
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TIPSPORT  

ZA ROK 2020 

   

Rok 2020 byl klíčovým pro Nadaci Tipsport.  

V tomto roce jsme uvedli plně do života novou programovou strategii zaměřenou na životní prostředí. 

Stali jsme se strategickým partnerem inciativy Sázíme budoucnost, která má za cíl vysadit 10 miliónů 

stromů v České republice, a spustili jsme vlajkový projekt nadace v enviromentální oblasti Jeden Čech, 

jeden strom.  

V Berouně, který je středobodem naší regionální podpory, jsme v létě 2020 s velkým úspěchem ve 

spolupráci s firmou Nextbike a městem Beroun spustili dlouho očekávaný ekologický projekt sdílených 

elektrokol, které slouží široké veřejnosti a díky Nadaci Tipsport má každý uživatel prvních 15 minut 

každé jízdy zdarma. 

Ve spolupráci s sdružením Post Bellum jsme pokračovali v natáčení a podpoře sportovních pamětníků 

a dalším rozvoji nejstaršího nadačního projektu Tipsport pro legendy, který je prvním, jejž nadace 

rozvíjí i na Slovensku. 

Byl to zároveň rok nové společenské reality, kterou jsme museli reflektovat. Významnou číst 

finančních prostředků jsme ve spolupráci s holdingem Tipsport věnovali na pomoc boje s dopady 

pandemie covid-19. jako jedna z mála firemních nadací jsme také vyhlásili Covid grant na pomoc 

neziskovým organizacím, v rámci kterého jsme udělovali finanční pomoc bez ohledu na využití a 

zaměření činnosti.  

Akceleraci růstu zaznamenal v roce 2020 Zaměstnanecký solidární fond. Zaměstnanci, kteří si 

zakoupili od holdingu Tipsport na jaře 2020 nedostupné respirátory, věnovali výtěžek nadačnímu 

fondu. Díky tomu jsme mohli zvednout finanční částku podpory zaměstnanců, kteří se ocitnou v nouzi.  

Spolu s novými projekty jsme představili novou komunikační strategii „Sázíme na dobrou věc“. Toto 

heslo vyjadřuje záměr nadace a propojuje všechny nadační projekty. Spustili jsme také nadační 

webové stránky a komunikaci na sociálních sítích. Poprvé jsme se umístili mezi 20 největšími 

firemníma nadacemi na českém trhu. 

 

Václav Sochor  

předseda správní rady Nadace TIPSPORT  



 

   



 

 

 ČINNOST NADACE  

  

V roce 2019 Nadace Tipsport vykonávala tyto aktivity:  

- Přijetí darů   

- Rozvoj nadačních projektů 

o Jeden Čech, jeden strom (Sázíme budoucnost) 

o Tipsport pro legendy  

o Běh pro Paměť národa  

o Sdílená elektrokola na Berounsku 

o Ekologická mobilita v ČR 

o Zaměstnanecký solidární fond  

o Covid-19 grant 

- Udělení nadačních příspěvků dalším žadatelům 

- Zasedání správní rady  

 

 

Přijetí darů a jejich využití 
 

V roce 2020 Nadace TIPSPORT obdržela dar od společnosti Tipsport.net a.s. ve výši 15 000 000 korun, 

od společnosti Chance a.s. 5 000 000 korun.  

V Zaměstnaneckém solidárním fondu přijala Nadace příspěvky v celkové výši 588 744,74 korun.   

V roce 2019 poskytla nadace dary v celkovém objemu 10 512 245 Kč.  

 

Rozvoj nadačních projektů 
 

V roce 2020 ke stávajícím úspěšným projektům Tipsport pro legendy, Běh pro Paměť národa, Sdílená 

elektrokola na Berounsku, Zaměstnanecký solidární fond, přibyly také nové projekty Sázíme 

budoucnost a Covid-19 grant. 

Životní prostředí se stalo naší prioritou, protože je také největším problémem, které lidi v naší zemi 

trápí. Z průzkumů víme, že ochrana životního prostředí je pro víc než polovinu dotázaných téma číslo 

jedna, 80 % české veřejnosti si myslí, že klimatické změny jsou způsobené lidskou činností a ohrožují 



 

naši budoucnost. Je nevyhnutelné, abychom všichni změnili svoje chování. Proto jsme se rozhodli 

k tématu přihlásit, chceme je podporovat, prosazovat. Začali jsme sázením stromů, protože stromy 

jsou symbolem, jehož prostřednictvím chceme zvýšit zájem široké veřejnosti o životní prostředí. Také 

chceme, aby se mohl zapojit každý. A sázet stromy může každý. 

Pandemická situace nás „donutila“ reagovat na společenskou situaci. V první fázi krize, na jaře 2020, 

jsme městu Beroun opatřili tisíce roušek a jednorázových rukavic, které využily ordinace, 

pečovatelské domy či domovy důchodců. Na podzim jsme vypsali milionový grant na podporu 

místních dobročinných sdružení, která kvůli koronaviru přišla o projekty a příjmy. Mezitím jsme 

podpořili mnoho dalších spolků, které pomáhaly druhým překonat pandemii.  

Činnost nadace se celkově rozšířila, což bylo vidět na růstu finančních prostředků, ale také na počtu 

realizovaných projektů i mediálních výstupů nadace, kterých cílem byly osvětové a informační 

kampaně klíčových nadačních témat. 

 

o Jeden Čech, jeden strom (Sázíme budoucnost) 

 

V roce 2020 jsme se stali strategickým a generálním partnerem občanského projektu Sázíme 

budoucnost, v jehož rámci jsme spustili kampaň Jeden Čech, jeden strom. Cílem je vysadit deset 

milionů stromů, za každého občana republiky jeden.  

 

Kromě toho, že finančně zastřešujeme projekt Sázíme budoucnost, který spravuje granty na výsadby 

stromů v desítkách miliónů korun, a podporujeme atraktivní soutěž Strom roku, děláme 

prostřednictvím zmíněné kampaně Jeden Čech, jeden strom osvětu a popularizaci tématu po celé 

České republice. Díky kampani zaznamenal web Sázíme budoucnost 500% nárust návštěvnosti. Za rok 

2020 bylo v projektu Sázíme budoucnost zaregistrováno víc než 1 milión stromů. 

 

Nadace organizuje a financuje také vlastní výsadby zejména na Berounsku. I když více akcí muselo být 

zrušeno, v roce 2020 jsme nad rámec projektu Sázíme budoucnost vysadili ovocný sad 

v Levandulovém údolí a finančně podpořili výsadbu Třešňovky v Berouně. Výsadba Aleje Bedřicha 

Smetany v Obříství, která vznikla v spolupráci s TV Prima, byla bohužel kvůli pandemii odložena na 

rok 2021. Součástí této výsadby bude také realizace ekologického dřevěného odpočívadla při aleji.  

 

o Tipsport pro legendy  

Od roku 2017 Nadace Tipsport financuje natáčení příběhů československých sportovních 

reprezentantů. Někteří z nich jsou dodnes legendami, na jiné už veřejnost zapomněla – a právě jejich 

příběhy patří k těm nejcennějším. Sportovní veteráni se natáčejí v televizním studiu sdružení Post 

Bellum na Kampě v Praze, pamětník před kamerou většinou stráví půlden nebo celý den. Každý rok se 

studio na několik týdnů přesune do Bratislavy, aby bylo možné zaznamenat osudy na Slovensku 

žijících pamětníků. 

 



 

Natáčení příběhů 

Za první roky existence projektu se natočily příběhy 44 československých sportovců. Bohužel, kvůli 

pandemii covid-19 se nám nepovedlo natočit původně plánovaných 18 pamětníků. Jsme však rádi, že 

do archivu Paměti národa přibylo za rok 2020 dalších 16 sportovců: 

 

Jméno sportovkyně / sportovce Rok narození Sport 
Země, jejíž je 
pamětník dnes 
občanem 

Bobrovský Jan 
 

1945 košíková  Česká republika 

Kaberle František 
 

1951 hokej Česká republika 

Kratochvílová Jarmila 
 

1951 atletika Česká republika 

Charvátová Křížová Olga 1962 lyžování Česká republika 

Martinec Vladimír 
1949 hokej Česká republika 

Panenka Antonín  
1948 fotbal Česká republika 

Růžička Zdeněk 
1925 gymnastika Česká republika 

Svozil Vítězslav 
 

1933 plavání Česká republika 

Štancl Jiří 
1949 motocyklistika Česká republika 

Labayová Mária 
1953 házená Slovenská republika 

Mračnová Mária 
1946  atletika Slovenská republika 

Mikócziová Bosá Irena 
1945 stolní tenis Slovenská republika 

Mlsna Boris 
1962 karate Slovenská republika 

Puha Tibor 1958 box Slovenská republika 

Šťastný Peter 1956 hokej Slovenská republika 



 

Veselovský Peter 1964 hokej Slovenská republika 

 

Finanční pomoc  

Mnohé z našich sportovních legend obětovaly sportu vše: někdy nestihly dokončit školy, vybudovat si 

kariéru mimo sport, navíc vrcholné výkony podávaly v době komunistického režimu, který je za jejich 

medaile odměňoval jen symbolicky. Dnes řada z nich žije z nejnižších důchodů. Nadace Tipsport proto 

ty, kteří to potřebují, podporuje každý měsíc částkou 5000 korun (respektive 200 eur) po dobu tří let.  

Medializace příběhů  

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci na medializaci příběhů sportovních pamětníků především 

s deníkem Sport, Českou televizí a serverem Aktuality.sk.   

Příběhy československých sportovců si tak veřejnost může přečíst každý měsíc na stránkách 

pátečního magazínu deníku Sport, a to na velkorysém prostoru 6-8 stran. V České televizi se 

pravidelně vysílají desetiminutové dokumenty sportovních legend na kanálu ČT Sport. Post Bellum 

každý měsíc připraví jeden nový dokument, který je po své premiéře v pevně stanovený čas následně 

ještě několikrát reprízován např. do poločasu přímých přenosů nebo mezi dva sportovní pořady.  

Příběhy sportovců jsou ve stručnější formě dále publikovány také v časopisu Meridian (v české a 

anglické verzi) a v interním časopisu společností skupiny Tipsport s názvem V kurzu. Vycházejí i na 

slovenském zpravodajském serveru aktuality.sk, v Denníku SME a dalších slovenských médiích. 

  

o Běh pro Paměť národa  

 

Jako podporu projektu Paměť národa organizuje Post Bellum od roku 2015 v několika městech České 

republiky Běh pro Paměť národa. Každoročně se na start postaví i několik sportovních či hereckých 

celebrit a politiků. Výtěžek z běhu využívají organizátoři na další nahrávání pamětníků pro Paměť 

národa. Nadace Tipsport je od roku 2018 generálním partnerem této akce. Benefičního běhu se 

účastnili také zaměstnanci společností skupiny Tipsport a ve štafetách Tipsport družstvo získalo druhé 

místo! 

 

o Sdílená elektrokola na Berounsku  

V červenci 2020 se nám podařilo spustit do provozu několik let připravovaný projekt sdílených 

elektrokol na Berounsku. V obcích Beroun, Králův Dvůr, Hýskov a Tetín jsme vybudovali ve spolupráci 

s obcemi 15 stanic pro stovku elektrokol. Kromě investice do samotné realizace financuje Nadace 

Tipsport po dobu nejméně 4 let od spuštění projektu občanům i návštěvníkům berounského regionu 

prvních 15 minut každé nové jízdy zdarma.  



 

Zájem o dopravu elektrokoly předčil naše očekávaní. Do konce roku 2020 jsme měli 3.711 aktivních 

uživatelů, kteří si elektrokolo vypůjčili celkem 64.787krát. V létě každé kolo svezlo nejméně šest lidí 

denně. Pro srovnání, ve španělském Bilbau si vypůjčí denně elektrokolo každý 80. občan, v Berouně 

je to každý 50. občan. Berounská elektrokola tak uspěla i v mezinárodním srovnání s populárními 

turistickými městy. Zároveň jsme projektem inspirovali další obce, které se chtějí přidat a v roce 2021 

se tak chystá rozšíření sítě elektrokol.  

Rekapitulace provozu elektrokol od 20. července do 31. prosince 2020: 

• 100 kol, 15 stanic 

• počet aktivních uživatelů: 3.711 

• počet výpůjček: 64.787 

• počet výpůjček na kolo a den: 4 

• top den: 1.083 výpůjček 

• počet výpůjček do 15 minut: 87 % 

• průměrná doba jízdy: 13,1 minut 

• počet naježděných km: 92.103 

• počet ušetřeného CO2 oproti autům: 10,1 tun 

Zelenou ekologickou vlnu, kterou jsme na Berounsku elektrokoly spustili, jsme celý podzim rozvíjeli 

také v menších berounských projektech. V září jsme se zúčastnili akce Zažít Beroun jinak, kde se 

stánek Nadace Tipsport změnil na bezplatný servis veškerých kol návštěvníků a také jsme v rámci 

akce promítali film o městské cyklistice. V místní knihovně jsme natrvalo zřídili ekologickou zelenou 

knihovnu s nejzajímavějšími tématy světové ekologie.  

 

o Ekologická mobilita v ČR 

 

Inspirováni projektem sdílených elektrokol na Berounsku jsme se v roce 2020 rozhodli podpořit také 

sdílenou mobilitu v celé České republice. Díky sdíleným kolům, která se čím dál víc objevují v našich 

českých městech, začali občané využívat kolo jako osobní dopravní prostředek. Chtěli jsme podpořit 

tento trend a aspoň částečně odbourat jednu z bariér, a tou je cena výpůjčky. Zároveň bylo naší 

snahou podpořit ty, kteří na kole jezdí pravidelně. Proto jsme se rozhodli přispět na měsíční a roční 

tarify v celé síti Nextbike ČR a udělat je dostupnějšími. Díky podpoře Nadace Tipsport tak mohli 

občané v 13 městech ČR využívat nižší ceny.  

 

  



 

o Zaměstnanecký solidární fond  

 

Zaměstnanecký solidární fond (ZSF) byl založen v roce 2018. Shromažďuje dobrovolné prostředky 

zaměstnanců, které pak společnost Tipsport ztrojnásobuje. ZSF slouží na pomoc kolegům nebo jejich 

nejbližším příbuzným, kteří se ocitli ve velice těžké životní situaci.  

V roce 2020 nadace přijala příspěvky od zaměstnanců ve výši 588.744,74 korun. Tuto sumu se 

podařilo vybrat i díky tomu, že zaměstnanci holdingu věnovali výtěžek z nákupu respirátorů právě do 

ZSF. Správní rada Nadace Tipsport proto následně mohla rozhodnout o navýšení rámce podpory 

v roce 2021 v tragických případech až do 100 000 Kč.  

Nadace v roce 2020 vyplatila z fondu nadační příspěvky na pomoc dvěma zaměstnancům holdingu 

v celkové hodnotě 110.000 Kč.  V obou případech se jednalo o smutná úmrtí na nevyléčitelné 

onemocnění, a tak příspěvek představoval pomoc pro pozůstalé rodinné příslušníky v těžké životní 

situaci.  

 

o Covid-19 grant 

Česká společnost byla na jaře 2020 zaskočena světovou pandemii covid-19, která silně zasáhla i 

Českou republiku. Na počátku byl nedostatek všeho, co mělo lidem pomoci. Chyběly základní 

ochranné pomůcky. Společnost Tipsport proto i v prví jarní fázi pandemie nakoupila a dala dovést ze 

zahraničí tisíce ochranných prostředků. Z těch prostřednictvím Nadace Tipsport věnovala městu 

Beroun čtyři tisíce vysoce kvalitních respirátorů a jednorázových rukavic, které využily ordinace, 

pečovatelské domy či domovy důchodců. 

V listopadu 2020 Nadace Tipsport vyhlásila grantové řízení určené neziskovým organizacím, které 

vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání, kultury, 

ekologie, humanitárních a charitativních účelů na Berounsku. Cílem grantu bylo zprostředkovat 

okamžitou pomoc neziskovým organizacím v další vlně pandemie covid-19. Na grantovou výzvu 

Nadace Tipsport reagovalo 22 místních neziskovek. 17 z nich splnilo podmínky udělení grantu a 

nadace všem 17 žadatelům vyhověla. Dohromady jsme jim vyplatili přesně 784.974 korun. Smyslem 

rychlé finanční podpory bylo pomoci neziskovým organizacím na Berounsku zmírnit přímé I 

nepřímé dopady koronavirové pandemie. 

Kromě těchto dvou dominantních akcí Nadace v boji proti konoravirové pandemii podpořila i 
následující organizace:  
¨ 
Charita Beroun 
 
Charita Beroun rozvážela prostřednictvím sítě dobrovolníků jídlo a léky přímo do domácností seniorů. 
„V nouzi poznáš přítele,“ taková byla nadšená reakce jednoho ze zaměstnanců Charity Beroun po 
přijetí našeho finančního daru určeného na pomoc seniorům ohroženým pandemií v berounském 
regionu.  
 

https://beroun.charita.cz/sluzby-pro-seniory/charitni-pecovatelska-sluzba/podekovani-nadaci-tipsport/


 

Centrum pomoci Paměti národa 
 
V rámci celonárodní pomoci věnovala Nadace Tipsport finanční dar Centru pomoci Paměti národa, 
jehož cílem bylo pomoci s donáškami nákupů, léků či venčením psů téměř pěti tisícům lidí, jejichž 
životní příběhy jsou zaznamenány v projektu Paměť národa. Centrum pro ně provozovalo také 
nonstop telefonní linky pomoci. 
 
Pomoc Fakultní nemocnici Bulovka v Praze 
Výtěžek z charitativního FIFA turnaje, téměř 200 000 korun, jehož hlavním partnerem byla společnost 
Tipsport, putoval Fakultní nemocnici Bulovka na nákup plicních ventilátorů, bez kterých se neobejdou 
pacienti s nejzávažnějšími komplikacemi onemocnění. Nadace Tipsport přispěla sumou 50.000 korun. 
 

Základní škola speciální Jasněnka 

Nadace Tipsport se snažila pečlivě zvážit všechny žádosti které jí během koronavirové krize došly, a 

těm relevantním vyhovět. Na Základní školu speciální Jasněnka nás upozornil vítěz šipkařského 

Tipsport Premier League 2020 turnaje Vítězslav Sedlák. Tato škola z jeho rodné obce potřebovala 

příspěvek na opravu prostor a na pomůcky pro své žáky.  

Nadační fond pomoci 

V rámci covid pomoci jsme také podpořili sbírku na pomoc ženám samoživitelkám, kterou 

organizovala známá televizní redaktorka Nora Fridrichová. Právě tyto ženy totiž patří mezi nejvíc 

zasažené skupiny obyvatel.  

Udělení nadačních příspěvků dalším žadatelům 

Nadace Tipsport v průběhu roku vyšla vstříc i dalším čtyřem žádostem o podporu, které byly 

v souladu se statutem a posláním nadace. Udělené finanční příspěvky se pohybovaly do výše 50.000 

korun.  

V roce 2020 bylo podpořeno méně neplánovaných projektů, než bylo v předešlých letech zvykem. 

Některé, jejichž podpora už byla schválena (zejména sportovní akce a jiné eventy) byly zrušeny 

z důvodu pandemické situace.  

 

Ústav nezávislé žurnalistiky 

Nadace Tipsport se rozhodla podpořit činnost investigativního serveru Hlídací pes, který je projektem 

Ústavu nezávislé žurnalistiky. Jeho autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá investigativní žurnalistika je 

veřejným statkem, a jako taková si zaslouží veřejnou podporu od těch, kterým záleží na svobodě 

politické, ekonomické i osobní.  

Cena Zikmunda a Hanzelky Cestopis roku (V. Kroc)  

Příjemce příspěvku je spolupořadatelem Ceny Zikmunda a Hanzelky Cestopis roku. Nadační příspěvek 

sloužil na financování akce udělování ceny. Cílem finančního příspěvku bylo podpořit další tvorbu 

cestopisných děl a rozšiřovat tak povědomí českých čtenářů o jiných kulturách a společnostech.  

https://pomoc.pametnaroda.cz/
http://bulovka.cz/covid-19/podpora-a-pomoc-nemocnici/


 

 

Nahoru na horu (CZ 1000, s.r.o.) 

Nadace podpořila 3. ročník turistických výšlapů na české hory pro širokou veřejnost „Nahoru na 

horu“. Každý rok se účastní kolem pěti tisíc nadšenců.  

Sportovec roka na Berounsku 

V lednu 2020 se konalo v Berouně udělování cen ankety nejúspěšnějšího sportovce na Berounsku. 

Nadace tuto akci finančně podpořila.  

 

Zasedání správní rady 
 

Správní rada se v roce 2020 potkala na třech zasedáních.4. 2., 27. 8. a 17. 12. Kvůli koronavirovým 

opatřením tak nenaplnila své předsevzetí kvartálních zasedání. Prví dvě se podařilo uspořádat 

klasickým způsobem. Třetí, prosincové, na kterém se především diskutovala strategie na rok 2021, 

proběhlo kvůli pandemické situaci „online“. 

 

 

V Berouně dne 28.3.2021 

 

 

 

 

 

………………………………………….       

        podpis 

 


