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Vážení přátelé, 

rok 2014 byl 12. rokem působení Nadace České spořitelny a v mnoha ohledech 
byl rokem přelomovým.

Jednak jsme začali pracovat podle nové strategie, kde jsme si dali za úkol vě-
novat se péči o lidi vyloučené ze společnosti z důvodu věku, sociálního han-
dicapu nebo mentálního postižení. Oblast mentálního postižení je pro nás 
nová a hrdě Vám hlásíme, že jsme v ní již v roce 2014 získali první partnery, 
zejména Diakonii ČCE, a nyní jich máme v této oblasti celkem devět. 

Podařilo se nám také působit více v regionech, a to buď prostřednictvím regio-
nálních nadačních projektů, které hledáme s pomocí našich spolupracovníků 
v pobočkách přímo v místě (za rok 2014 to bylo celkem 14 regionálních pro-
jektů), anebo přes grantové programy Nadace České spořitelny – v nich pod-
porujeme projekty, jež nominují klienti nebo zaměstnanci České spořitelny, 
kteří v nominovaných organizacích zároveň pracují jako dobrovolníci. Ke kon-
ci dubna 2015 jsme tak v grantových programech nadace podpořili celkem 48 
projektů v 13 regionech ČR.

Závěrem roku 2014 vyvrcholily přípravy na  udílení Ceny Floccus. Rozhodli 
jsme se ocenit organizace a jednotlivce, kteří se věnují stejným sociálním té-
matům jako my. Ceny se poprvé udílely 29. ledna 2015, v  předvečer výročí 
založení Nadace České spořitelny, a udílení bylo spojené se slzami, dojetím 
a radostí. Konalo se za osobní účasti ministryně práce a sociálních věcí, paní 
Michaely Marksové Tominové, která společně s  rakouským velvyslancem 
v  Praze, Dr.  Ferdinandem Trauttmansdorffem, převzala nad cenou záštitu. 
Těší nás, že jsme mohli pomoci vyzdvihnout organizace a  jednotlivce, kteří 
se dlouhodobě angažují v péči o společensky vyloučené občany, a podpořit je. 
V udílení Ceny Floccus jsme odhodláni pokračovat.

Loni ke konci roku došlo i na personální změny: pana Jiřího Škorvagu, který 
opustil skupinu České spořitelny a Erste Group, vystřídala na postu členky 
správní rady paní Daniela Pešková. 

Dámy a pánové, děkujeme za zájem a podporu a těšíme se na další společné 
kroky v roce 2015 a v dalších letech.
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Finanční zpráva za rok 2014

výnosy dlouhodobý majetek nadace k 31. 12. 2014 

náklady

úroky z účtů nepodléhajících dani 6 520,47

výnosy z cenných papírů 21 183 662,74

prodej cenných papírů 211 174 024,29

celkem 232 364 207,50

DOSAŽENÝ ZISK 21 860 470,16  Kč

portfolio 1  451 340 114,88

portfolio 2 6 066 607,81

spořící státní dluhopisy, dlouhodobý majetek 20 031 232,88 

běžné účty v portfoliu 69 761 353,33

ostatní cenné papíry krátkodobé  20 416 429,99

portfolia celkem 567 615 738,89

běžný účet výnosy, projekty 82978319 2 602 453,53

běžný účet výnosy, projekty 27-82978319 901,20

běžný účet FS zaměstnanci 82979389 34 805,52

běžný účet 6034922 83,06

běžný účet 82511399 3 932,92

běžný účet provoz 83686369 1 611 492,25

běžné účty celkem 4 253 668,48

pokladna 945,00

dlouhodobý nehmotný majetek, záloha na DNM 112 595,50

CELKEM 571 982 947,87

propagace 711 196,05

náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky 91 509,40

vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 73 987,00

odpisy 16 620,00

služby přefakturovávané z ČS, a.s. (mzdové náklady včetně odvodů) 1 167 712,32

bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS, a.s.)  311 844,38

kurzové rozdíly, finanční náklady 11 960 315,22 

prodané cenné papíry 196 170 552,97

celkem 210 503 737,34 

 + 232 364 207,50 – 210 503 737,34 
  ∑   21 860 470,16
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY

V roce 2014 byly přijaty dary od fyzických osob – zaměstnanců České spořitelny a.s.  
ve výši 280 tis. Kč.

V roce 2014 byly přijaty dary od právnické osoby ve výši 2 160,3 tis. Kč  
(od České spořitelny, a.s. 2 133,15 tis. Kč, od Erste Group Bank AG Wien 27,14 tis.Kč). 

Příroda Sport Kultura Vzdělání, o.s. 35

ŽIVOT 90, spolek 1 500

Podané ruce, o.p.s. 940

PALATA – Domov pro zrakově postižené 967

Fosa o.p.s. 50

Ledovec, o.s. 75

Ad Hominem, o.s. 76

Vítej… o.p.s. 54

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 700

Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s. 100

Cesta domů, z.ú. 50

Občanské sdružení MAKO 46

Proutek, občanské sdružení 98,8

Klub hornických důchodců Dolu František 20

DC 90 o.p.s. 100

APROPO Jičín, o.p.s. 100

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 100

Sociální služby města Jičína 99,8

Dobromysl o.p.s. 100

Lékořice, z.ú. 100

Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí 48,7

Stáj Rozárka, o.s. 36

Počteníčko s babičkou, o.s. 42

Hewer – občanské sdružení 70

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s. 70

Farní charita Tábor – Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou 75

Sdružení Neratov, o.s. 89

SANANIM z.ú. 3 665,8

Charita Česká republika 5 766,3

Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 63,3

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 50

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 33

Domov svaté Rodiny 50

ADRA, o.p.s. 23,6

Občanské sdružení Okna 50

Charita sv. Anežky Otrokovice 47

Asistence o.p.s. 50

Občanské sdružení Pferda 50

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace 20,4

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION 50

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 50

Diecézní charita Brno 50

Spolek TOTEM – regionální dobrovolnické centrum 50

Země lidí o.p.s. 44,5

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 50

Spolurádi, o.s. 50

Farní charita Chrudim 50

POINT 50+, o.p.s. 49,6

Společnost Parkinson, o.s. 45

NADĚJE pobočka Brno 42,9

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 50

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 500

Diakonie Českobratrské církve evangelické 500

Renarkon, o.p.s. 70

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 50

Domov Sue Ryder, o.p.s. 63

Mareva, spolek 45

Podané ruce, o.p.s. 275

celkem  17 696,7

Celkem byly poskytnuty příspěvky fyzickým osobám ve výši 477 tis. Kč

a)  Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým osobám jako podpora  
v tíživé životní situaci

c) Finanční dary přijaté od právnických a fyzických osob

b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám tis. Kč
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DŮSTOJNÝ 
A AKTIVNÍ ŽIVOT 
SENIORŮ
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Podle posledních studií Evropské unie je domácím 
násilím ohroženo až deset procent důchodců 
starších 65 let. V Česku je to 183 tisíc lidí. 
Nejčastěji seniory ohrožují právě potomci, kteří 
si neporadili s vlastním životem. Za problémem 
stojí často ekonomické příčiny či nevyřešené křivdy 
z minulých let. Zkušenost s týráním, zanedbáváním 
nebo omezováním osobní svobody má až pětina 
seniorské populace nad 60 let. „Toto číslo navíc 
nebude definitivní, jde jen o vrcholek ledovce. 
Většina případů se totiž na světlo nedostane. Skryto 
zůstane kolem 85 procent případů,“ odhaduje Jan 
Lorman, ředitel spolku Život 90.

Nadace České spořitelny se zasazuje o to, aby stáří 
bylo důstojnou etapou života člověka, prožité co 
nejaktivněji v prostředí blízkém a přátelském.

•  Zasazujeme se o plnohodnotné  
a důstojné stárnutí 

•  Přispíváme na vzdělávací  
a volnočasové aktivity určené 
seniorům

•  Podporujeme subjekty poskytující 
zdravotní a sociální služby seniorům
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Tísňová péče Života 90

pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální služ-
ba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace moni-
toruje klienta v jeho bytě po celých 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

Tato služba pomáhá překonávat izolovanost a osamělost seniorů a zajiš-
ťuje pro ně dostupnost péče i v odlehlých koutech regionů České repub-
liky. Snižuje zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postiže-
ných lidí a umožňuje jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. 

→
Byt klienta je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání. Tísňové 
tlačítko nosí klient neustále u sebe. Jakmile v jakékoliv části bytu i v jeho okolí 
potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. 
Služba dispečinku má v počítačovém pultu všechna potřebná data pro organizo-
vání zásahu.

Terminál doplňuje prostorové čidlo, které v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nasta-
veném intervalu (obvykle 10–12 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází opět k au-
tomatickému zaslání tísňové zprávy do dispečinku a následnému telefonickému 
spojení s klientem. Prostorové čidlo lze přepnout i do režimu „hlídání objektu“, 
kdy v případě narušení bytu systém zašle zprávu na dispečink a operátor infor-
muje uživatele, jím udané kontakty nebo přivolá policii. 
 
Systém dále zajišťuje preventivní průběžnou péči – dispečink kontaktuje každého 
klienta minimálně 1× za týden. Operátorky tak zjišťují sociální a zdravotní změny, 
jak se klientovi daří, provádějí s klienty psychoterapeutické pohovory, odborně 
jim radí v problémech zdravotních i sociálních. 

V roce 2014 bylo na systém Tísňové péče Života 90 propojeno celkem 889 kli-
entů v 9 krajích České republiky.

Projekty a organizace podpořené v roce 2014

web

http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece
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Senior telefon je nízkoprahová linka krizové intervence provozo-
vaná 24 hodin denně 365 dní v roce. Je zaměřená na seniory, kteří 
se nacházejí v těžké životní situaci. 

Jedná se o službu registrovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí 
podle § 55 zákona č. 108/2006 Sb. Zprostředkovává komplex služeb 
a poradenství a nabízí pomoc seniorům v krizových situacích (samo-
ta, ztráta blízké osoby, problémy v rodinných vztazích, zdraví, bydle-
ní, finance, právní problémy, atp.). Stěžejní část služby tvoří posky-
tování pomoci seniorům ohrožených domácím násilím a syndromem 
týrání a zneužívání. Linka je také určena osobám pečujícím o seniory. 

V roce 2014 zavolalo na krizovou linku Senior telefon 13 241 lidí, 
258 z volajících seniorů přitom uvažovalo o sebevraždě.

Portál seniorum.cz

Portál seniorum.cz vznikl v roce 2008 za finanční podpory Nadace 
České spořitelny, která se tak stala jeho generálním partnerem. 

Poskytuje ucelené, aktuální a garantované odpovědi na otázky souvi-
sející se stářím, a to jak pro seniory, tak pro ty, kdo o seniory pečují. 
V roce 2014 zaznamenal portál 742 000 návštěv. Nejnovější čísla však 
ukazují na skokový nárůst návštěv díky nově využívaným sociálním 
sítím (zejména facebooku s téměř 4 500 fanoušky, z nichž víc než 
polovina je ve věku 45+, a Youtube s cca 940 odběry). Zájem o portál 
narostl i díky zapracování nových projektů „Žít déle doma“ a „Gene-
race uprostřed“ do prostředí portálu. On-line poradenství na portálu 
seniorum.cz (sekce „Radí nám odborníci“) bylo nově rozšířeno o Dia-
beticko-podiatrickou poradnu.

Krizová linka Senior telefon

Bezplatnou linku důvěry, která se ocitla v existenční nouzi, podpořil v květnu 
2014 štafetový pochod seniorů a jejich blízkých na horu Říp.

web

web

http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon
http://www.seniorum.cz/
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Otisky generací

Projekt Otisky generací realizuje ŽIVOT 90 jako část repertoáru 
Divadla U Valšů. Skládá ze čtyř cyklů: „Benefice“, „Legendy opery“, 
„Lásky“ a „Přežili jsme…“. 

Cyklus setkání s nevšedními a silnými osobnostmi má za úkol inspi-
rovat k aktivnímu a tvořivému životu ve stáří a nabízí posluchačům 
možnost čerpat sílu z osudů význačných osobností i příležitost „do-
bít se“ z jejich zkušeností a přístupu k životu. Zároveň je odpovědí 
na otázku o smyslu života ve stáří. Otisky generací jsou také autentic-
kým ústním podáním historie mladým lidem. Cyklus je připravován 
ve spolupráci s Hereckou asociací, Českým rozhlasem a Živou pamětí. 

V roce 2014 zorganizoval Život 90 již 12. ročník běhu Seniorská míle pro seniory 
starší 60 let a jejich vnoučata.

Palata – domov pro zrakově postižené je určen lidem, kteří se 
musí naučit žít se zrakovým handicapem získaným v pozdějším 
věku a k udržení plnohodnotného života potřebují vysoce odbor-
nou péči a pomoc. 

Kapacita Domova je 133 klientů, jejich průměrný věk je 83 let; čtvr-
tina klientů je imobilních, mnoho klientů trpí kombinací těžkého 
zrakového postižení a stařecké, příp. Alzheimerovy demence. Indikací 
k nástupu do Palaty je těžká zraková vada. 

V roce 2014 Domov Palata oslavil 121. výročí založení, o které se 
zasloužil právní předchůdce České spořitelny. Po celou tuto dlouhou 
dobu je historie obou institucí spjata, od roku 1989 je Domov vý-
znamně podporován Českou spořitelnou a její nadací formou pravi-
delných darů.

V roce 2014 Nadace České spořitelny přispěla Palatě na 2 projek-
ty – na zakoupení tonometru pro vyšetření nitroočního tlaku jako 
prevenci, popř. léčbu glaukomu a na financování lůžek klientů, kteří 
nejsou schopni ze svých příjmů pokrýt výši stanovené měsíční úhrady 
za služby sociální péče v domově. Ze stávajících 133 klientů Domo-
va je téměř čtvrtina, kterým měsíční příjem neumožňuje plně hradit 
péči, již vyžaduje jejich zdravotní stav. Proto byla s Palatou v roce 
2014 uzavřena dohoda, že neuhrazené částky na zajištění plnohod-
notné péče o klienty, kteří nejsou schopni si ji ze svých příjmů platit, 
bude každoročně „dorovnávat“ příspěvek z Nadace České spořitelny.

Palata – domov pro zrakově 
postižené

Na přelomu loňského léta bylo naše „patronství“ 
a spolupráce s Palatou umocněno kampaní „I vaše 
karta pomůže“, v níž měli klienti možnost za jakou-
koliv platbu kartou České spořitelny přispět na po-
můcky pro zrakově postižené klienty Domova. Částku 
1 079 561 Kč, kterou kampaň přinesla, získal Domov 
Palata na nákup čtecích pomůcek a dalšího potřeb-
ného vybavení. 

web

http://www.palata.cz/
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Kampaň „I vaše karta pomůže“ doprovázela i osvětová výstava Zahalení hrdinové, která 
představila pečovatele Palaty tak, jak je vidí její klienti – tedy skrze svou oční vadu. 

Do Palaty chodí pravidelně pomáhat a zpestřovat zdejším 
klientům volný čas dobrovolníci z České spořitelny i z nadace.
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V roce 2014 se konalo celkem 110 kurzů na 110 místech po celé republice. 
Ve všech regionech se do projektu každoročně zapojuji také zaměstnanci České 
spořitelny v roli lektorů moderních platebních nástrojů. Projekt Senioři komuni-
kují se tak stal skvělým příkladem, jak lze v praxi uplatnit princip mezigenerační 
solidarity.

Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují Na-
dačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Cílovou skupinou jsou senioři 
důchodového věku, pro které je kurz bezplatný. O kurzy je proto velký zájem, ab-
sence poplatku také mnohdy pomáhá seniorům překonat ostych z neznámého. 

Projekt Senioři komunikují je důkazem toho, že i ve vyšším věku 
neztrácejí lidé chuť se dále rozvíjet a vést kvalitní život. 

Zájem seniorů o vzdělávání v oblasti počítačů a elektronické komuni-
kace nepolevuje ani po osmi ročnících projektu, během nichž prošlo 
kurzy 10 a půl tisíce seniorů. Cílem kurzů je naučit seniory základům 
obsluhy osobního počítače, včetně internetu a elektronické pošty 
a dát jim praktické rady, jak správně používat platební kartu či inter-
netové bankovnictví.

Senioři komunikují – kurzy 
počítačové gramotnosti

web

http://nadacnifondklausovych.cz/Seniori-komunikuji-1/
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Výnos charitní Tříkrálové sbírky 2014 zlomil rekord z předchozích let. Dárci byli 
ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali 
celkem přes 80 milionů korun. Výtěžek pomůže z velké části v regionech, kde byly 
peníze vykoledovány - zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a senio-
rům. Desetina výnosu podpoří projekty v zahraničí.

Nadace České spořitelny je od roku 2004 generálním partnerem 
Charity Česká republika. 

V roce 2014, stejně jako v předchozích létech, přispěla na přípra-
vu a realizaci Tříkrálové sbírky, největší dobrovolné sbírky u nás, 
a dále na konkrétní projekty jednotlivých diecézních charit, zamě-
řené na péči o seniory, prevenci sociálního vyloučení a kriminality 
a nově také na 5 charitních zařízení pečujících o lidi s mentálním 
postižením.

Nadace České spořitelny se v roce 2014 stala partnerem Domova 
Sue Ryder, konkrétně projektu péče o seniory v pobytových služ-
bách Domova. 

90 % těchto klientů trpí různými pohybovými obtížemi, pohybují se 
na vozících, případně s pomocí dalších kompenzačních pomůcek. 
Jejich průměrný věk je 87 let. 

Příspěvek z nadace byl určen na odbornou péči o seniory, kterou poskytuje tým 
fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Část příspěvku byla použita na nákup kompen-
začních pomůcek umožňujících zlepšení fyzického i psychického zdraví klientů 
Domova.

Charita Česká republika Domov Sue Ryder

web

web

http://www.charita.cz/
http://www.sue-ryder.cz/
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Počteníčko s babičkou je příkladem aktivity, v níž senioři nejsou pouhými 
příjemci, ale mají možnost dávat druhým, v tomto případě nemocným. Přitom 
mohou využít svých znalostí a zkušeností. Cílem projektu, který se díky příspěvku 
z naší nadace rozšířil v roce 2014 do dvanácti nemocnic pěti krajů, je aktivizo-
vat seniory, zpříjemnit pobyt nemocným dětem v nemocnici, zmírnit jejich stres 
a přispět ke zlepšení mezigeneračních vztahů. Vrací seniorům pocit potřebnosti, 
užitečnosti a sounáležitosti. Mnohým dává důležitou náplň běžného dne. Do pro-
jektu se zapojilo 95 babiček a 3 dědečkové – dobrovolníci a všichni shodně 
potvrzují, že jim pomáhá v návratu a zapojení do aktivního dění ve společnosti.

Hospicová péče sv. Zdislavy usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné 
a jejich rodiny v Libereckém kraji. Stará se o to, aby poslední dny umírajícího byly 
důstojné a bezbolestné, prožité v kruhu blízkých. Prostřednictvím Domácí hos-
picové péče a za pomoci mobilních zdravotních přístrojů zajišťuje paliativní péči 
a ulehčení od bolesti a jiného fyzického strádání, které umírající provází. Z finanč-
ního příspěvku Nadace České spořitelny zakoupil hospic v roce 2014 nový au-
tomobil pro 24hodinovou nepřetržitou domácí terénní hospicovou péči, tj. péči 
o nemocné v jejich domově. 

Počteníčko s babičkou 

Mareva, o.s. – Spokojený 
senior

Hospicová péče sv. Zdislavy 

Nadace České spořitelny přispěla libereckému sdružení Mareva 
na nákup rehabilitačních pomůcek a hygienických a zdravotních 
potřeb pro klienty Marevy, která v rámci projektu Spokojený senior 
nabízí volnočasové aktivity, trénování paměti, rehabilitační a kondič-
ní cvičení, zájmovou činnost a zprostředkování kontaktu seniorů se 
společenským prostředím. 

web

web

https://seniorkontakt.cz/katalog/terenni-pecovatelska-sluzba-mareva-os-pecovatelska-sluzba/
http://www.hospiczdislavy.cz/
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PREVENCE 
A LÉČBA DROGOVÉ 
ZÁVISLOSTI
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Nadace České spořitelny se dlouhodobě angažuje 
v prevenci a léčbě drogových závislostí a podporuje 
největší organizace v ČR, které s tímto fenoménem 
odborně pracují a nabízejí cestu k vyléčení. 
Programy našich partnerských organizací motivují 
drogově závislé k tomu, aby v sobě našli sílu, přijali 
odbornou pomoc a svou závislost zvládli. Tedy 
aby byli schopni zapojit se do normálního života 
bez drog, pracovat, studovat, navazovat normální 
partnerské vztahy, vychovávat děti.

Přestože je práce těchto institucí v naší společnosti 
nezastupitelná a přináší výsledky, ony samy 
trvale bojují s neustále přetrvávajícím názorem 
společnosti, že „feťáci“ si nezaslouží, aby jejich 
situaci někdo řešil, že si za svůj „problém“ 
můžou sami. Mnozí by je za jejich odpuzující 
a odsouzeníhodný život nejradši pozavírali 
do vězení. Není to ale v životě spíš tak, že nárok 
na chybu má každý z nás? A že pokud se někdo 
rozhodne definitivně se svou drogovou minulostí 
skoncovat, měl by dostat druhou šanci?

Nadace České spořitelny podporuje tyto organizace 
nejen finančně, ale všemi prostředky se také snaží 
toto závažné společenské téma destigmatizovat.

•   Systematicky se věnujeme 
boji s drogovou závislostí jako 
celospolečenským problémem

•  Jsme dlouholetým partnerem 
organizací, které s tímto fenoménem 
odborně pracují

•  Financujeme programy určené těm, 
kteří se rozhodli se svou závislostí 
skoncovat
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SANANIM, z.ú.

•  Terapeutická komunita Heřmaň (dříve TK Němčice)

•  Terapeutická komunita Karlov, která se zaměřuje na mladistvé 
a mladé dospělé ve věku 16 až 25 let a na matky s dětmi.

•  Denní stacionář, který nabízí vedle ambulantních služeb stacio-
nární léčbu s intenzivní psychoterapeutickou složkou. V roce 2014 
využilo všech složek programů Denního stacionáře 527 klientů. 

  
•  Doléčovací centrum, jehož program chráněného bydlení, poraden-

ství, sociální práce a také krizovou intervenci v roce 2014 využilo 
37 klientů. Program doléčovacího centra pro matky s dětmi úspěš-
ně absolvovalo 9 klientek, klientkám centra bylo do péče vráceno 
6 dětí. 

•  Poradna pro rodiče, sociální firma Café Therapy, jejím cílem je 
zvýšení dostupnosti poradenství a terapie pro cílovou skupinu rodi-
čů a zvýšení informovanosti obecně. Café Therapy poskytuje chráně-
né zaměstnání vybraným klientům, v roce 2014 jich bylo celkem 11. 
Od zahájení programu jím prošlo více než 100 klientů, kteří pak 
zpravidla neměli problémy s nalezením nového zaměstnání.

•  Podpora nových ICT technologií v prevenci a poradenství  
Již několik let naše nadace podporuje vývoj a provoz online pora-
denství zaměřeného na oslovení širší veřejnosti a drogových uži-
vatelů, kteří nejsou primární cílovou skupinou léčebných a pora-
denských zařízení. Většina aktivit Drogového informačního centra 
SANANIMu je v České republice jedinečná. Je zdrojem objektivních, 
nezkreslených a pravidelně aktualizovaných informací, jejichž do-
stupností přispívá k drogové prevenci a ke snižování rizik souvise-
jících s užíváním drog. V roce 2014 byl spuštěn pilotní provoz In-
ternetové léčebné intervence pro problémové uživatele konopných 
látek, kterou navštívilo 16 235 unikátních návštěvníků, z nichž cca 
50 % využilo selftestu. 

SANANIM letos slaví 25 let od svého založení i vzniku první tera-
peutické komunity pro drogově závislé. Za tu dobu urazil velký 
kus cesty, na níž jej od roku 2003 doprovází Nadace České spořitel-
ny jako její generální partner. 

Naše spolupráce se SANANIMem se dlouhodobě zaměřuje na ty cílové 
skupiny, pro které v České republice – vyjma služeb poskytovaných 
SANANIMem – neexistuje jiná možnost léčby a resocializace nebo 
pro které jsou služby zatím velmi těžce dostupné, tj. mladiství klien-
ti a mladí dospělí ve věku 16-25 let, matky s dětmi, klienti s nízkou 
uplatnitelností na trhu práce a dlouhodobí uživatelé návykových 
látek. Velmi důležitou součástí služeb SANANIMu jsou také progra-
my zacílené na partnery, rodiče a příbuzné klientů a také na širokou 
veřejnost. 

V roce 2014 pracovala Heřmaň se 40 klienty, z toho bylo 28 mužů a 12 žen, jejich 
průměrný věk byl 33,9 let. Za dobu existence ukončila léčbu v komunitě polovi-
na z těch, kteří do ní nastoupili. Nicméně i mnozí z těch, kteří léčbu nedokončili, 
radikálně změnili životní styl, abstinují, pracují a fungují v běžné společnosti.

Organizace a projekty podpořené v roce 2014

Z příspěvku nadace byly v roce 2014 podpořeny:

web

http://www.sananim.cz/
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Za finanční pomoci nadace byla v roce 2014 dokončena základní rekonstrukce 
bývalého statku a hospodářského dvora v Heřmani, kam se terapeutická komu-
nita přestěhovala z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu v Němči-
cích, kde působila od roku 1991. V rámci pracovní terapie se na rekonstrukci 
podíleli i samotní klienti. I přes náročnost přesunu se komunitě podařilo zacho-
vat maximum terapeutického programu, udržet terapeutickou skupinu v dobré 
kondici a nepřerušit příjem nových klientů. 

V roce 2014 se na Karlově léčilo 46 mladistvých klientů a 26 matek v doprovo-
du 33 dětí. Matky odcházejí z komunity v naprosté většině schopné postarat se 
o své děti, v roce 2014 léčbu úspěšně ukončilo 10 matek. 

„České spořitelně a posléze Nadaci České spořitelny pa
tří velký dík za to, že podpořila vznik programu léčby pro 
matky v doprovodu dětí, který je jedinou komplexní služ
bou pro tuto klientelu u nás. V našem oboru – v prevenci 
a léčbě drogových závislostí – to není malý krok. Jako ilus
trace postačí jedno číslo: do konce roku 2014 se v Tera
peutické komunitě Karlov léčilo s matkami 246 dětí, které 
tak nemusely strávit rozhodující roky na počátku svého 
života v dětském domově.“ 

— M.Richterová Těmínová, ředitelka SANANIMu.
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Chráněná dílna Eikón – Sdružení 
Podané ruce 

Nadace České spořitelny je dlouhodobým partnerem sdružení 
a jeho terapeutické pracovní dílny EIKÓN, která nabízí program 
pracovní rehabilitace a chráněné práce lidem, ohroženým sociál-
ním vyloučením v důsledku (již překonané) závislosti na návyko-
vých látkách. 

Krátkodobě i dlouhodobě poskytuje práci také lidem propuštěným 
z výkonu trestu nebo dlouhodobě neuplatnitelným na běžném pra-
covním trhu. V první polovině loňského roku bylo sdružení Podané 
ruce nuceno dílnu přestěhovat do nových prostor, které bylo potřeba 
přizpůsobit dílenskému provozu, což znamenalo především stavební 
úpravy, a tedy i další náklady. I s tím finančně pomohla sdružení naše 
nadace. 

Dílna manufakturním způsobem vyrábí drobné stolařské a upomínkové předměty. 
Spolu s řemeslem se klienti učí dodržovat běžný pracovní režim, být součástí pra-
covního kolektivu, nést zodpovědnost za svůj pracovní výkon a řešit každodenní 
problémy, takže dílna vhodně doplňuje celý terapeutický proces. V roce 2014 
dílna zaměstnávala 18 klientů, z toho 6 žen a 12 mužů, jejich průměrný věk byl 
36,4 let. Celkem v dílně odpracovali 4 404 hodin.

web

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/eikon-program-pracovni-rehabilitace-a-chranene-prace/
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Nízkoprahové středisko po-
skytne průměrně 80 kontaktů 
denně. Za rok je to v průměru 
přes 15 tisíc kontaktů.

Auritus v roce 2014 pracoval s celkem 240 klienty, z nichž 127 bylo klienty 
kontaktního centra a 57 klientů a 56 rodinných příslušníků využilo možnosti 
poradenství. Nadace se také podílela na pracovních programech centra, které 
prostřednictvím vzdělávacích aktivit a praktického nácviku pracovních doved-
ností motivují k abstinenci a přispívají ke zvýšení šance na zaměstnání a začle-
nění do společnosti. Klienti se podílejí na výrobě keramiky, textilních hraček, 
ručního papíru nebo svíček, které Auritus prodává ve své galerii. Pracovního 
programu se účastnilo celkem 26 klientů, kteří odpracovali 1067 hod.

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou je nízkoprahové zařízení 
Farní charity Tábor a nabízí služby v oblasti primární, sekundární i ter-
ciární prevence zneužívání návykových látek. Provozuje kontaktní cen-
trum pro první kontakt s klientem „z ulice“. Zde s ním navazuje vztah 
pro pozdější terapeutickou práci vedoucí k abstinenci. Kontaktnímu 
centru přispěla Nadace České spořitelny na zajištění zdravotnického 
materiálu a potravinového programu. Kontaktní centrum v roce 2014 
uskutečnilo 4 783 kontaktů (z toho 120 prvokontaktů) a vyměnilo 
45 207 injekčních setů, což je oproti roku 2013 nárůst o 43%.

Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In

Auritus – centrum pro lidi 
ohrožené drogou

•  Centrum pro rodinu – Integrace rodiny, které pomáhá ženám-mat-
kám, které prokáží skutečný zájem o trvalou abstinenci a změnu 
životního stylu a prokáží vůli žít se svým dítětem ve vlastní rodině. 
Programu se zúčastnilo 135 osob.

•  Centrum metadonové substituce v Praze 1 a v Praze 2 
Podstata substituční terapie spočívá v náhradě ilegální návykové 
látky opiátového charakteru látkou legální, kterou je lékařsky kont-
rolovaný preparát. Odnaučuje klienty aplikovat si drogu do žíly, na-
pomáhá přerušení kontaktu mezi klientem a jeho dealerem a vede 
ke změně životního stylu. V roce 2014 navštívilo centrum 309 klien-
tů.

•  Nízkoprahové středisko, jehož činnost vychází z principu „harm 
reduction“, tj. snížení rizika přenosu infekčních onemocnění, a tím 
dosažení vyšší ochrany veřejnosti a nižších nákladů na budoucí 
lékařskou péči. Středisko obsloužilo 1 739 klientů, z toho 202 bylo 
evidovaných a ostatní anonymní. 

V rámci dlouhodobé spolupráce s obecně prospěšnou společností 
Drop In se nadace opět soustředila – stejně jako v posledních 4 le-
tech – na 3 projekty: 

web

web

http://www.dropin.cz/
http://www.auritus.cz/
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Renarkon poskytuje na Ostravsku ucelený soubor odborných sociálních služeb 
lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci v souvislosti s užíváním drog. Z pří-
spěvku Nadace České spořitelny Renarkon pořídil vybavení na zkvalitnění volného 
času klientů, část příspěvku byla použita na pokračování spolupráce s polskou 
partnerskou organizací Fundacja Arka, která se – stejně jako Renarkon – zabývá 
zaměstnáváním klientů s drogovou minulostí. 

Spolek Ad Hominem vybudoval při Fakultní nemocnici Na Bulovce 
v Praze první zubní ordinaci speciálně určenou pro vysoce infekční 
pacienty, často z nejslabších sociálních skupin či s drogovou závislos-
tí. Ošetření a léčba takových pacientů je specifická a ekonomicky vel-
mi náročná, neboť vyžaduje speciální ochranné vybavení ošetřujícího 
personálu a mnohem dražší jednorázové pomůcky a stomatologické 
nástroje. Naše nadace se rozhodla část nákladů na nákup zdravotnic-
kého materiálu uhradit formou příspěvku. V současnosti má ordinace 
registrovaných více než 900 vysoce rizikově infekčních pacientů z celé 
České republiky a každý týden přibývají 2 až 3 noví.

KVAK je sociální firma, která vznikla v rámci doléčovacího programu sdružení 
Circle of Life, o.p.s., dlouholetého partnera Nadace České spořitelny. Zatímco 
Circle of Life se nadále zabývá výhradně terapeutickým programem pro drogově 
závislé, ateliér zaměstnává osoby z drogové závislosti již vyléčené. Pracuje na je-
jich individuálním rozvoji a umožňuje jim získat rekvalifikaci v oblasti výroby ruční 
keramiky a výroby autorských loutek. Atelier také provozuje vlastní galerii v Tře-
bíči. V roce 2014 naše nadace věnovala příspěvek na odkoupení strojů a zařízení 
nezbytného pro výrobu keramiky, které bylo původně v majetku Circle of Life, 
čímž umožnila ateliéru získat vlastní výrobní prostředky.

Renarkon, o.p.s. 

Ad Hominem, spolek Keramický a výtvarný ateliér 
Koněšín, o.p.s. (KVAK) 

web web

http://www.renarkon.cz/cs
http://www.circleoflife.cz/
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PÉČE O LIDI 
S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM
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Postoj společnosti k postiženým je až příliš často 
poznamenán předsudky, mnohdy neznalostí 
a často i obavami. Z části je to pochopitelné, 
neboť lidi s postižením se jinak chovají, jinak 
vypadají, mají problémy v komunikaci. Z toho pak 
plyne rozpačitý či negativní postoj společnosti 
k těmto lidem. Postižení sami ale nestojí o soucit 
a rozhodně nechtějí být zavíráni do ústavů, 
byť s odpovídající moderní péčí. Oni sami se 
vnímají jako ostatní lidé a jako ostatní lidé chtějí 
taky žít: ve společnosti, ve své rodině, pokud 
možno ve vlastním bytě. Chtějí mít zaměstnání 
a rozhodovat o svém volném čase. 

My v nadaci si uvědomujeme, že pro úspěšné 
začlenění osob s mentálním postižením je 
nutné odstranit předpojaté nazírání na tyto lidi, 
a proto chceme podpořenými projekty působit 
na společnost, aby se uměla „těm druhým“ otevřít.

•  Jsme partnery organizací, které 
rozvíjejí samostatnost a nezávislost 
dospělých lidí s mentálním 
postižením

•  Podporujeme rozvoj terapeutických 
a chráněných pracovišť a začleňování 
lidí s postižením na trhu práce

•  Přispíváme na rozvoj kompetencí 
a know-how pracovníků z programů 
a služeb pečujících o lidi s mentálním 
postižením
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Komunitní centrum Vítej… v Hřebči u Kladna provozuje chráněné bydlení 
a chráněnou dílnu pro dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického 
spektra nepřetržitě 365 dní v roce. Klienti komunitního centra zde mají trvalý 
domov, který je plně přizpůsoben jejich specifickým potřebám. Centrum ote-
vřelo také pekárnu chleba jako součást sociálně-terapeutické dílny. Pro autis-
tické osoby jsou totiž obzvláště vhodné rutinní a opakující se činnosti. Dodávají 
jim pocit jistoty a zároveň jim umožňují uplatnit se při smysluplné aktivitě 
v bezpečí svého chráněného domova. 

Nadace České spořitelny v roce 2014 financovala odborně vyškolené osobní 
asistenty, s nimiž klienti nacvičovali pracovní dovednosti nezbytné pro přípravu 
a pečení chleba. 

Obchod dobré vůle v Táboře – 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

Chráněná pekárna pro osoby 
s autismem, Vítej… o.p.s. 

Projektem Obchodu dobré vůle v Táboře odstartovala naše spolupráce s Diakonií 
Českobratrské církve evangelické v oblasti péče o lidi s mentálním postižením. 
Vedlo nás k tomu přesvědčení, že chceme být partnery organizace, která usiluje 
o to, aby tato cílová skupina žila v co největší míře svým běžným a důstojným 
způsobem života. Obchod dobré vůle funguje jako chráněné pracoviště, v němž 
v jednom kolektivu budou pracovat 4 osoby se zdravotním postižením (ve ve-
dení obchodu, příjmu zboží, prodeji) a až 8 osob s mentálním postižením (úklid 
obchodu, čištění zboží, balení a pod). Obchod dobré vůle byl slavnostně otevřen 
začátkem června 2015.

Organizace a projekty podpořené v roce 2014

web

http://www.vitej.com/
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Mlýn Ledce – Ledovec, o.s. Chráněné bydlení – sdružení 
Neratov

Občanské sdružení Ledovec od roku 2001 poskytuje služby psychosociální pod-
pory lidem s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením v plzeňském 
regionu. Práce s klienty Ledovce je postavena na motivaci a podpoře v životních 
rolích, kdy nejsou nuceni pouze přijímat, ale dokáží sami dávat. Ledovec proto 
iniciuje vznik sociálních firem, kde mohou lidé s handicapem najít trvalé motivu-
jící zaměstnání. V současné době – i díky příspěvku z naší nadace – rekonstruuje 
přilehlý mlýn Ledce, do něhož se postupně vrátí původní mlýnská technologie 
a hospodářství, včetně chovu domácích zvířat a tradičních řemesel jako je zpra-
cování ovoce, lnu, vlny, pekařství, tkalcovství, košíkářství či výroba sýra. V těchto 
řemeslech najdou klienti Ledovce trvalé uplatnění. 

Sdružení Neratov, o.s. již od roku 1992 obnovuje vysídlenou pohra-
niční ves Neratov, kde vytváří domov pro lidi s mentálním postižením 
a v osmi chráněných dílnách pracovní místa pro více než 55 lidí s posti-
žením. Jedná se o zaměstnávání v zemědělství a řemeslech souvisejí-
cích s venkovem, např. v tkalcovské, keramické a košíkářské dílně, za-
hradnických a úklidových službách, při odklízení sněhu či chovu ovcí. 

Z příspěvku z Nadace České spořitelny sdružení instalovalo v domovech klien-
tů centrální systém zamykání. Uživatelé tak mohou i dále zamykat své domovy 
pomocí otočného knoflíku, nicméně v případě nouze může personál domova 
odemknout zámek zvenčí univerzálním klíčem. Nový systém zamykání tak zvýšil 
bezpečnost všech obyvatel Domova a zároveň dokázal zachovat jejich komfort 
a možnost individuálního zamykání bytů a pokojů. 

Ze zaměstnaneckého grantového programu v roce 2014 získal Neratov také 
grant na zakoupení letního pobytu na Jadranu pro deset svých klientů.

web
web

http://www.ledovec.cz/
http://www.neratov.cz/
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Všech třináct klientů Tranzitního programu nyní střídavě 
dochází do administrativního centra České spořitelny Vini-
ce v Pardubicích. Doprovází je asistent placený z příspěvku 
Nadace České spořitelny, s jehož pomocí klienti získávají 
sociální a pracovní dovedností. Asistent zároveň dbá o je-
jich bezpečnost, plánuje, organizuje a kontroluje plnění 
úkolů a vede je postupně k maximální samostatnosti. 

„Často se stává, že se organizace pro 
nějakou aktivitu nadchnou, ale po ur-
čité době už spolupráce nepokračuje. 
U České spořitelny je to výrazně jiné. 
Neustále hledají nové a nové způsoby, 
jak pomoci a vymýšlejí, jak se zapo-
jit. To mě i celý kolektiv školy Svítání 
přimělo nominovat je na Cenu Grácií,“ 
prohlásila ředitelka školy Miluše Hor-
ská, místopředsedkyně Senátu Parla-
mentu České republiky.

„Pracujeme s vámi, pracujeme 
pro vás“ – SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Pardubická Praktická škola SVÍTÁNÍ, jejímž posláním je posky-
tovat dětem i dospělým lidem s kombinovaným postižením vzdě-
lávání a služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení 
do běžného života na základě individuálních možností, se letos 
stala příkladem propojení projektu s Nadací České spořitelny 
a s aktivitami České spořitelny. Za tento projekt jsme získali 
2 ocenění – cenu Grácií pro Českou spořitelnu za propojování akti-
vit a Cenu Grácií pro Nadaci České spořitelny za finanční podporu 
školy.

Škola Svítání totiž intenzivně usiluje o zaměstnávání svých absol-
ventů na otevřeném pracovním trhu. Do tranzitních programů „I my 
chceme pracovat…!“ a „Prakticky do života…!“  jsou zapojeni lidé 
od 16 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením. Připravují 
se v něm na zaměstnání a kromě pracovních návyků se učí i plnit za-
dané úkoly v souladu se svým stupněm postižení a přijímat odměnu 
za práci.

Podpora samostatnosti a nácvik 
dovedností pro dospělé s mentálním 
postižením – Fosa, o.p.s

Společnost Fosa od svého vzniku v roce 2010 usiluje o začlenění lidí 
se znevýhodněním (zejména s mentálním postižením či po poranění 
mozku) a o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti. Své 
poslání naplňuje mimo jiné pořádáním odborně vedených týdenních 
a víkendových nácviků dovedností. Během nich si klienti vyzkouší 
„fungovat“ bez podpory svých blízkých, učí se hospodařit se svý-
mi penězi, obstarávat nákupy potravin, připravovat jídlo či aktivně 
komunikovat. Pomocí nejrůznějších úkolů a zážitkových aktivit tak 
získávají nové informace a zkušenosti potřebné pro každodenní život. 
Naše nadace přispěla Fose právě na krytí nákladů na tréninky těchto 
dovedností.

Finančním příspěvkem na nácvik dovedností naše spolupráce s Fosou teprve 
začala. Během roku se rozvinula do mnoha podob a výsledkem jsou např. výuko-
vá videa, která byla natočena společně s dobrovolníky z České spořitelny. Videa 
slouží při nácviku zvládání běžných životních situací, např. jak se seznamovat, jak 
správně a bezpečně přecházet ulici nebo jak rozpoznávat různá rizika.

web

web

http://www.svitani.cz/
http://www.fosaops.org/
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V souladu se svou strategií pomáhá Nadace České spořitelny také 
v regionech. Naše pomoc míří nejen k velkým organizacím, ale 
i za těmi, kteří svou každodenní pílí pomáhají ve svém regionu v ob-
lastech, které souzní se strategií naší dlouhodobé angažovanosti, 
tedy s aktivním a důstojným stárnutím, prevencí a léčbou drogové 
závislosti a péčí o lidi s mentálním postižením. Všechny naše projekty 
najdete na podrobné INFOMAPĚ

NAŠE PROJEKTY

Auritus

Vítej...

Tísňová péče Života 90

Sue Ryder

Manufaktura Eikón
Renarkon

Dialogy

Senioři komunikují

Obchod dobré vůle

Zahalení hrdinové

Ad Hominem

Otisk generací

Seniorum.cz

Mlýn Ledce

Café Therapy

http://www.nadacecs.cz/kde-pomahame
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V roce 2014 využilo volno pro charitu 2099 dobrovolníků 
ve 144 neziskových organizacích z celé republiky.

IT peče pro charitu je název již tradičního vánočního a veli-
konočního pečení kolegů z IT České spořitelny. Jejich spon-
tánní a vždy skvěle zorganizovaná aukce vlastnoručně nape-
čených dobrot je pokaždé určena na podporu konkrétního 
projektu partnerské organizace naší nadace. V loňském roce 
to byla dílna Eikón a komunitní centrum Vítej…. Výtěžek 
je vždy v řádech desítek tisíc a znamená pro obdarovanou 
organizaci velkou pomoc.

Firemní dobrovolnictví  
v České spořitelně

Na kurzech Senioři komunikují dobrovolně lektorují zaměstnanci 
spořitelny z jednotlivých poboček. Učí seniory správně a bezpečně po-
užívat platební karty a internetové bankovnictví. Velký a opakovaný 
zájem zapojit se do nadačního projektu svědčí o tom, že je to naplňu-
je radostí. V roce 2014 se role lektorů zhostilo celkem 46 zaměstnanců 
ze všech regionů České republiky.

Dobrovolně se do práce pro komunitu zapojují i manažeři České spo-
řitelny v rámci programu Manažeři pro dobrou věc, kdy celý týden 
stráví cílenou pomocí v konkrétní neziskové organizaci.

V Cafeterii, která nabízí zaměstnancům České spořitelny volitel-
né benefity, včetně možnosti přispět na charitativní účely, věnovali 
zaměstnanci v roce 2014 na projekty partnerských organizací nadace 
(o.s. Ledovec, Terapeutickou komunitu Karlov a Komunitní centrum 
Vítej…) celkem 69 877 korun. 

Veřejně prospěšné práci v podporovaných i mnohých dalších 
neziskových organizacích se dobrovolně věnují i zaměstnanci 
České spořitelny, která je v dobrovolnictví významně podporuje 
už od roku 2007. Zaměstnanci mohou využít na dobrovolnictví dva 
dny v roce v rámci programu Den pro charitu. 
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GRANTOVÝ 
PROGRAM 
NADACE ČESKÉ 
SPOŘITELNY

V roce 2014 naše nadace vypsala 2 grantové výzvy na podporu oblastí, 
v nichž nadace strategicky působí – pro zaměstnance České spoři-
telny a pro klienty České spořitelny. Oba typy grantů spojuje stejná 
myšlenka – chceme motivovat naše kolegy i veřejnost, aby nezůstáva-
la lhostejní ke svému okolí a k potřebám těch, „od nichž se společnost 
odvrací“.

Projekty do Zaměstnaneckého grantového programu přihlásili 
zaměstnanci České spořitelny, kteří aktivně v dané neziskovce po-
máhají. Následně pak o vítězích rozhodovali všichni zaměstnanci 
České spořitelny v otevřeném hlasování. Celkem tak hlasovalo 2 117 
zaměstnanců a svými hlasy rozhodli o udělení grantů třinácti projek-
tům v celkovém objemu 1 milionu korun.

Princip Grantového programu pro klienty České spořitelny je ob-
dobný – v něm však projekty nominovali klienti ČS a ve veřejném hla-
sování pak rozhodli o udělení grantů celkem 22 projektům z 9 krajů 
České republiky ve výši 1 milionu korun.
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Kampaň I vaše karta pomůže vynesla Palatě 
– domovu pro zrakově postižené více než 
milion korun.

20. výročí svého vzniku oslavila Penzijní společ-
nost České spořitelny unikátní kampaní Dvacet 
let s vámi, v rámci které přispěla na Tísňovou 
péči spolku Život 90 celkem 300 tisíc korun. 
Kampaň doprovodily i interní akce, během nichž 
se do kasiček vybralo dalších 19 tisíc korun. 

V PFkové kampani Sněhulák letošních Vánoc vy-
bírali svého favorita – sněhuláka klienti spořitel-
ny. Podle preferencí jejich hlasů bylo mezi šestici 
nadačních partnerů rozděleno celkem 400 000 
korun. Do elektronického hlasování se zapojilo 
více než 11 tisíc lidí, největší podporu získaly 
projekty Senior telefon spolku Život 90 a Hospi-
cová péče sv. Zdislavy.

Partneři Nadace 
České spořitelny

Poděkování

Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu České spoři-
telně, a.s., svému zakladateli, firmě Ernst & Young Audit, s. r. o. 
a všem svým partnerům a příznivcům.

České spořitelně patří také poděkování za významné částky, kterými 
v roce 2014 podpořila partnery nadace v rámci dvou marketingových 
kampaní a také netradičními novoročenkami:

Našim partnerům patří obdiv a respekt za jejich obětavou práci 
a energii, s níž naplňují svoje poslání. Děkujeme jim, že nás učí, 
jak správné věci dělat správně.
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA DOZORČÍ RADY

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fon-
dech dozorčí rada Nadace České spořitelny přezkoumala roční účetní 
závěrku k 31. prosinci 2014 a výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
nadace za rok 2014 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní 
evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpisy 
o účetnictví a že roční účetní závěrka správně zobrazuje finanční 
situaci Nadace České spořitelny. Audit účetní závěrky provedla firma 
Ernst & Young Audit, s.r.o., která potvrdila, že podle názoru Ernst 
& Young Audit, s.r.o. účetní závěrka podává ve všech významných 
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Nadace 
České spořitelny k 31. prosinci 2014 a výsledku jejího hospodaření za  
rok 2014 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy 
České republiky.

Dozorčí rada vzala se souhlasem na vědomí tento výrok auditora 
k účetní závěrce.

Anna Glasová
předsedkyně dozorčí rady nadace
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ROZVAHA

AKTIVA
 číslo

 řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem  001 520 170 477 550

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  002 100 140

2. Software (013) 004 100 100

7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
nehmotný majetek

(051) 009 40

III. Dlouhodobý finanční majetek 021 520 081 477 438

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 024 317 174

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027 202 907 477 438

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -11 -28

2. Oprávky k  softwaru (073) 031 -11 -28

B. Krátkodobý majetek celkem        041 7 570 94 432

II. Pohledávky celkem 052 45

17. Jiné pohledávky (378) 069 45

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 7 525 94 432

1. Pokladna (211) 073 1 1

3. Účty v bankách (221) 075 7 524 74 015

 6. Ostatní cenné papíry (256) 078 20 416

AKTIVA CELKEM                                                                          085 527 740 571 982

PASIVA
číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem        086 526 585 570 803

I. Jmění 087 520 825 555 037

1. Vlastní jmění (900) 088 501 000 501 000

2. Fondy (911) 089 12 873 9 192

3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) 090 6 952 44 845

II. Výsledek hospodaření celkem  091 5 760 15 766

1. Účet výsledku hospodaření (963) 092 21 860

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  
(+ / –)

(931) 093 11 854

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094 -6 094 -6 094

B. Cizí zdroje celkem         1 155 1 179

III. Krátkodobé závazky celkem 105 560 251

1. Dodavatelé (321) 106 548 48

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121 171

22. Dohadné účty pasivní (389) 127 12 32

IV. Jiná pasiva celkem 129 595 928

1. Výdaje příštích období (383) 130 595 928

PASIVA CELKEM                                                       133 527 740 571 982

ROZVAHA k 31.12.2014  (v celých tisících Kč) 
   

ROZVAHA k 31.12.2014  (v celých tisících Kč) 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014  (v celých tisících Kč) 
   

Název ukazatele
číslo 

řádku
za běžné účetní období

A. NÁKLADY
hlavní

činnost
hospodářská 

činnost
Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 001 43 43

1. Spotřeba materiálu (501) 002 43 43

II. Služby celkem 006 2 001 2 001

7. Náklady na reprezentaci (513) 009 230 230

8. Ostatní služby (518) 010 1 771 1 771

V. Ostatní náklady celkem 021 300 12 312

21. Kursové ztráty (545) 026

24. Jiné ostatní náklady (549) 029 300 12 312

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv
      a opr. pol. celkem

030 196 317 11 831 208 148

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
      a hmotného majetku

(551) 031 17 17

27. Prodané cenné papíry a vklady (553) 033 196 300 11 831 208 131

NÁKLADY CELKEM 042 198 661 11 843 210 504

Název ukazatele
číslo 

řádku
za běžné účetní období

B. VÝNOSY hlavní činnost
hospodářská 

činnost
Celkem

Úroky (644) 048 7 7

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (653) 053 211 174 211 174

Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 055 9 134 9 134

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 057 3 062 8 987 12 049

Výnosy celkem 063 223 377 8 987 232 364

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM 064 24 716 -2 856 21 860

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 067 24 716 -2 856 21 860
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1. OBECNÉ ÚDAJEPŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
K 31. PROSINCI 2014

1.1. Založení a charakteristika nadace

Nadace České spořitelny (dále jen „nadace“) byla 
zřízena společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 
452 44 782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 62 čp. 
1929. Nadace byla zapsána do  nadačního rejstříku 
vedeného Městským soudem v oddíle N, vložka 433 
dne 30. ledna 2002, IČ 265 06 980. Nadace má sídlo 
Olbrachtova 62 čp. 1929, Praha 4, PSČ 140 00.

Hlavním účelem nadace je:
•  podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, 

veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, 
charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie;

•  podpora jednotlivců v  jejich tíživých životních 
nebo sociálních situacích způsobených nepředví-
datelnými událostmi.

Nadace má nadační jmění ve výši 501 000 tis. Kč. 
Nadační jmění tvoří cenné papíry, spravované 
Českou spořitelnou, a.s. podle Smlouvy o  správě 
cenných papírů a obstarání a vypořádání obchodů 
s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací Čes-
ké spořitelny ze dne 4. 5. 2004, státní spořící dluho-
pisy a peněžní prostředky na účtu České spořitel-
ny, a.s. Nadační jmění tvořilo ke dni vzniku nadace 
vklad zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

Celkové nadační jmění nesmí být nižší než 500 tis. 
Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto 
hodnotu. Nadační jmění může být tvořeno pouze 
peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými 
a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými prá-
vy a  jinými majetkovými hodnotami, které splňují 
předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zá-
stavní práva.

1.2. Organizační struktura nadace

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.
 
1.3.  Správní rada a dozorčí rada nadace  

k 31. 12. 2014

Správní rada
Předseda správní rady  
— Mgr. Klára Gajdušková

Členové správní rady  
— Ing. Pavel Kysilka
— Michael Mauritz
— JUDr. Petr Liška
— Ing. Daniel Heler
— Ing. Jiří Škorvaga
— Vera Maria Budway-Štrobachová

Dozorčí rada 
Členové dozorčí rady 
— Mgr. Anna Glasová
— Ing. Ivan Vondra
— Ing. Richard Brejník

Jménem nadace jednají společně vždy dva z těchto 
členů správní rady: Mgr. Klára Gajdušková, Ing. Pa-
vel Kysilka, Ing.  Jiří Škorvaga, Ing.  Daniel Heler, 
Vera Maria Budway-Štrobachová a JUDr. Petr Liška, 
a to tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis.

příloha účetní závěrky příloha účetní závěrky
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Cenné papíry držené do splatnosti
Cenné papíry držené do splatnosti jsou finanční ak-
tiva se stanovenou splatností, u  nichž má nadace 
úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou při pořízení 
oceněny pořizovací cenou a  následně jsou vykazo-
vány v  amortizované hodnotě při použití efektivní 
úrokové míry. Zůstatková hodnota těchto cenných 
papírů držených do splatnosti je vykázána v položce 
„Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“.

Amortizovaná prémie nebo diskont je zahrnován 
do „Výnosů z dlouhodobého finančního majetku“.

Naběhlý alikvotní úrokový výnos za  dobu držby 
je součástí ocenění cenných papírů a  je účtován 
souvztažně s  majetkovým účtem cenného papíru 
s účtem úrokových výnosů. Naběhlý úrokový výnos 
zahrnuje časově rozlišené kupony.

Úrokové náklady a  znehodnocení cenných papírů 
držených do splatnosti jsou účtovány do nákladů.

Správní rada Nadace České spořitelny rozhodla 
o  prodeji 30 % cenných papírů držených do  splat-
nosti. Důvodem pro tento krok bylo především 
rozhodnutí jednak předejít výraznému poklesu 
úrokového výnosu z  dluhových cenných papírů 
držených do  splatnosti a  z  výnosů z  prodeje dlu-
hových cenných papírů držených do  splatnosti 
uhradit účetní ztrátu z  roku 2009, která vznikla 
v  důsledku negativního vývoje úrokových sazeb 
na  finančních trzích a  zbylým výnosem vytvořit 
lik vidní rezervu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o prodej významné 
části dluhových cenných papírů držených do splat-
nosti, byly veškeré zbývající dluhové cenné papíry 
původně klasifikované jako dluhové cenné papíry 
držené do splatnosti převedeny do kategorie realizo-
vatelných cenných papírů.

Deriváty 
Společnost uzavírá měnové swapy ke  snížení mě-
nového rizika, vyplývajícího z  cenných papírů de-
nominovaných v cizích měnách. Tyto deriváty jsou 
definovány jako deriváty určené k  obchodování. 
Vypořádání těchto finančních operací je účtováno 
do výkazu zisku a ztráty. 

Ocenění
K  datu pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací 
cenou. Součástí pořizovací ceny derivátů jsou pří-
mé náklady související s pořízením, např. poplatky 
a provize makléřům, poradcům a burzám. 

K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reál-
né hodnotě. Reálná hodnota je stanovena na základě 
kvalifikovaného ocenění.

3.2. Výnosy

Finanční výnosy: 
a)  u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je 

úrokovým výnosem výnos stanovený touto sazbou, 
b)  u  diskontovaných dluhových cenných papírů je 

úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou hod-
notou dluhopisu a pořizovací cenou. 

Výnosy z  prodeje cenných papírů jsou zachyceny 
k datu vypořádání obchodu.

3.3. Přepočet cizích měn

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního obdo-
bí používán pevný roční kurz platný k 31. 12 předchá-
zejícího účetního období a ke konci účetního období 
je proveden přepočet dle kurzů vyhlašovaných ČNB.

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do vý-
nosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované 
kurzové zisky a  ztráty vzniklé z  přepočtu pohledá-
vek a  závazů v  cizí měně podle kurzu k  poslední-
mu dni účetního období jsou účtované rozvahově 
na přechodných účtech aktiv a pasiv. 

U cenných papírů, které jsou oceněny reálnou hod-
notou a  denominovány v  cizí měně denominovány 
v cizí měně, je kurzový rozdíl součástí ocenění reál-
nou hodnotou a není samostatně vykazován.

3.4. Fondy

O  poskytnutých a  přijatých příspěvcích (darech) 
účtuje nadace prostřednictvím fondů ve  vlastním 
kapitálu v položce „Fondy“.

3.5. Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné 
daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sní-
ženého o  trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 
náklady a  nezdaňované výnosy nepodléhající dani 
z  příjmu a  o  výnosy od  daně z  příjmu osvobozené 
s využitím úlevy pro poplatníky, kteří nebyli založe-
ni za účelem podnikání.

příloha účetní závěrky příloha účetní závěrky

2.  ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

3.  PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH 
PRAVIDEL A POSTUPŮ

Účetnictví nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn 
a  doplnění a  vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o  účetnictví, 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním  předmětem 
činnosti není podnikání, opatřením MF ČR, kterým 
se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspo-
řádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení 
těchto položek pro nevýdělečné organizace a Český-
mi účetními standardy pro účetní jednotky, u  kte-
rých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví bylo zpracováno v  účetním programu 
Datero firmy Datero s.r.o. Veškeré účetní záznamy 
a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní 
jednotky.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, přede-
vším zásadu o oceňování majetku historickými ce-
nami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících 
korun českých (Kč) a účetním obdobím je kalendářní 
rok.

3.1. Cenné papíry

Cenné papíry v  držení nadace jsou klasifikovány 
v souladu se strategií hospodaření s cennými papí-
ry. Při prvotním zachycení jsou oceněny pořizovací 
cenou. Její součástí jsou přímé transakční náklady 
spojené s pořízením cenných papírů.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dvě 
portfolia – portfolio Realizovatelných cenných pa-
pírů a portfolio Cenných papírů oceňovaných proti 
účtům výnosů a nákladů.

Realizovatelné cenné papíry
Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry dr-
žené nadací s úmyslem držet je po neurčitou dobu, 
během níž mohou být prodány z  důvodu likvidity 
nebo změny tržních podmínek. Realizovatelné cen-
né papíry jsou oceněny pořizovací cenou a  násled-
ně přeceněny na reálnou hodnotu. Reálná hodnota 
je stanovena na  základě kvalifikovaného ocenění 
a  představuje částku, za  níž by mohlo být v  trans-
akci mezi stranami aktivum směněno. Účetní hod-
nota realizovatelných cenných papírů je vykázána 
v  položce „Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. 
Změny reálné hodnoty realizovatelných cenných 

papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu v položce 
„Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků“ 
s výjimkou jejich znehodnocení a vyjma úrokových 
výnosů. Úrokové výnosy z  kupónů, amortizace di-
skontu nebo prémie a dividendy jsou účtovány jako 
„Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“. Úro-
kové náklady a znehodnocení realizovatelných cen-
ných papírů jsou účtovány do nákladů.

Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů  
a nákladů
Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a ná-
kladů jsou oceněny pořizovací cenou a  následně 
přeceněny na  reálnou hodnotu. Reálná hodnota 
je stanovena na  základě kvalifikovaného ocenění 
a  představuje částku, za  níž by mohlo být v  trans-
akci mezi stranami aktivum směněno. Účetní hod-
nota těchto cenných papírů je vykázána v  položce 
„Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. Změny re-
álné hodnoty těchto cenných papírů jsou účtovány 
výsledkově. Náklady, respektive výnosy z přecenění 
jsou ve výkazech vykazovány v řádcích 33 – Nákla-
dy na prodané cenné papíry, respektive 57 – Výnosy 
z dlouhodobého finančního majetku. 

Úrokové výnosy z kupónů a dividendy jsou účtovány 
jako „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“. 
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k 31. 12. 2013

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

GOVERNMENTBOND 3,75 09/12/20 
CZ0001001317

CZK 5 500 91,74 53 032

GOVERNMENT BOND 4,7 09/12/22 
CZ0001001945

CZK 5 000 102,77 51 882

GOVERNMENT BOND 4,2 4/12/04/36 
CZ0001001796

CZK 1 000 89,52 9 178

GOVERNMENT BOND 4,6 08/18/18 
CZ0001000822

CZK 1 000 94,32 9 900

GOVERNMENT BOND 3,8 04/11/15 
CZ0001001143

CZK 1 000 95,03 10 175

GOVERNMENT BOND 4  04/11/17 
CZ0001001903

CZK 1 000 94,52 10 074

GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 
CZ0001002471

CZK 2 200 95,34 22 242

GOVERNMENT BOND 3,85 09/29/21 
CZ0001002851

CZK 4 300 103,91 44 820

GOVERNMENT BOND 5,7 05/25/24 
CZ0001002547

CZK 4 000 122,52 49 214

GOVERNMENT BOND 2,5 08/25/28 
CZ0001003859

CZK 650 94,12 6 177

Celkem   266 694

k 31. 12. 2013

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-D ČR,14 
CZ0001003768

CZK 20 618 557 97 20 456

SSD-P ČR, FIX %,15 
CZ00001003776

CZK 10 000 000 100 10 003

SSD-K ČR, FIX %, 17 II 
CZ0001003784

CZK 20 000 000 100 20 021

Celkem                              50 480

b) Státní spořící dluhopisy

4.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE  
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek

V  roce 2014 nadace nepořídila žádný dlouhodobý 
nehmotný investiční majetek (2013 – 100 tis. Kč). 
V roce 2014 byla poskytnuta záloha ve výši 40 tis. Kč 
na  nové webové stránky, které budou dokončeny 
v roce 2015. 

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2014, resp. 
31. 12. 2013, tvoří cenné papíry (státní spořící dluho-
pisy, podílové listy dluhopisových fondů, akciových 
fondů, fondů peněžního trhu a akcií) v celkové výši 
477 438 tis. Kč, resp. 520 081 tis. Kč.  

Cenné papíry s  výjimkou státních spořících dluho-
pisů jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na zá-
kladě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů. 
Státní spořící dluhopisy jsou evidovány u  MF ČR. 
Cenné papíry jsou součástí nadačního jmění s  vý-
jimkou cenných papírů vedených samostatně v port-
foliu č. 2 a jsou ve výši 6 067 tis. Kč (2013 – 0 tis. Kč). 

4.2.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Veškeré cenné papíry držené do splatnosti byly re-
klasifikovány do  realizovatelných cenných papírů, 
neboť v roce 2014 byla prodána významná část port-
folia cenných papírů držených do splatnosti (viz bod 
3.1).

a) Státní dluhopisy3.6. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události po-
skytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-
vení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po  rozva-
hovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsá-
ny v  příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány 
v účetních výkazech.
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k 31. 12. 2014

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

GOV.BONDVAR 07/23/17
CZ0001003438

CZK 590 103,65 6 067

Celkem 6 067

k 31. 12. 2013

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

GOV.BONDVAR 07/23/17
CZ0001003438

CZK 590 103,65 6 109

Celkem 6 109

c) Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů – portfolio č. 2 

k 31. 12. 2014

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 17 II
CZ0001003784

CZK 20 000 000 100 20 031

Celkem 20 031

 b) Státní spořící dluhopisy

k 31. 12. 2014

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

ISCS INSTITUCIONALNI AKCIOVY 
CZ0008473030

CZK 22 918 965 1,181 26 148

ESPA CORPORATE BASKET 2016 
AT00A0MRW3

CZK 195 500 102,480 22 058

ESPA FIDUCIA (VT) CZK  
AT0000674692

CZK 158 568 126,18  20 378

ERSTE GROUP BANK 6,375 03/28/23 
XS0836299320

USD 1 000 103,00 23 891

ERSTE BANK VAR 07/19/17 
XS0260783005

EUR 2 91,80 2 674

GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16 
CZ0001002331

CZK 1 900 100,17 19 109

ERSTE BANK 2.5 05/18/15 
AT000B007109

CZK 97 101,46 9 925

ISCS LIKVIDNI FOND  
CZ0007473188

CZK 29 371 450 1,021 29 977

NET4GAS 2.25 01/28/21 
XS1090620730

CZK 50 99,244 5 123

ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA 
AT0000A0AUG5

EUR 301,389 3 482,053 1 136

GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17 
CZ0001003438

CZK 1 000 103,45 10 282

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOB 
AT0000A1AW14

CZK 256 182,875 101,49 26 694

GOVERNMENT BOND 3,75 09/12/20 
CZ0001001317

CZK 5 500 91,66 66 646

GOVERNMENT. BOND 4,7 09/12/22 
CZ0001001945

CZK 3 500 101,902 47 000

GOVERNMENT BOND 4,6 08/18/18 
CZ0001000822

CZK 1 000 94,30 11 771

TRIANON BUILD PRG 2,964 12/20/18 
CZ0003511107

CZK 2 102,00 6 099

GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 
CZ0001001903

CZK 1 000 94,50 11 158

GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 
CZ0001002471

CZK 2 200 95,25 27 290

GOVERNMENT BOND 3,85 09/29/21 
CZ0001002851

CZK 4 300 103,87 53 746

PEGAS NONWOVENS 2,85 11/14/18 
CZ0000000559

CZK 600 99,58 30 235

Celkem 451 340

k 31. 12. 2013

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

ISCS INSTITUCIONALNI AKCIOVY 
CZ0008473030

CZK 50 282 070 1,160 65 170

ESPA CORPORATE BASKET 2016 
AT0000A0MRW3

CZK 195 500 102,480 22 807

ESPA FIDUCIA (VT)  
AT674692

CZK 275 000 126,18  35 486

ERSTE GROUP BANK  6.375 03/28/23 
XS0836299320

USD 1 000 103,00 21 362

ERSTE GROUP BANK  VAR 07/19/17 
XS0260783005

EUR 2 91,80 2 658

GOV. BOND VAR 10/27/16 
CZ0001002331

CZK 1 900 100,17 19 062

ESPA RESERVE EURO PLUS (VT) 
AT0000639448

CZK 9 690 3 096,12 30 253

Celkem  196 798

a) Realizovatelné cenné papíry – portfolio  č. 1 

4.2.2. Ostatní dlouhodobý finanční majetek



Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014 7372 Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014 příloha účetní závěrky příloha účetní závěrky

4.4. Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích

Nadační jmění

Nadace má nadační jmění ve  výši 501  000 tis. Kč. 
Nadační jmění tvoří cenné papíry, spravované Čes-
kou spořitelnou, a.s. podle Smlouvy o  správě cen-
ných papírů a  obstarání a  vypořádání obchodů 
s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací České 
spořitelny a státní spořící dluhopisy.

Fondy

Fondy Nadace představují účelové zdroje používané 
k poskytování příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji 
od třetích osob a dále ze zisku po zdanění dosažené-
ho nadací.

Účet hospodářského výsledku / hospodářský 
výsledek ve schvalovacím řízení

Dosažený zisk za rok 2013 ve výši 11 854 tis. Kč byl 
na  základě rozhodnutí Správní rady nadace převe-
den do  fondů určených k  rozdělení nadačních pří-
spěvků, a to ve výši 11 854 tis. Kč. Zisk za rok 2014 
byl realizován ve výši 21 860 tis. Kč.

Přijaté dary

V běžném účetním období byly přijaty dary od práv-
nických osob ve výši 2 160 tis. Kč, a to od České spo-
řitelny, a.s. ve výši 2 133 tis. Kč (2013: 2 000 tis. Kč)  
a Erste Group Bank AG Wien ve výši 27 tis. Kč (2013: 
0 tis. Kč).

Od fyzických osob – zaměstnanců České spořitelny 
a.s. byly přijaty dary ve výši 280 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Oceňovací 
rozdíly

HV běžného 
roku

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Zůstatek k 1.1.2014 501 000 12 873 6 952 11 854 -6 094 526 585

Rozdělení hospodářského 
výsledku

— 11 854 — -11 854 — —

Poskytnuté, přijaté dary — -15 535 — — — -15 535

Změny oceňovacích 
rozdílů

— — 37 896 — — 37 893

HV běžného účetního 
období

— — — 21 860 21 860

Zůstatek k 31.12.2014 501 000 9 192 44 845 21 860 -6 094 570 803

(údaje v tis. Kč)

Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Oceňovací 
rozdíly

HV běžného 
roku

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Zůstatek k 1.1.2013 501 000 16 608 1 944 10 390 -6 094 523 848

Rozdělení hospodářského 
výsledku

— 10 390 — -10 390 — —

Poskytnuté, přijaté dary — -14 125 — — — -14 125

Změny oceňovacích 
rozdílů

— — 5 008 — — 5 008

HV běžného účetního 
období

— — — 11 854 11 854

Zůstatek k 31.12.2013 501 000 12 873 6 952 11 854 -6 094 526 585

k 31. 12. 2014

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

GOVERNMENT BOND 3,8 04/11/15
CZ0001001143

CZK 1 000 95,03 10 377

SSD-P ČR, FIX %,15 
CZ0001003776

CZK 10 000 000 100 10 039

Celkem 20 416

4.3.2. Cenné papíry 

4.3. Krátkodobý finanční majetek

(údaje v tis. Kč)

31.12.2014 31.12.2013

Bankovní účty portfolia 69 761 3 602

Běžné účty  4 254 3 922

Celkem 74 015 7 524

4.3.1. Účty v bankách  



Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014 7574 Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014 příloha účetní závěrky příloha účetní závěrky

V  roce 2014 i  2013 byla vrácena část příspěvku 
ve  výši 199 tis. Kč poskytnutého právnické osobě 
Hub, s.r.o. Vratný příspěvek byl poskytnut v  roce 
2010 a doplacen bude v roce 2015.

V  roce 2014 celková výše příspěvků poskytnutých 
fyzickým osobám dosáhla 477 tis. Kč, které byly 
určeny na podporu osob v jejich tíživých situacích. 
V roce 2013 činila výše příspěvků poskytnutých fy-
zickým osobám 280 tis. Kč.

Asistence, o.p.s. 50 —

Pferda, o.s. 50 —

Sociální služby města Nový Bor, p.o. 20 —

ORION, o.s. rodičů a přátel dětí s handicapem 50 —

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 50 —

Diecézní charita Brno 50 —

TOTEM, spolek 50 —

Země lidí, o.p.s. 44 —

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 50 —

Spolurádi, o.s. 50 —

Farní charita Chrudim 50 —

POINT 50+, o.p.s. 50 —

Společnost Parkinson, o.s. 45 —

Diakonie Českobratrské církve evangelické 500 —

Renarkon, o.p.s. 70 —

Domov Sue Ryder, o.p.s. 63 —

Mareva, spolek 45 —

Betel Česká republika, o.s.                        —                     35 

PROUTEK, o.s. 99 —

Klub hornických důchodců Dolu František 20 —

Terénní pečovatelská služba Kralupy n. Vltavou — 30

ELROND, o.s. — 30

ELPIDA, o.p.s. — 20

LEMNISKATA – život bez bariér, o.p.s. 50 20

SONS Třebíč — 40

Svaz tělesně postižených Hodonín — 45

Naděje, spolek 43 40

Lůžkové a sociální centrum pro seniory, o.p.s. — 110

Kontaktní a krizové centrum “Pod slunečníkem”, o.s. — 40

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 50 25

Celkem 17 697 16 135

Poskytnuté příspěvky

Celková výše příspěvků poskytnutých právnickým osobám dosáhla v roce 2014 a 2013 17 697 tis. Kč a 16 135 
tis. Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých právnickým osobám (v tis. Kč):

2014          2013

Charita Česká republika 5 766 5 500

SANANIM, z.ú. 3 666 3 700

Nadace Partnerství — 1 500

Nadace VIA — 1 000

Život 90, spolek 1 500 550

Drop In, o.p.s. 500 500

NF manželů Livie a Václava Klausových 700 850

Podané ruce, o.p.s. 1 215 940

Český svaz ochránců přírody — 350

PALATA – Domov pro zrakově postižené 967 285

Dialog Jesenius, o.p.s. —  525

Příroda Sport Kultura Vzdělání, o.s. 35 —

Fosa, o.p.s 50 —

Ledovec, o.s. 75 —

Ad Hominem, o.s. 76 —

Vítej… o.p.s. 54 —

Česká Alzheimerovská společnost 100 —

Hospicové občanské sdružení Cesta domů 50 —

Občanské sdružení MAKO 46 —

DC 90, o.p.s 100 —

Apropo Jičín, o.p.s 100 —

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, o.s. 100 —

Sociální služby města Jičína 100 —

Dobromysl, o.p.s 100 —

Lékořice, o.s. 100 —

TJ SOKOL Ústí nad Orlicí 49 —

Stáj Rozárka, o.s. 36 —

Počteníčko s babičkou, o.s. 42 —

Hewer – občanské sdružení 70 —

Keramický a výtvarný atelier Koněšín, o.p.s. 70 —

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou 75 —

Sdružení Neratov, o.s. 89 —

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 63 —

Domácí hospice Vysočina, o.p.s. 50 —

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 33 —

Domov svaté rodiny 50 —

ADRA, o.p.s. 24 —

OKNA o.s. 50 —

Charita sv. Anežky Otrokovice 47 —
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5. DODATEČNÉ INFORMACE

Dle statutu nadace celkové roční náklady souvise-
jící se správou nadace nesmí převýšit 2,5 % hodno-
ty nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci 
téhož roku. V  letech 2014 a 2013 nebyl tento limit 
překročen.

Celkové náklady Nadace související se správou Na-
dace v  roce 2014 dosáhly výše 2 373 tis. Kč (2013: 
1 255 tis. Kč). 

Účetní závěrka byla sestavena dne: 
22. 6. 2015

Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Olga Tesařová

JUDr. Petr Liška, Pn.D., LL.M.
místopředseda správní rady

4.5. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z  obchodního styku předsta-
vují především neuhrazené faktury za účetní služ-
by. 

4.6. Dohadné účty pasivní 

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákla-
dů na  služby spojené s  účetními pracemi a  účetní 
závěrkou nadace za rok 2014. 

4.7. Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 
2014 a 2013 činí celkem 0 tis. Kč. V roce 2014 a 2013 
byl zisk vykázán z výnosů nadace, které byly dosa-
ženy ze zdrojů z nadačního jmění zapsaného v na-
dačním rejstříku a tyto výnosy jsou od daně z příjmů 
osvobozeny. U  zdaňovaných výnosů byly náklady 
s nimi spojené vyšší, a tedy nepodléhají dani z pří-
jmů právnických osob. Dosažená daňově uznatelná 
ztráta za rok 2014 byla ve výši 2 856 tis. Kč

4.8. Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují přeúčtovávané 
mzdové náklady, náklady na správu portfolia a ná-
klady na propagaci nadace.

4.9. Náklady

Nadace nemá vlastní zaměstnance, veškeré činnosti 
jsou zajišťovány zaměstnanci České spořitelny a.s. 
Náklady spojené s činností nadace Česká spořitelna 
následně nadaci přefakturovává. 

Odměny statutárním prgánům v roce 2014 ani 2013 
nebyly poskytovány. Žádné úvěry ani půjčky statu-
tárním orgánům nebyly poskytnuty.

Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní pří-
slušníci rovněž nejsou účastni v  osobách, s  nimiž 
nadace uzavřela za  vykazované účetní období ob-
chodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

4.10. Výnosy

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů. 
Tržby z prodeje cenných papírů jsou tvořeny prodej-
ní cenou cenných papírů, které nadace v  průběhu 
účetního období prodala.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku tvoří vý-
nosy ze swapových operací.

Výnosy z  dlouhodobého finančního majetku před-
stavují výnosy z dividend a výnosy z kuponů z cen-
ných papírů vlastněných nadací.

Náklady (údaje v tis. Kč)

31.12.2014 31.12.2013

Propagace 711 188

Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 91 149

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 74 77

Odpisy 17 11

Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.) 1 168 830

Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.) 312 497

Kurzové ztráty, finanční náklady 11 960  9 198

Prodané cenné papíry 196 171 113 831

Celkem 210 504 124 781

Výnosy (údaje v tis. Kč)

31.12.2014 31.12.2013

Výnosové úroky – běžné účty, TV 7 6 

Tržby z prodeje cenných papírů 211 174 115 753 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 9 134 6 984

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy) 12 049 13 892  

Celkem 232 364 136 635 
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