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Milí přátelé,

již desátým rokem prokazuje Nadace České spořitelny zájem
o společenské problémy a jejich řešení. Ani v roce 2011 tomu
nebylo jinak, čehož důkazem je tato výroční zpráva. Že za
sebou nechala naše nadace viditelnou stopu v životech konkrét-
ních lidí, ale i celé společnosti, dokazuje řada veřejně
prospěšných projektů nadačních partnerů. Kromě jejich
přehledu v  této výroční zprávě naleznete i celkové údaje
o hospodaření, stejně jako závěrečné razítko přísného auditora
Ernst & Young Audit, s.r.o.

Na počátku nadace stála prostá myšlenka pomáhat potřeb-
ným a slabším, ale také poskytovat možnost rozvoje všem
ostatním. Jsme velice rádi, že se tento směr daří stále držet,
a to nezávisle na současných ekonomických otřesech. Naše
nadace i přes tuto nepřízeň dokázala svým neziskovým part-
nerům, že na její finanční i lidskou pomoc se mohou
spolehnout zkrátka vždy.

Jsme si dobře vědomi toho, že řešením palčivých problémů
společnosti není několik populistických projektů s velkým
mediálním ohlasem, ale především systematická péče
a odborná podpora – byť není na první pohled vidět. Proto jsme
před několika lety zvolili strategii, která pomáhá dlouhodobě
a bez přestávek. Vybrali jsme si cestu nelehkou, a to vypořádat
se s problémy drogové závislosti, zkvalitňovat život seniorů,
zlepšovat okolní životní prostředí a chránit přírodu. 

V každé z těchto oblastí naši finanční podporu mění v činy zás-
tupci vybraných neziskových organizací. Právě oni jsou
skutečnými hybateli společenské zodpovědnosti, právě oni
obětavě a s neuvěřitelnou energií denně pracují na rozvoji
společnosti. Přehled jimi realizovaných projektů v roce 2011
v této zprávě předkládáme.

Podpora naší nadace se však nesoustředí výhradně na partner-
ství s několika neziskovými organizacemi, ale směřuje také do
regionů. Zde pomáháme menším organizacím prostřednictvím
projektů oblastních poboček České spořitelny. Uvědomujeme
si totiž, jak obtížně tyto subjekty získávají finance pro své ak-
tivity. 

V neposlední řadě bychom rádi ocenili také zaměstnance naší
banky za čím dál větší angažovanost ve společenském dění,
kterou dokládá jejich aktivní zapojování do projektů. Stejně
tak patří náš dík a zároveň obdiv nadačním partnerům. Jsou
pro nás vzorem neutuchajícího, a především nezištného zájmu
o lepší společnost.

Dovolte mi, abych na samý závěr vzpomenula také členy
správní a dozorčí rady nadace a poděkovala jim za jejich práci,
stejně jako Českou spořitelnu a.s., zřizovatele Nadace České
spořitelny, bez jejíž přízně a stabilní podpory by toto vše nebylo
možné. 

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny

Úvodní slovo
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VÝNOSY:

Úroky z účtů  nepodléhající dani 73 507,18 Kč
Výnosy z cenných papírů 13 904 732,48 Kč
Kurzové rozdíly 1 299,80 Kč
Prodej cenných papírů 88 447 757,10 Kč
Ostatní výnosy 22 412,40 Kč
Výnosy celkem 102 449 708,96 Kč

  
  

NÁKLADY:   
  

Propagace 170 976,00 Kč
Náklady na služby, nájemné, 
telefonní poplatky (ČS, a.s.) 181 904,40 Kč
Vedení účetní a daňové agendy, 
právní poradenství 53 840,00 Kč
Ostatní služby 60 920,00 Kč
Služby přefakturovávané z ČS a.s.
(mzdové náklady včetně odvodů) 507 528,00 Kč
Bankovní poplatky, 
správa cenných papírů (ČS a.s.) 82 783,13 Kč
Kurzové rozdíly , finanční náklady 1 088 541,43 Kč
Znehodnocení portfolia 8 289 207,76 Kč
Prodané cenné papíry 78 745 069,57 Kč
Náklady celkem 89 180 770,29 Kč

  
  

Dosažený zisk 13 268 938,67 Kč
  

  

MAJETEK NADACE K 31.12.2011   
  

Dluhopisy 155 247 501,74 Kč
Fondy, dluhopisy AFS, finanční operace 333 018 622,65 Kč
Běžné účty v portfoliu 25 054 673,89 Kč
Portfolia celkem 513 320 798,28 Kč
Běžný účet výnosy, projekty 82978319 59 946,42 Kč
Běžný účet výnosy, projekty 27-82978319 901,20 Kč
Běžný účet FS zaměstnanci 82979389 170 753,1 Kč
Běžný účet 82511399 3 923,81 Kč
Běžný účet provoz 83686369 179 526,27 Kč
Běžné účty celkem 415 050,80 Kč
Pokladna 929,10 Kč
Majetek celkem 513 736 778,18 Kč

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ 
NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY   

  
a) Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým osobám   

  
Byly poskytnuty finanční příspěvky pracovníkům České spořitelny a.s.,
případně jejich pozůstalým jako podpora v jejich tíživé životní 
situaci. Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši 150 tis. Kč

V  roce 2011 byla vrácena část příspěvku ve výši 199 tis. Kč 
poskytnutého právnické osobě Hub, s.r.o. v roce 2010.

  
  

Finanční zpráva za rok 2011
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b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám 

         tis. Kč
Charita ČR 5500
SANANIM o.s. 3500
Nadace Partnerství 1500
Nadace VIA 1000
Život 90 o.s. 500
Drop IN 500
NF manželů Klausových 450
Podané ruce o.s. 400
Český svaz ochránců přírody 350
Palata 275
Centrum 83 o.s. 30
NF Rozum a cit 30
ČAA 30
ALKA o.p.s. 30
Městská knihovna 10
Krystal Help 30
Centrum pro rodinu 30
Prevent o.s. 10
Svaz neslyšících 30
Diabetické děti 30
Zrnko naděje 10
Projekt 5P 30
Naděje pro parkinsona 30
Modrý klíč   30
Pro plnohodnotný život 30
Nemocnice Jablonec n. Nisou 10

Město Žďár n. Sázavou 30
Tyfloservis 30
Dětské centrum Znojmo 30
Akráda o.s. 10
Dialog Jesenius 1903
Logo o.s. 50
SONS Frýdek Místek 10
VOLNO o.s. 30
Celkem byly poskytnuty příspěvky 
právnickým osobám ve výši 16 468 Kč

  
 

FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ 
OD PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB  

V roce 2011 nebyly přijaty žádné dary ani od právnických ani od
fyzických osob.      
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Čeští senioři žijí mnohdy po skončení pracovního života neprávem na pomyslném okraji společnosti.
Nadace České spořitelny chce proti takové izolaci starších bojovat a dokázat, že i ve vyšším věku jsou
lidé ochotni se rozvíjet a vést kvalitní, aktivní a maximálně samostatný život. Důkazem toho je narůstající
zájem seniorů o vzdělávání jak v oblasti jazyků, tak v elektronické komunikaci.
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•   Dny seniorů - módní přehlídka (zdroj: Život 90) • Dny seniorů - heligonky (zdroj: Život 90)

Aktivní život seniorů

Život 90

Nadace České spořitelny je dlouholetým partnerem o.s. Život 90 a podporuje především
krizovou linku Senior telefon a portál www.seniorum.cz.

Senior telefon je telefonická krizová pomoc pro seniory, kteří se nacházejí v těžké životní
situaci. Linka je v provozu 24 hodin denně 365 dní v roce.
V roce 2011 zaznamenala linka 12 078 volajících, tj. v průměru 34 volajících denně.
Opakovaně volalo 3 448 klientů, 284 mělo sebevražedné tendence, v 176 případech se
jednalo o zneužívání seniorů. 
Provoz Senior telefonu byl zahájen v r. 1990 a od r. 2003 je poskytován bezplatně. 
 Portál www.seniorum.cz vznikl za generálního partnerství Nadace České spořitelny. Po-
skytuje ucelené, aktuální a garantované odpovědi na otázky související se stářím, a to
jak pro seniory, tak pro jejich blízké.
V roce 2011 zaznamenal portál 43 991 návštěv. Hojně navštěvovaná je sekce „Odborníci
radí“ (právní, sociální a psychologické poradenství) a „Aktuality“.
Webový portál je součástí systematických a dlouhodobých snah o technologickou ino-
vaci komunikace se seniory a zdravotně postiženými v České republice.

Pomáháme seniorům žít aktivně

Přispíváme na vzdělávací a volnočasové 
aktivity určené seniorům

Nezapomínáme na zdravotní a sociální služby
seniorům

Po každém tělocviku si jdeme společně sednout do kavárničky Život na občerstvení, na popovídání

a na to se vždycky těšíme.                                                                                            (klientka Život 90) 

Život 90 • Občanské sdružení,
které zajišťuje humanitární
služby pro seniory a provozuje
Dům seniorů PORTUS v Praze.
Ten nabízí klubovny, poradny,
dopravu pro zdravotně postižné
seniory, informační služby
a další činnosti. Kromě jiného
provozuje také krizovou linku
Senior telefon, kterou mohou vy-
užít senioři v  těžké životní si-
tuaci. 
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• Senioři komunikují - Kunovice (zdroj: Nadační fond 
manželů Livie a Václava Klausových)

• Palata - průčelí (zdroj: Palata   )

A k t i v n í  ž i v o t  s e n i o r ů

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují.

Cílem projektu je seznámit seniory se základní obsluhou osobního počítače včetně in-
ternetu a elektronické pošty a naučit seniory používat platební kartu, případně interne-
tové bankovnictví. 
Na vzniku projektu se významně podílela také paní Livie Klausová.
Projekt se setkává s obrovským zájmem ze strany veřejnosti. Cílovou skupinou jsou se-
nioři důchodového věku, pro které je kurz bezplatný.
V roce 2011 úspěšně proběhl již 5. ročník projektu. 
Do projektu se zapojují také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů platebních karet.
  Za dobu trvání projektu se celkem realizovalo 640 kurzů ve 504 městech za účasti cel-
kem 6430 seniorů.

Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových • Orga-
nizace podporující humanitární
aktivity fyzických a právnických
osob, zaměřené především na
podporu projektů sociálně zdra-
votního charakteru a oblast
vzdělávání. Jednou z klíčových
aktivit je projekt Senioři komu-
nikují, jehož cílem je podpořit
vzdělávání seniorů v oblasti
ovládání a užívání osobních po-
čítačů, platebních karet a inter-
netového bankovnictví. Projekt
se zaměřuje na skupinu seniorů,
která neměla možnost se blíže
seznámit s moderními komuni-
kačními prostředky a naučit se
ovládat jejich základní funkce.

Snažíme se vzdělávat naše seniory, kteří neměli příležitost setkat se

s výpočetní technikou a vůbec s moderními technologiemi.               

(tajemnice Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových)

Palata – domov pro zrakově postižené

Nadace České spořitelny je spolu s Českou spořitelnou tradičním partnerem Palaty. Její
předchůdce, Spořitelna Česká v Praze, Palatu zřídila a až do r. 1945 se starala o její finan-
cování. Novodobá spolupráce trvá od r. 1989. Palata se zaměřuje na: 

Poskytování komplexní péče osobám se zrakovým postižením, udržení jejich plnohod-
notného života a zvyšování jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup.
Vzdělávání zaměstnanců, jehož účelem je zvýšení kvality poskytovaných služeb a roz-
šíření kompetencí personálu.
Volnočasové aktivity pro zrakově postižené klienty, rozvoj jejich dovedností, poskytování
zdravotní a sociální péče.
 Podpora aktivit, které udržují nebo zvyšují kvalitu života imobilním klientům s těžkým
zrakovým postižením, i v kombinaci se stařeckou či Alzheimerovou demencí (cca polo-
vina klientů domova).

V r. 2011 byl z prostředku Nadace ČS financován projekt vzdělávání odborných zamě-
stnanců Palaty zaměřený na růst jejich kvalifikace.

Palata • Domov pro zrakově po-
stižené. Je určen těm, kteří se
potřebují naučit žít se zrakovým
handicapem získaným v pozděj-
ším věku a potřebují vysoce od-
bornou výchovu a pomoc, aby se
mohli vrátit zpět do svých do-
movů. Palata v současné době
reaguje na měnící se strukturu
klientů tím, že vytvořila nový
úsek, kde je poskytována soci-
ální služba klientům s kombino-
vaným postižením - zrakové
postižení a stařecká či Alzheime-
rova demence.

Já dost špatně

vidím, mám po-

tíže se sítnicí. Tak

jsem ráda, když ve-

likost písmen tady mi

vyhovuje a můžu číst.

Já jsem tady strašně

ráda a chodím sem

každý den.

  (klientka Palaty)
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Charita ČR

Nadace České spořitelny je generálním partnerem Charity ČR. Každoročně podporuje reali-
zaci Tříkrálové sbírky a další vybrané projekty organizace. 

V roce 2011 se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo rekordních 72 711 009 Kč. 
Od roku 2000 narostl každoroční výtěžek sbírky 6,5krát. Mezi sbírkou v roce 2000 a 2011
je rozdíl více než 62 milionů. 
Od roku 2008 se podpora Nadace České spořitelny zaměřuje především na oblasti spo-
jené s drogovou problematiku a podporou seniorů. 
V současnosti cílí Nadace České spořitelny svou podporu nově také k projektům v oblasti
prevence sociálního vyloučení a kriminality.
Nadace České spořitelny přispěla v roce 2011 na: 
• vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka a rozšíření nízkopraho-

vého Klubu Nezbeda 
• rekonstrukci Domu pro matky v tísni a tří bytů pro Chráněné bydlení pro seniory sv.

Anežky  
• Azylový dům sv. Terezie, vybudování sociální poradny pro lidi v tísni
• vybavení pro Domov se zvláštním režimem 
• opravu venkovní fasády Domova pokojného stáří bl. Hroznaty 
• projekty Cesta o třech krocích, Živé vzpomínky a Domino

Charita ČR • Největší nestátní
poskytovatel sociálně zdravot-
ních služeb v ČR. Hlavní čin-
ností je pomoc potřebným  na
území ČR. Organizace se velkou
měrou podílí také na humani-
tární pomoci. Mezi její pravi-
delné aktivity patří mimo jiné
Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek
každoročně podpoří stovky 
nemocných, seniorů a lidí v so-
ciální nouzi. Organizace provo-
zuje také charitativní zařízení
jako pečovatelské domy, domovy
důchodců, domy pro opuštěné
matky apod. Poskytuje pomoc
bezdomovcům, vážně nemoc-
ným, fyzicky a mentálně postiže-
ným dětem a dospělým.

A k t i v n í  ž i v o t  s e n i o r ů

• Tříkráloví koledníci, leden 2011 (zdroj: Charita ČR)
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Drogová závislost je stále vážným problémem české společnosti. Byť se pro mnohé jeví jako
odsouzeníhodný a nejraději by před ním zavřeli oči, Nadace České spořitelny zvolila opačný postoj
a rozhodla se bojovat proti neutuchajícímu drogovému fenoménu systematicky – věnuje se proto
dlouhodobě jak prevenci rizikového chování, tak i aktivní podpoře během léčby a doléčování.

• Terapeutická komunita Karlov,
holčička z domova Laura
(zdroj: SANANIM)

Prevence a léčba drogové závislosti

SANANIM

Nadace České spořitelny je generálním partnerem o.s. SANANIM a přispívá tradičně na:

Podporu služeb prevence a léčby drogových závislostí se zaměřením na mládež a sku-
piny, jimž není zajištěna v systému adekvátní péče.
Každodenní provoz a revitalizaci hospodářského dvora terapeutické komunity Karlov,
jež slouží jako základna pro léčbu mj. specifické skupině závislých matek s dětmi.
Rozšíření kapacity a doplnění vybavení Poradny pro rodiče a Sociální firmy. 
Vybavení a provoz chráněné kavárny Café Therapy, která svým klientům nabízí chrá-
něné zaměstnání, možnost výdělku a zpětné sociální začlenění.
Rozvoj nových ICT technologií v prevenci a poradenství, včetně internetového poraden-
ství pro uživatele návykových látek. 
Kontinuální rozvoj dalších služeb, např. Denního stacionáře, Pracovní a sociální agen-
tury, Doléčovacího centra aj.

Aktivně podporujeme  prevenci 
drogových závislostí

Pomáháme v léčebných programech 
pro drogově závislé

Myslíme na následnou péči v doléčovacích
centrech

Kdyby vlastně nebylo této možnosti léčby, tak bych v podstatě přišla

o syna, nebo bych musela bojovat trošku jinak. Znamená to pro mě,

že můžu být pořád s ním.  (klientka komunity Karlov)

SANANIM • Nezisková organi-
zace, která od r. 1990 působí
v oblasti drogových závislostí.
Lidem ohroženým drogami a je-
jich blízkým poskytuje pomoc
v rámci následujících služeb: 
Terénní programy, Romský 
terénní program, Kontaktní 
centrum, Specializované ambu-
lantní služby CADAS, Tera-
   peutická komunita Karlov, Tera-
peutická komunita Němčice,
Denní stacionář, Doléčovací
centrum, Doléčovací centrum
pro matky s dětmi, Poradna pro
rodiče, Pracovní a sociální
agentura, Centrum pro osoby
v konfliktu se zákonem, Drogové
informační centrum.

• Terapeutická komunita Karlov (zdroj: SANANIM) • Dramaterapie - Terapeutická 
komunita Karlov (zdroj: SANANIM)    
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Změna programu vyhrazena. Vstup volný!
Přispět na obecně prospěšnou společnost Drop In můžete na účet
vedený u České spořitelny číslo: 2358380369/0800. Děkujeme.

www.dropin.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

Charitativní koncert

LET
DROP
IN20

1. září 2011
Staroměstské náměstí

od 13:00
do 22:00 hod.

Program:

IVAN HLAS TRIO
CARTONNAGE
TEREZA ČERNOCHOVÁ
LAURA A JEJÍ TYGŘI
OHM SQUARE
BEATBURGERBAND
GIPSY.CZ
ANETA LANGEROVÁ
JAN BUDAŘ a ELIŠČIN BAND
DAVID KOLLER & BAND

Přímý přenos z koncertu uvede Česká televize na programu ČT2
od 20:00 hod. Přenosem provede Jan Budař, v rámci přenosu vystoupí
Aneta Langerová, Jan Budař a Eliščin band, Tereza Černochová,
BeatBurgerBand, Ohm Square, Gipsy.cz a David Koller.

PARTNER DROP IN
OD ROKU 2007

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

• Drop In koncert (zdroj: Česká spořitelna) • Hudební akademie (zdroj: Dialog Jessenius)

Drop In

Nadace České spořitelny podpořila v roce 2011 především projekt Centrum metadonové
substituce a Centrum pro rodinu – Integrace rodiny.

Cílem Centra metadonové substituce a ambulantní detoxifikace je stabilizovat, popří-
padě snížit počet problémových uživatelů drog.
Centrum metadonové substituce pomáhá zvyšovat kvalitu života uživatelů všech typů
drog, jejich rodičů a blízkých příbuzných prostřednictvím zajištění kvalitních služeb 
v systému léčebné péče, substituční terapie, detoxifikace a následné resocializace. 
V současné době slouží dvě pražská metadonová centra přibližně 330 klientům.
Centrum pro rodinu nabízí strukturovaný léčebný ambulantní program pro:
• matky, které užívaly návykové látky v těhotenství
• matky, které krátce abstinují a potřebují upevnit jejich postoje 
• matky, kterým byly děti odebrány předběžným opatřením

Drop In • Obecně prospěšná spo-
lečnost provozující mimo jiné
Středisko prevence a léčby drogo-
vých závislostí. Zaměřuje se na
ambulantní kontakt, první pomoc,
poradenství a terapii drogových
problémů. Kromě jiného realizuje
také projekt Mobil Street, který je
zaměřen na navazování nových
kontaktů, poradenství a minima-
lizaci zdravotních a sociálních
rizik u populace zasažené návy-
kovými látkami nealkoholového
typu. Mobilní ambulance s vý-
jezdy v Praze a okolí poskytují 
základní zdravotnický servisa po-
radenství. Organizace se také 
aktivně věnuje doléčovacímu 
procesu.

Díky metadonové léčbě můžu vlastně fungovat. Už tři roky pracuju

a můžu vést normální život, starám se o dvě malý děti. Bez meta-

donu si vůbec nedokážu představit, že bych takhle fungoval.   

   (klient Drop In)

P r e v e n c e  a  l é č b a  d r o g o v é  z á v i s l o s t i

Dialog Jessenius

Nadace České spořitelny je generálním partnerem projektu Můžu ti pomoct?

Cílem projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování mládeže.  
Projekt je založen na konceptu smysluplného trávení volného času studentů v kreativ-
ních uměleckých dílnách – Studentských akademiích:
• Filmová • Hudební • Výtvarná • Fotografická • Dramatická a literární akademie. 
V dílnách studenti zpracovávají témata a kampaně proti různým závislostem (patolo-
gické hráčství, workoholismus, kouření, drogy, alkohol, nakupování, sex, jídlo). 
Do projektu se zapojují střední školy a učiliště, včetně desítek pedagogů, výchovných
poradců aj.
Nadace podpořila v roce 2011 studentské aktivity téměř 1,7 miliony.

Dialog Jessenius • Obecně
prospěšná společnost, jež vznikla
s cílem rozšířit informovanost
a zlepšit komunikaci široké veřej-
nosti o závažných onemocněních
a aktivně podporovat prevenci ri-
zikového chování studentů zá-
kladních a středních škol. Mezi
hlavní projekty organizace patří
Studentská akademie, jejímž
cílem je podpora smysluplného
trávení volného času studentů vy-
tvořením kreativních dílen, na-
příklad dramatické, taneční,
filmové aj. Mezi další cíle patří
vytvoření školní preventivní stra-
tegie a zapojení studentů do pří-
pravy preventivních aktivit. 
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P r e v e n c e  a  l é č b a  d r o g o v é  z á v i s l o s t i

• Terapeutická dílna EIKÓN (zdroj: Sdružení Podané ruce)

Sdružení Podané ruce

Nadace České spořitelny podporuje dílnu EIKÓN, která nabízí program pracovní rehabilitace
a chráněné práce.

Dílna EIKÓN zvyšuje šance na pracovní uplatnění u znevýhodněných klientů v důsledku
zneužívání návykových látek. Jejím hlavním cílem je snaha připravit klienta na vstup na
otevřený trh práce.
Pracovní program nabízí kromě přivýdělku také terapeutickou podporu směřující k re-
integraci klienta do společnosti. 
Klienti dílny EIKÓN jsou zařazeni do dvou typů programů: krátkodobý aktivační pracovní
program (1 až 3 měsíce) a dlouhodobý stabilizační program (více než 6 měsíců).
Cílovou skupinou jsou abstinující lidé s drogovou minulostí, často i po výstupu z vězení
nebo dlouhodobě nezaměstnaní.
V roce 2010 využilo nabídky služby střediska EIKÓN 12 klientů, v roce 2011 to bylo 
13 klientů.
Nadace České spořitelny přispěla v roce 2011 na provoz chráněné dílny částkou
400 000 Kč a v roce 2012 částku navyšuje na téměř 1 milion z důvodů vytvoření prostoru
pro zaměstnávání dvojnásobného počtu osob.

Podané ruce • Nestátní ne-
zisková organizace, která se od
roku 1991 věnuje prevenci, od-
borné léčbě a další pomoci
lidem, jež se potýkají s problémy
spojenými s užíváním návyko-
vých látek a se závislým chová-
ním. Ve středisku EIKÓN nabízí
sdružení pracovní rehabilitaci
a chráněné práce. Klienti jsou
zde zařazeni do několikaměsíč-
ního aktivačního pracovního
programu. Vytvořením delšího
chráněného pracovního poměru
se u klientů zvyšuje šance na ko-
nečnou integraci do společnosti
a snižuje možnost případné reci-
divy. 

Naši klienti mají

minimum doved-

ností, co se týče za-

městnaneckého života,

a potřebují toto všechno

někde nabýt, znovu ob-

novit a natrénovat. 

(vedoucí programu 

EIKÓN)

V čem je smysl vyléčit člověka, když mu nedáte práci?  

(předseda Sdružení Podané ruce)
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Lhostejnost k okolí, v němž žijeme, není Nadaci České spořitelny vlastní. Proto se podporou vybraných
neziskových organizací aktivně zasazuje o kvalitnější životní prostředí a zodpovědnější přístup veřejnosti
k přírodě. Díky této iniciativě se pak například zvelebují veřejná prostranství či vypouštějí zraněná zvířata
zpět do jejich přirozeného teritoria. 

• Greenways - Moravské vinařské stezky (zdroj: Nadace Partnerství)

Kvalita životního prostředí

Nadace Partnerství

Nadace České spořitelny je generálním partnerem projektu Greenways (Zelené stezky).

Cílem projektu je zkvalitnění života obyvatel prostřednictvím cyklistických a turistických
tras. Vizí je vybudovat síť Centrálních Evropských Greenways.
V roce 2011 přispěla Nadace České spořitelny 600.000 Kč na celkem 15 projektů Green-
ways v osmi krajích ČR. Celkový příspěvek na aktivity Nadace Partnerství činil 1,5 mi-
lionu.
Nadace České spořitelny každoročně přispívá na propagační cyklojízdy, výstavbu in-
formačních panelů a odpočívacích míst pro cyklisty, tisk průvodců a také na budování
stezek Greenways v okolí měst či podél vinařských oblastí a říčních toků.
Celková délka zelených stezek na našem území je 4 200 km
Za 12 let se z příspěvků Nadace České spořitelny podařilo: 
• prostřednictvím grantů rozdělit téměř 12 mil. Kč
• podpořit 190 projektů na Greenways
• prostřednictvím grantů vybudovat 38 odpočívek a 45 informačních tabulí
• zorganizovat 86 cyklistických akcí 

Podporujeme obnovu a rozvoj veřejných 
prostranství

Dbáme na odpovědný ekologický přístup 
veřejnosti

Pomáháme při záchraně zraněných zvířat

Vzniklo asi osm 

projektů Greenways.

Dohromady je to asi 

4 200 km. Ideální by bylo

v České republice mít 

10 000 km, abychom mohli

konkurovat Rakousku ne-

bo Německu v nabídce bez-

pečných stezek.       

(koordinátor projektu 

Greenways)

Nadace Partnerství • Nezisková
organizace, která pomáhá ne-
vládním organizacím a dalším
partnerům v péči o životní pro-
středí, s mezisektorovou spolu-
prací a s účastí občanů na
věcech veřejných. Jednou z jejích
aktivit je i projekt Greenways ne-
boli Zelené stezky. Jeho cílem je
spojit občany, organizace a obce
za účelem zkvalitnění života
v oblasti, kde žijí. Vizí je vybu-
dovat síť Centrální Evropské
Greenways: cyklistické a turis-
tické trasy, rozvoj přírodních 
koridorů spojujících stovky míst-
ních aktivit v sociální, kulturní
a ekonomické dimenzi. 
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K v a l i t a  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í

• Místo, kde žijeme - Kololeč (zdroj: Nadace VIA) • Místo, kde žijeme - Ohaře (zdroj: Nadace VIA)

Nadace VIA

Nadace České spořitelny dlouhodobě podporuje program Místo, kde žijeme. 

Program je zaměřen na úpravu veřejných prostranství, na níž se aktivně podílí také místní
obyvatelé. V roce 2011 byly v grantovém řízení vybrány tyto projekty: 

„Areál soudržnosti“ (Nové Sedlice) – vybudování dosud chybějícího oficiální centra obce,
tj. náměstí, které zlepší atmosféru a mezilidské vztahy v obci.
„Otevřená zahrada otevírá duše, srdce i oči“ (Nadějkov) – přeměna farské zahrady. Ta
bude nově sloužit farnosti, skautům, okrašlovacímu spolku, ochotníkům, obyvatelům
domu s pečovatelskou službou, škole, turistům aj.
„Oáza klidu ve Francově Lhotě“ (Francova Lhota) – nová odpočinková zóna u kulturního
domu, která posílí atraktivitu obce a rozšíří nabídku volnočasových aktivit obyvatel.
„Komunikační a odpočinkové místo v Plasích“ (Plasy) – rekonstrukce parku před budo-
vou místní střední školy. Do realizace projektu se ve velké míře zapojí také studenti. 
„Křic plac – zelená pro Chříč“ (Chříč) – přetvoření návsi v reprezentativní prostor pro
setkávání a rekreaci. Dojde k nové výsadbě, nákupu laviček, ohniště, k výrobě kompo-
nent pro dětské hřiště aj.

Nadace VIA • Organizace, jež
navázala na činnost české po-
bočky americké nadace The
Foundation for a Civil Society.
Kromě jiného se zabývá projekty
obnovy či přeměny zanedbaných
prostranství ve veřejné prostory,
které mohou využívat všechny
věkové kategorie. Projekt záro-
veň výrazně přispívá k oživení
zájmu místních obyvatel o do-
mácí dění, protože je aktivně za-
pojuje do všech fází plánování,
obnovy či výstavby. Nadace VIA
dále podporuje také rozvoj ne-
ziskových organizací. 

NNADACEV I A

• Místo, kde žijeme - Městys Dešenice (zdroj: Nadace VIA)
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Český svaz ochránců přírody

Nadace České spořitelny je generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic a sbírky
Zvíře v nouzi.

Sbírka vznikla s cílem získat nezávislost záchranných stanic na státních dotacích a gran-
tech a zapojit do podpory záchranných stanic širokou veřejnost.
Díky sbírce se již dostalo pomoci přes 70 000 zvířatům.
V roce 2011 činil výnos sbírky 633 084 Kč, zasláno bylo 5 730 dárcovských SMS. 
Záchraně zvířat se lidé v ČSOP věnují často dobrovolně, nad rámec svých běžných pra-
covních úvazků.
Každý rok navštíví záchranné stanice minimálně 160 000 lidí.
Záchranné stanice provádějí mimo jiné ekologickou výchovu a osvětu a přispívají
k ochraně přírody i výchovou veřejnosti.
V roce 2011 záchranné stanice pečovaly o celkem 9 931 volně žijících živočichů. Tento
počet tvořilo 197 původních druhů. 

Český svaz ochránců přírody
• Občanské sdružení, jehož 
posláním je ochrana a obnova
přírody, krajiny a životního pro-
středí, ekologická výchova
a podpora trvale udržitelného
života. Organizace řídí mimo
jiné projekt Národní sítě stanic
pro handicapované živočichy.
Jedná se o 26 stanic první po-
moci, jejichž hlavním úkolem je
zabezpečit první a rychlou od-
bornou pomoc všem nalezeným
a dočasně handicapovaným ži-
vočichům a umožnit jim další
plnohodnotný návrat do přírody.
Dlouhodobý průměr uzdrave-
ných a zpět do přírody vypuště-
ných zvířat je 54 % z celkově
přijatých. 

Snažíme se co nej-

více zraněných zví-

řat vyléčit a vrátit do

přírody. Neméně důle-

žitým cílem je také vý-

chova veřejnosti, aby si

uvědomovala své někdy

bezohledné chování ke

zvířatům.       

(ředitel ČSOP)      

• Krmení poštolek (zdroj: Český svaz ochránců přírody)

• Volavka - vypuštění do volné přírody (zdroj: Český svaz ochránců přírody)

K v a l i t a  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í



Podpora v regionech
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• Harrachov bez bariér (zdroj: o.s. Zrnko naděje)

V r. 2011 jsme finančně přispěli např.:

obecně prospěšné společnosti Alka na nákup kompenzačních pomůcek,
občanskému sdružení Arkáda na preventivní Program Pět P,
České abilympijské asociaci na financování Integračního centra Kosatec v Pardubicích, 
občanskému sdružení VOLNO na nákup kompenzačních pomůcek pro respitní stře-
disko, 
obecně prospěšné společnosti Tyfloservis na vybudování zkušebny kamerových lup pro
lidi se zrakovým postižením,
škole SPMP Modrý klíč v Praze na vybudování bezbariérového přístupu do prostor den-
ního stacionáře pro lidi s mentálním postižením. 

Mezi naše další dlouhodobé partnery v regionech dále patří i občanská sdružení Volno v Ko-
líně a LOGO v Brně,  Centrum LADA v Pacově, Centrum 83 v Mladé Boleslavi nebo Nadační
Fond Slunce pro všechny v Kyšicích.

Přehled všech partnerů najdete v oddíle Finanční zpráva.        

Nadace České spořitelny přispívá rovněž na projekty neziskových a chari-
tativních  organizací, které vybere a doporučí pobočka České spořitelny
v daném regionu. Z příspěvků nadace tak můžeme podpořit menší projekty,
které mají v regionech omezené možnosti přístupu k financování. 
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Zapojení zaměstnanců České spořitelny

Naše spolupráce s partnery se neomezuje
pouze na společné projekty, do aktivit na-
šich partnerů a společensky odpovědných
aktivit se dobrovolně zapojují i za-
městnanci České spořitelny, a.s. Od roku
2007 mohou zaměstnanci České spoři-
telny (zřizovatel Nadace ČS) věnovat dva
pracovní dny ročně na práci pro nezis-
kový sektor. Za uplynulých 5 let se Dnů
pro charitu účastnilo 6 239 dobrovolníků
a pomáhali jak manuální prací, tak svými
odbornými znalostmi ve 134 organiza-
cích. Mezi nimi jsou i partneři Nadace
České spořitelny (např. Český svaz
ochránců přírody či diecézní charity).

• Dobrovolníci z České spořitelny pomáhají v rámci Dne pro charitu (zdroj: Nadace České spořitelny)

  Poděkování

Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu České spořitelně, svému zřizovateli, firmě Ernst & Young Audit, s.r.o. a všem
svým partnerům.

Zpráva dozorčí rady

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech, dozorčí rada Nadace České spořitelny přezkoumala
roční účetní závěrku k 31. prosinci 2011 a výroční zprávu o čin-
nosti a hospodaření nadace za rok 2011 a dospěla k závěru, že
účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způ-
sobem v souladu s předpisy o účetnictví a že roční účetní zá-
věrka správně zobrazuje finanční situaci Nadace České
spořitelny. Audit účetní závěrky provedla firma Ernst & Young,
která potvrdila, že podle názoru Ernst & Young Audit, s.r.o.
účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční si-

tuace Nadace České spořitelny k 31. prosinci 2011 a výsledku
hospodaření za rok 2011 v souladu se zákonem o účetnictví
a příslušnými předpisy České republiky.

Dozorčí rada vzala se souhlasem na vědomí tento výrok audi-
tora k účetní závěrce.

Ing. Tomáš Vaníček, MBA
předseda dozorčí rady nadace



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Zpráva auditora



ROZVAHA K 31.12.2011 
v celých tisících Kč

Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
A K T I V A účetního období účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem        001 531 334 488 266

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 531 334 488 266

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 024 151 055 155 247

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027 380 279 333 019

B. Krátkodobý majetek celkem 041 13 806 25 471

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 13 806 25 471
1. Pokladna (211) 073 1 1

3. Účty v bankách (221) 075 13 805 25 470

AKTIVA CELKEM 085 545 140 513 737

Rozvaha
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ROZVAHA K 31.12.2011 
v celých tisících Kč

Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
P A S I V A účetního období účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 086 544 307 512 824

I. Jmění celkem 087 533 277 505 649
1. Vlastní jmění (900) 088 501 000 501 000
2. Fondy (911) 089 19 080 19 785
3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) 090 13 197 -15 136

II. Výsledek hospodaření celkem 091 11 030 7 175
1. Účet výsledku hospodaření (963) 092 0 13 269
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 093 22 124 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let (932) 094 -11 094 -6 094

B.   Cizí zdroje celkem 095 833 913

III. Krátkodobé závazky celkem 106 708 555
1. Dodavatelé (321) 107 255 50

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122 446 467

22. Dohadné účty pasivní (389) 128 7 38

IV. Jiná pasiva celkem 130 125 358
1. Výdaje příštích období (383) 131 125 358

PASIVA CELKEM 134 545 140 513 737
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2011 
v celých tisících Kč

Název ukazatele Číslo za běžné účetní období 2010

řádku hlavní činnost hospodářská 
činnost celkem celkem

A.     N Á K L A D Y 001

II. Služby celkem 007 925 0 925 963

8. Ostatní služby (518) 011 925 925 963

V. Ostatní náklady celkem 022 1 061 0 1061 2 362

21. Kursové ztráty (545) 027 928 928 1 171

24. Jiné ostatní náklady (549) 030 133 133 1 191

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opr. položek celkem 031 87 195 0 87 195 120 685

27. Prodané cenné papíry a podíly (553)
Impairment (557) 034 87 195 87 195 120 685

NÁKLADY CELKEM 043 89 181 0 89 181 124 010

Výkaz zisku a ztráty
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2011 
v celých tisících Kč

Název ukazatele Číslo za běžné účetní období 2010

řádku hlavní činnost hospodářská 
činnost celkem celkem

B. V Ý N O S Y 044

IV. Ostatní výnosy celkem 059 75 0 75 537

15. Úroky (644) 063 74 74 240
16. Kursové zisky (645) 064 1 1 297 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem 067 102 375 0 102 375 145 597

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 069 88 448 88 448 131 452

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 071 22 22 93

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 073 13 905 13 905 14 052

VÝNOSY CELKEM 081 102 450 0 102 450 146 134

C. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 082 13 269 0 13 269 22 124

D. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 084 13 269 0 13 269 22 124
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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 1929/62, PSČ 140 00. Nadace byla zapsána
do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v oddíle N,
vložka 433 dne 30. ledna 2002. Nadace má sídlo Olbrachtova 62
čp. 1929, Praha 4, PSČ 140 00.

Hlavním účelem nadace je:

•    podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veře-
jných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, ko-
munálních aktivit, sportu a ekologie;

•    podpora jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociál-
ních situacích způsobených nepředvídatelnými 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 vy-
pořádání obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací
České spořitelny ze dne 4. 5. 2004 ve znění pozdějších dodatků,
a peněžní prostředky na účtu České spořitelny, 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 ma-
jetkovými právy a  jinými majetkovými hodnotami, které
splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zás-
tavní práva.

1.2.    Organizační struktura nadace

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.

1.3. Správní rada a dozorčí rada nadace

Správní rada

Předsedkyně 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 Ing. Martin Němeček
Ing. Ivan Vondra
Ing. Richard Brejník

Jménem nadace jednají společně vždy dva z  těchto členů
správní rady: Mgr.  Klára Gajdušková, Ing. Pavel 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.

1.4. Změny ve složení správní a dozorčí rady, 
změny v nadačním rejstříku

Ke dni 31. 12. 2010 odstoupil pan Gernot Mittendorfer
z  funkce člena správní rady nadace. Na jeho místo byl dne 
10. 3. 2011 jmenován pan Ing. Pavel Kysilka. 

1. Obecné údaje

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 úč-
tová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky
a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu
o oceňování majetku historickými cenami, 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).

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
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3.1.      Cenné papíry

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

Realizovatelné cenné papíry

Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry držené nadací
s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být prodány
z důvodu likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou
a následně přeceněny na reálnou hodnotu. Účetní hodnota realizo-
vatelných cenných papírů je vykázána v  položce „Ostatní
dlouhodobý finanční majetek“. Změny reálné hodnoty realizovatel-
ných cenných papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu v položce
„Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků“ s výjimkou je-
jich znehodnocení a vyjma úrokových výnosů a kurzových rozdílů
z dluhopisů. 

Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie a divi-
dendy jsou účtovány jako „Výnosy z dlouhodobého finančního ma-
jetku“. Úrokové náklady a znehodnocení realizovatelných cenných
papírů jsou účtovány do nákladů.

Cenné papíry držené do splatnosti

Cenné papíry držené do splatnosti jsou finanční aktiva se stanovenou
splatností, u nichž má nadace úmysl a schopnost držet je do splat-
nosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou při pořízení oceněny pořizo-
vací cenou a následně jsou vykazovány 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 splat-
nosti jsou účtovány do nákladů.

3.2. Deriváty 

Společnost uzavírá měnové swapy ke snížení měnového rizika, vyplý-
vajícího z cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Tyto de-
riváty 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 přímé náklady související s pořízením,
např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 

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

3.3. 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 hodnotou dluhopisu a pořizo-
vací cenou.

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

3.4 Přepočet cizích měn

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán
pevný roční kurz platný k 31. prosinci předcházejícího účetního ob-
dobí a ke konci účetního období je proveden přepočet dle kurzů vyh-
lašovaných ČNB.

3.5. Fondy

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace
prostřednictvím fondů ve vlastním kapitálu na účtu 911 v položce
„Fondy“.

3.6. Změny způsobu oceňování, postupů
odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období

V účetním období roku 2011 nedošlo k významným účetním změnám
ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období.  

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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4.1.     Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k  31. prosinci 2011, resp. 
31. prosinci 2010, tvoří cenné papíry (podílové listy
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu
a akcií) v celkové výši 488 266 tis. Kč, resp. 531 334 tis. Kč.  

Cenné papíry jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na zá-
kladě Smlouvy o  obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění. 

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

K 31. prosinci 2011

K 31. prosinci 2010

Název                                                          Měna                  Počet kusů             Pořizovací cena              Objem v tis. Kč
GOV.BOND 3,75 09/20                                      CZK                               5 500                                  91,66                                52 257
CZ0001001317
GOV. BOND 4,7 09/12/22                                  CZK                               3 000                                  94,17                                29 040
CZ0001001945
GOV.BOND 4,2 4/12/2036                                 CZK                               1 000                                  89,51                                  9 102
CZ0001001796
GOV. BOND 4,6 08/18                                       CZK                               1 000                                  94,30                                  9 783
CZ0001000822
GOV.BOND 3,8 04/15                                        CZK                               1 000                                  95,02                                10 019
CZ0001001143
GOV. BOND 4  04/11/17                                     CZK                               1 000                                  94,50                                  9 943
CZ0001001903
GOV. BOND 5 04/11/19                                      CZK                               2 200                                  95,25                                22 032
CZ0001002471
GOV.BOND 3,85 09/29/2021                             CZK                               1 300                                  99,54                                13 071
CZ0002851
Celkem                                                                                                                                                                                     155 247

Název                                                          Měna                  Počet kusů             Pořizovací cena              Objem v tis. Kč
GOV.BOND 3,75 09/20                                      CZK                               5 500                                  91,66                                51 734
CZ0001001317
GOV. BOND 4,7 09/12/22                                  CZK                               3 000                                  94,17                                28 873
CZ0001001945
GOV.BOND 4,2 4/12/2036                                 CZK                               1 000                                  89,51                                  9 024
CZ0001001796
GOV. BOND 4,6 08/18                                       CZK                               1 000                                  94,30                                  9 700
CZ0001000822
GOV.BOND 3,8 04/15                                        CZK                               1 000                                  95,02                                  9 925
CZ0001001143
GOV. BOND 4  04/11/17                                     CZK                               1 000                                  94,50                                  9 858
CZ0001001903
GOV. BOND 5 04/11/19                                      CZK                               2 200                                  95,25                                21 885
CZ0001002471
GOV.BOND 3,85 09/29/2021                             CZK                               1 000                                100,24                                10 056
CZ0002851
Celkem                                                                                                                                                                                     151 055
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4.1.2. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

K 31. prosinci 2011

K 31. prosinci 2010

Název                                                                        Měna            Počet kusů          Pořizovací cena           Objem v tis. Kč
ESPA FIDUCIA (A)                                                            CZK                 1 250 000                          101,075                           116 350
AT000675749
ETFS ALL COMMOD DJ-AIGCISM                                 USD                      40 000                          263,984                             11 805
GB00B15KY989
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE                               EUR                        4 000                       4 231,802                             14 357
LU0192223062
ETFS ENERGY DJ-AIGCISM                                          USD                      20 000                           229,115                               4 124
GB00B15KYB02
CEZ 5.75 EUR 05/26/15                                                   EUR                           200                            99,861                               5 834
XS0430082932
CEZ VAR 12/21/12                                                           CZK                               4                          100,000                               6 018
XS0473872306
E. ON INTERNATIONAL VAR  03/12/13                          CZK                              2                          100,000                               3 990
XS0350806351
ISCS INSTITUCIONALNI AKCIOVY                                 CZK               58 302 045                              1,153                             62 185
CZ0008473030
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM                                USD                      10 000                           115,851                               1 486
GB00B15KYH63
SEVERN TRENT WATER VAR 06/04/12                         CZK                               5                            99,000                               9 992
XS0303138100
ERSTE BANK 2,53  09/13/13                                           CZK                             10                          100,000                             20 337
AT000B004965
ESPA CORPORATE BASKET 2016                                 CZK                    195 500                          102,480                             19 947
AT0000A0MRW3
CEZ 4.875 04/16/25 EUR                                                 EUR                           200                          100,400                               5 330
XS0502286908
GOVERNEMENT BOND VAR 10/27/16                           CZK                        5 300                            98,952                             51 264
CZ0001002331
    Celkem                                                                                                                                                                                     333 019

Název                                                                        Měna            Počet kusů          Pořizovací cena           Objem v tis. Kč
ESPA FIDUCIA (A)                                                            CZK                 1 250 000                          101,075                           117 925
AT000675749
ETFS ALL COMMOD DJ-AIGCISM                                 USD                      53 000                          263,984                             16 885
GB00B15KY989
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE                               EUR                        1 000                       4 325,886                               4 328
LU0192223062
ETFS ENERGY DJ-AIGCISM                                          USD                      20 000                          240,507                               4 511
GB00B15KYB02
CEZ 5.75 EUR 05/20/15                                                   EUR                           200                            99,861                               5 702
XS0430082932
CEZ VAR 12/21/12                                                           CZK                               4                          100,000                               6 054
XS0473872306
CESKA SPORITELNA 3,5 12/18/12                                 CZK                             10                          100,000                             15 283
CZ0003702268
CESKA SPORITELNA VAR 10/16                                    CZK                             41                            95,048                             38 827
CZ0003701187
E. ON INTERNATIONAL VAR  03/12/13                          CZK                              2                          100,000                               4 024
XS0350806351
ISCS INSTITUCIONALNI AKCIOVY                                 CZK               84 120 444                              1,129                           114 269
CZ0008473030
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM                                USD                      10 000                           115,851                               1 763
GB00B15KYH63
GOVERNEMENT BOND 3.4 09/01/15                             CZK                        2 000                          100,650                             20 765
CZ0001002737
SEVERN TRENT WATER VAR 06/04/12                         CZK                               5                            99,000                               9 986
XS0303138100
ERSTE BANK 2,53  09/13/13                                           CZK                             10                          100,000                             19 957
AT000B004965
Celkem                                                                                                                                                                                     380 279
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4.2. Krátkodobý finanční majetek

4.2.1. Účty v bankách

     
4.3. 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 Českou spořitelnou, a.s. podle Smlouvy o správě cenných
papírů a obstarání a vypořádání obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací České spořitelny.

Fondy

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

Účet hospodářského výsledku / hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Část dosaženého zisku za rok 2010 ve výši 5 000 tis. Kč byla na základě rozhodnutí Správní rady nadace ze dne 17. června 2011 převedena na účet
„Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“  a zbývající část ve výši 17 124 tis. Kč byla převedena do fondů.

Přijaté dary

V běžném účetním období nebyly přijaty žádné dary od právnických osob. 

Poskytnuté příspěvky

Celková výše přípěvků poskytnutých právnickým osobám dosáhla v roce 2011 a 2010 16 468 tis. Kč a 15 862 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
                                                                                                                                                  31.12.2011                        31.12.2010
Bankovní účty portfolia                                                                                                                               25 056                                   9 765
Běžné účty                                                                                                                                                      414                                    4 040
Celkem                                                                                                                                            25 470                               13 805

(údaje v tis. Kč)
Registrované Fondy Oceňovací HV běžného Nerozdělený
nadační jmění organizace rozdíly roku zisk Celkem

Zůstatek k 1.1.2011 501 000 19 080 13 197 22 124 -11 094 544 307
Rozdělení hospodářského výsledku - 17 124 - -22 124 5 000 -
Poskytnuté dary - -16 419 - - - -16 419
Změny oceňovacích rozdílů - - -28 333 - - -28 333
HV běžného účetního období - - - 13 269 - 13 269
Zůstatek k 31.12.2011 501 000 19 785 -15 136 13 269 -6 094 512 824

(údaje v tis. Kč)
Registrované Fondy Oceňovací HV běžného Nerozdělený
nadační jmění organizace rozdíly roku zisk Celkem

Zůstatek k 1.1.2010 501 000 35 282 14 996 16 522 -27 616 540 184
Rozdělení hospodářského výsledku - -16 522 16 522 -
Poskytnuté dary - -16 202 - - - -16 202
Změny oceňovacích rozdílů - - -1 799 - - -1 799
HV běžného účetního období - - - 22 124 - 22 124
Zůstatek k 31.12.2010 501 000 19 080 13 197 22 124 -11 094 544 307

27

    27
Výroční  zpráva 2011 Nadace České spoř i te lny         

P ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y  k  3 1 .  p r o s i n c i  2 0 11



Přehled příspěvků poskytnutých právnickým osobám 

  

V roce 2011 byla vrácena část příspěvku ve výši 199 tis. Kč poskytnutého právnické osobě Hub, s.r.o. v roce 2010. 

V roce 2011 celková výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám dosáhla 150 tis. Kč, které byly určeny na podporu osob v jejich tíživých situacích.
V roce 2010 činila výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám 340 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
                                                                                                                                                                                2011                                        2010
Charita ČR                                                                                                                                                                         5 500                                          5 500
SANANIM o.s.                                                                                                                                                                   3 500                                          3 340
Nadace Partnerství                                                                                                                                                            1 500                                          1 500
Nadace VIA                                                                                                                                                                       1 000                                          1 000
Život90 o.s.                                                                                                                                                                           500                                             500
Drop IN                                                                                                                                                                                 500                                             500
NF manželů Klausových                                                                                                                                                       450                                             450
Podané ruce o.s.                                                                                                                                                                  400                                             300
Český svaz ochránců přírody                                                                                                                                               350                                             250
Palata                                                                                                                                                                                   275                                                  -
Centrum 83 o.s.                                                                                                                                                                      30                                               20
NF Slunce pro všechny                                                                                                                                                             -                                               20
Správa zdravot.a soc.služeb Cheb                                                                                                                                           -                                               20
NF Rozum a cit                                                                                                                                                                       30                                                  -
ČAA                                                                                                                                                                                        30                                                  -
ALKA o.p.s.                                                                                                                                                                             30                                                  -
Městská knihovna                                                                                                                                                                   10                                                  -
Krystal Help                                                                                                                                                                            30                                                  -
Centrum pro rodinu                                                                                                                                                                 30                                                  -
Prevent o.s.                                                                                                                                                                            10                                                  -
Svaz neslyšících                                                                                                                                                                     30                                                  -
Diabetické děti                                                                                                                                                                        30                                                  -
Zrnko naděje                                                                                                                                                                           10                                                  -
Projekt 5P                                                                                                                                                                               30                                                  -
Naděje pro parkinsona                                                                                                                                                           30                                                  -
Modrý klíč                                                                                                                                                                               30                                                  -
Pro plnohodnotný život                                                                                                                                                           30                                                  -
Nemocnice Jablonec n. Nisou                                                                                                                                                10                                                  -
Město Žďár n. Sázavou                                                                                                                                                          30                                                  -
Tyfloservis                                                                                                                                                                               30                                                  -
Klub Auxilium                                                                                                                                                                             -                                               10
Dětské centrum Znojmo                                                                                                                                                         30                                               20
Hvězda SKP Pardubice                                                                                                                                                             -                                               20
Zdravá rodina o.s.                                                                                                                                                                     -                                               52
FN Ostrava                                                                                                                                                                                -                                               73
OS Na podporu aktivit v NB Romská sekce                                                                                                                              -                                               20
Srdíčko                                                                                                                                                                                      -                                               20
Arkáda o.s.                                                                                                                                                                             10                                               10
Klik a přijďte k nám o.s.                                                                                                                                                             -                                               20
Obec Horní Dubenky                                                                                                                                                                 -                                                20
Dětský domov Zlín                                                                                                                                                                     -                                               20
Nadace pro podporu lidí s mentálním postižením                                                                                                                     -                                               20
Dialog Jesenius                                                                                                                                                                 1 903                                          1 287
Dětské  centrum Znojmo                                                                                                                                                           -                                               20
Hub, s.r.o.                                                                                                                                                                                  -                                             850
Logo o.s.                                                                                                                                                                                 50                                                  -
SONS Frýdek Místek                                                                                                                                                              10                                                  -
VOLNO o.s.                                                                                                                                                                            30                                                  -
Celkem                                                                                                                                                                16 468                                     15 862
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4.4. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku představují především neuhrazené faktury za nájemné a přefakturované mzdové náklady zaměstnanců České
spořitelny, a.s. zajišťující činnost nadace. 

Závazky z pevných termínovaných operací představují reálnou hodnotu FX swapů, které budou vypořádány v roce 2012.

4.5. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákladů na služby spojené s účetní závěrkou nadace.

4.6. Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011 a 2010 činí celkem 0 tis. Kč. V roce 2011 a 2010 byly výnosy nadace dosaženy ze zdrojů
nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku a tyto výnosy jsou od daně z příjmů osvobozeny.

4.7. Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují náklad na vedení účetnictví, náklady na správu portfolia a náklady na spolupráci s Nadačním fondem manželů Klausových.

4.8. Náklady

Nadace nemá vlastní zaměstnance, veškeré činnosti jsou zajišťovány zaměstnanci České spořitelny a.s. 

Náklady spojené s činností nadace jsou následně nadaci přefakturovány. 

  4.9. Výnosy

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů.
Kurzové zisky jsou tvořeny realizovanými a nerealizovanými kurzovými zisky z prováděných swapových operací a měnových konverzí.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku tvoří výnosy ze swapových operací.
Tržby z prodeje cenných papírů jsou tvořeny prodejní cenou cenných papírů, které nadace v průběhu účetního období prodala.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku představují výnosy z dividend a výnosy z kuponů z cenných papírů vlastněných nadací.

(údaje v tis. Kč)
                                                                                                                                        31.12.2011                     31.12.2010
Propagace                                                                                                                                                      171                                      190
Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.)                                                       182                                      182
Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství                                                                                        54                                        79
Ostatní služby                                                                                                                                                   50                                        10
Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.)                                                                               518                                      502
Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.)                                                                83                                      100
Kurzové ztráty, finanční náklady                                                                                                                  1 089                                   1 171
Znehodnocení portfolia                                                                                                                                8 289                                   1 091
Prodané cenné papíry                                                                                                                                78 745                               120 685
Celkem                                                                                                                                   89 181                          124 010

(údaje v tis. Kč)
                                                                                                                                          31.12.2011                      31.12.2010
Výnosové úroky – běžné účty, TV                                                                                                                      74                                       240 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                                                                                         -                                         93 
Kurzové zisky                                                                                                                                                      1                                       297
Tržby z prodeje cenných papírů                                                                                                                  88 448                                131 452 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy)                                             13 927                                  14 052  
Celkem                                                                                                                                  102 450                           146 134 
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Dle statutu nadace celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 2,5 % hodnoty nadačního jmění podle jeho
stavu k 31. prosinci téhož roku. V roce 2011 nebyl tento limit překročen.

Celkové náklady Nadace související se správou Nadace dosáhly výše 1 058 tis. Kč.

5. Dodatečné informace

    30

Na základě rozhodnutí správní rady dne 27. března 2012 se rozhodlo o zániku členství v dozorčí radě Ing. Martinu Němečkovi a byl
zvolen nový člen Ing. Tomáš Vaníček. Tato změna nebyla ke dni sestavení účetní závěrky zapsána do obchodního rejstříku.

Účetní závěrka byla sestavena dne 25. května 2012.         

Podpis statutárního orgánu:

Klára Gajdušková Petr Liška
předsedkyně správní rady místopředseda správní rady

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

  Olga Tesařová

6. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
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