018	 1	191	300	Kč	

	 2019	 359	856	Kč	

	 2020	 414	720	Kč	

	 2021	 304	335	Kč	

	 Celkem	 9	075	943	Kč

Bačák Vojtěch 2 000,-

Bauerová Alena 5 400,-

Beer Alexandr 5 400,-

Beerová Alexandra 5 290,-

Bilý Daniel 8 420,-

Ciapková Vanessa 16 000,-

Černá Šarlota 8 700,-

Dvořáková Kristýna 4 000,-

Fialková Marie 1 700,-

Gáborovi Viktorie, Dominik, Nikolas, Melisa 15 900,-

Hestia, o. p. s. 14 500,-

Horváth Samuel, Bernardová Alexandra 6 200,-

Koňaříkovi Nikolas a Erik 2 800,-

Košťálová Kristýna 1 400,-

Kudláčovi Kristýna a Jan 2 800,-

Kurucovi Jaroslav, Alena, Eliška 21 000,-

Lexovi Evelína a Matouš 31 200,-

Lorenc Jan 3 700,-
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Komu jsme pomohli S radostí do vody  
i na gymnastický koberec2021

Obdarovaní	 Částka	v	Kč

Lorencová Barbora 4 000,-

Maček Tomáš 10 000,-

Mandová Sabina 10 000,-

Maxovi, Linda a Ella 30 000,-

Pestrá, o. p. s. 22 400,-

Pitelková Eva 2 100,-

Pospíšilovi Nicol, Adéla, Adam, Matěj 13 500,-

Rys Alex 7 250,-

Stolínovi Damián a Petr 4 150,-

Svoboda Jiří 1 405,-

Ševčíková Kristýna 5 900,-

Šírovi Anna a Pavel 10 000,-

Škorpil Maxmilián 4 620,-

Urban Dominik 4 600,-

Vondráčkovi Vojtěch a Klára 13 500,-

Žáčková Kateřina 4 500,-

Celkem	 304	335,-

Vondráčkovi z Kladna jsou opravdu velká rodina, mají totiž osm dětí! Maminka 
Michaela, která donedávna byla s posledním dítětem na rodičovské dovolené a od 
října 2021 již pracuje na poloviční úvazek, si však vůbec nestěžuje: „Jsem moc ráda, 
že nám Bůh dopřál mít osm dětí. Každé z nich je originál, každé z nich bylo chtěné. 
Je to veliké dobrodružství a obrovská radost. V dnešní době, která je velmi nejistá, se 
někomu může zdát, že je to hotové šílenství. Možná... Ale ty rozzářené oči u vánočních 
stromečků, okamžiky radosti z malých věcí, štěstí, že jsme spolu a že se máme rádi, 
to ničím nelze zaplatit. Je to veliké bohatství!”
Přesto ji ale jedna věc trápí, tři z dětí trápí sluchové postižení! Martinka byla první, 
u kterého lékaři oboustrannou sluchovou vadou objevili. A protože obdobné příznaky 
měli i Klárka a Vojta, tak teprve až opravdu zevrubné vyšetření u obou toto postižení 
odhalilo! Kompenzační sluchadla umožňují všem třem se zapojit do běžného života 
a to i v hudební či sportovní oblasti. 
Příspěvek od Etely ve výši 13 500 korun rodině velmi pomohl. Klárka díky částce 
4 500 Kč se může i nadále věnovat milované gymnastice, neboť jí uhradí členské 
příspěvky na celý školní rok. Vojta se věnuje závodnímu plavání v klubu Elma pod 
trenérem Matějem Pošmourným. Osm tisíc pokryje náklady na půl roku plavání.
Již třetím rokem rekonstruují Vondráčkovi bydlení, aby měly děti možnost většího 
soukromí. Doposud totiž sdíleli všichni jeden společný pokoj! I díky finanční podpoře 
Etely se dostavba pokojíků uspíšila.
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INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Veškeré obecně prospěšné činnosti společnosti jsou realizovány jejím ředitelem 

a správní radou. Hana Petáková je od 1. září 2019 zaměstnancem Etela, o. p. s., 

na pozici koordinátorka programu.

INFORMACE O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ LISTINY
V roce 2021 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti.

Poslední změna zakládací listiny společnosti proběhla v roce 2011. 

INFORMACE O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ a DOZORČÍ RADY
V roce 2021 nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady. 

Členy správní rady jsou Barbora Kvasničková, Martin Kvasnička a Helena Málková.

Členy dozorčí rady jsou Jana Faiereislová, Ing. Irena Štěpánková a Ing. Petr Štěpánek.

INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY ŘEDITELE
V roce 2021 nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti. Ředitelem společnosti 

je Pavel Faiereisl.

INFORMACE O VÝVOJI A STAVU FONDŮ
Společnost nemá zřízeny žádné zvláštní fondy.

INFORMACE O VÝŠI NÁKLADŮ PRO PLNĚNÍ  
OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Výkon funkce ředitele, členů správní rady a dozorčí rady ve společnosti je bezplatný.

Žádné odměny v souvislosti s plněním obecně prospěšných služeb nebyly řediteli, 

členům správní rady ani dozorčí rady poskytnuty.

Jak jsme hospodařili v roce 2021
Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka 

ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce  
je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené  

příslušným rejstříkovým soudem.

Obdarovaní	 2021

Náklady	(v	tis.	Kč)

Poplatky, služby 5

Mzdové náklady 369

Příspěvky (dary) 295

Náklady	celkem	 669

Aktiva	(v	tis.	Kč)

Krátkodobý finanční majetek 406

Aktiva	celkem	 406

Výnosy	(v	tis.	Kč)

Příspěvky (dary) 878

Výnosy	celkem	 878

Pasiva	(v	tis.	Kč)

Výsledek hospodaření 209

Pasiva	celkem	 197

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním  
nebo zdravotním znevýhodněním.
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Velmi děkujeme za podporu
Díky příspěvkům od donátorů můžeme prostřednictvím Etely  

pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují.

Těšíme se na Vaše příspěvky  
nebo případné dotazy
I nadále budeme prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Etela poskytovat 
své služby fyzickým osobám, které se zdržují na území České republiky, jsou mladší 
osmnácti let a především trpí tělesnou anebo jinou zdravotní vadou či jejich sociální 
situace je nepříznivá. Už jen proto, že prostředků pro potřebné není nikdy dostatek!

daňové, ekonomické a účetní služby

VŠE PRO GASTRONOMII Je snadné přispět!
Stačí poslat dárcovskou SMS na číslo 87	777 ve tvaru:

DMS	ETELA	30	
nebo 
DMS	ETELA	60	
nebo 
DMS	ETELA	90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,  
ETELA o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Chcete ETELU podpořit trvale a bez námahy?
Trvalá	dárcovská	SMS*	na	číslo	87	777		
společné pro všechny tuzemské mobilní operátory 
váš rozpočet nezatíží, ETELE však umožní lépe plánovat  
a dosahovat dlouhodobých cílů v udržitelných,  
odpovědných a prospěšných projektech.

Do zprávy na číslo 87	777 napište:

DMS	TRV	ETELA	30
nebo
DMS	TRV	ETELA	60
nebo
DMS	TRV	ETELA	90

*)  Svoji trvalou podporu kdykoliv můžete bezplatně odvolat  
zasláním SMS ve tvaru STOP HESLO na 87 777.



ETELA	o.p.s.
adresa: Průmyslová 536, 252 50 Vestec

IČO: 27408132
e-mail: info@etela.cz 
web: www.etela.cz

Hana	Petáková
Koordinátorka projektu

tel.: 730 925 459
e-mail: hana@etela.cz

Číslo účtu: 27020247/0100


