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Milí přátelé, 

Nadace České spořitelny oslavila v roce 2008 své šesté narozeniny.
Když se takového věku dožije člověk (tedy spíše človíček), je už
poměrně samostatný: umí si říct, když něco chce, začíná se učit
prosazovat a poznává, že život nejsou jen hry, ale i povinnosti.

Se životem naší nadace je to podobné: víme už velmi dobře, jakým
směrem se chceme ubírat, získali jsme pevné postavení mezi ostatní-
mi nadacemi v�České republice a jsme si vědomi svých závazků,
které vůči svým dlouhodobým partnerům máme. Proto se i nadále
soustředíme na oblasti, které jsou v�současnosti často opomíjeny, ať
už je to pomoc seniorům či lidem bojujícím s�drogovou závislostí,
anebo projekty zaměřené na konkrétní projekty péče o životní
prostředí. V�loňském roce šlo většinou o dlouhodobou podporu našich
tradičních partnerů, ale v�několika případech jsme přispěli i ke vzniku
úplných novinek. 

Jsme nesmírně hrdí na to, že se spolupráce s�většinou našich partnerů
neodehrává pouze po linii finanční, ale že dostáváme současně pro-
stor podílet se aktivně i na rozvoji některých projektů. 

Rok 2008 byl jedním z�nejtěžších. Důsledky turbulentního vývoje na
světových finančních trzích se nevyhnuly ani Nadaci České spořitelny
a významnou měrou ovlivnily její nadační jmění. I přes nepříznivou
situaci však můžeme - za laskavé pomoci našeho zřizovatele České
spořitelny, a.s. – pokračovat v klíčových aktivitách i v roce 2009. 

Rádi bychom poděkovali našim partnerům za to, že se nevzdávají ani
v�dobách méně příznivých, a umožňují nám svým prostřednictvím
pomáhat tam, kde je potřeba.  

V�souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních
fondech schválila správní rada roční účetní závěrku k�31. prosinci 2008
a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok 2008, kterou
Vám nyní s�potěšením předkládáme. 

Přejeme Vám příjemné čtení.

Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady nadace 
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Úvodní slovo
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VÝNOSY:

Úroky z účtu nepodléhající dani 867 280,48 Kč
Úroky z termínovaných účtů 6 326,45 Kč
Výnosy z cenných papírů krátkodobých 214 117,99 Kč
Výnosy z cenných papírů dlouhodobých 14 113 716,32 Kč
Kurzové rozdíly 438 734,36 Kč
Prodej cenných papírů 317 541 943,38 Kč
Ostatní výnosy 51 576,05 Kč
Výnosy celkem 333 233 695,03 Kč

NÁKLADY:

Propagace 200 292,00 Kč
Náklady na služby, nájemné, 
telefonní poplatky (ČS, a.s.) 180 381,00 Kč
Vedení účetní a daňové agendy, 
právní poradenství 71 509,60 Kč
Ostatní služby 41 988,60 Kč
Přefakturované mzdové náklady (ČS, a.s.) 292 187,00 Kč
Přefakturované zákonné sociální 
pojištění (ČS, a.s.) 102 268,00 Kč
Bankovní poplatky, správa cenných 
papírů (ČS, a.s.) 49 439,11 Kč
Kurzové rozdíly, finanční náklady 7 963 434,64 Kč
Prodané cenné papíry 353 948 800,36 Kč
Náklady celkem 362 850 300,31 Kč

Dosažená ztráta 29 616 605,28 Kč

MAJETEK NADACE K 31.12.2008

Akcie 62 031 242,88 Kč
Dluhopisy 357 285 506,64 Kč
Fondy, finanční operace 6 595 263,91 Kč
Běžné účty v portfoliu 31 599 129,29 Kč
Portfolia celkem 457 511 142,72 Kč
Běžný účet výnosy, projekty 82978319 32 620 404,25 Kč
Běžný účet FS zaměstnanci 82979389 96 151,73 Kč
Běžný účet 82511399 3 911,97 Kč
Běžný účet provoz 83686369 393 447,57 Kč
Běžný účet 101108379 728 793,96 Kč
Běžné účty celkem 33 842 709,48 Kč
Pokladna 22,10 Kč
Celkem 491 353 874,30 Kč

Finanční zpráva za rok 2008
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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 60 tis. Kč.

Dále je poskytován měsíčně příspěvek ve výši 5 tis. Kč 
pozůstalé dceři po oběti násilného činu, v roce 2008 činil 
příspěvek 60 tis. Kč.

b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám

Centrum pro rodinu Hodonín 10 000 Kč
Dětský domov a školní jídelna Lazy - Zlín 20 000 Kč
Město Telč 20 000 Kč
Tandem - sdružení rodičů a přátel školy 100 000 Kč
Biliculum, občanské sdružení 10 000 Kč
Nadační fond Mamma 813 750 Kč
Nadační fond manželů Livie 
a Václava Klausových 750 000 Kč
Život 90, občanské sdružení 969 000 Kč
Nadace Partnerství 3 000 000 Kč
Nadace VIA 2 075 000 Kč
Palata - Domov pro zrakově postižené 330 500 Kč
Charita ČR 5 500 000 Kč
Arkáda, občanské sdružení 20 000 Kč
Želvička, občanské sdružení 20 000 Kč

Sananim, občanské sdružení 3 334 000 Kč
Český svaz ochránců přírody 500 000 Kč
Renarkon, občanské sdružení 45 000 Kč
Český svaz ochránců přírody Vlašim 20 000 Kč
Nadační fond Slunce pro všechny 20 000 Kč
Podané ruce, občanské sdružení 300 000 Kč
Drop IN 500 000 Kč
Volno, občanské sdružení 20 000 Kč
Sdružení pro mimoškolní aktivity Sport 20 000 Kč
Městská knihovna Praha 50 000 Kč
Centrum LADA, občanské sdružení 20 000 Kč
Centrum 83, občanské sdružení 20 000 Kč
Tři, občanské sdružení 20 000 Kč
Klik a přijďte k nám, občanské sdružení 20 000 Kč
Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením 20 000 Kč
Logo, občanské sdružení 20 000 Kč
Celkem byly poskytnuty příspěvky 
právnickým osobám ve výši 18 567 250 Kč

PŘIJATÉ DARY

a) Finanční dary přijaté od fyzických osob

V roce 2008 nebyl přijat žádný dar od fyzické osoby.

b) Finanční dary přijaté od právnických osob

V roce 2008 byly přijaty dary od České spořitelny, a.s. ve výši
49 000 tis. Kč.
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Pomoc seniorům

Problematika stáří patřila i v�roce 2008 ke klíčovým oblastem
našeho zájmu. S�dlouhodobými partnery jsme pokračovali v�naší
snaze zlepšit kvalitu života seniorů prostřednictvím několika pro-
jektů:

Nadační fond Livie a Václava Klausových realizoval za 
přispění Nadace České spořitelny již druhý ročník vzdělávacích
kurzů pro seniory s�názvem „Senioři komunikují“. V�rámci 
150 kurzů, které se konaly v�97 českých a moravských městech
po celé České republice, se na 1�500 seniorů školilo v�ovládání
osobního počítače, obsluze mobilního telefonu a používání pla-
tebních karet. Oproti prvnímu ročníku, kterého se zúčastnilo asi
1�000 studentů, se jedná o padesátiprocentní nárůst počtu absol-
ventů, což svědčí o vzrůstajícím zájmu seniorů naučit se použí-
vat moderní komunikační technologie. 

„Děkujeme Vám, že Vaši zásluhou nám bylo umožněno navště-
vovat týdenní kurz k�seznámení s�PC pro seniory. Jsme manželé,
já 68 let a manžel 70 let. Moc nám to pomohlo, můžeme si posí-
lat e-maily s�dětmi i vnoučaty.“ (manželé z�Havířova)  

„Výborný nápad, v�této pro nás důchodce těžké době, je to citli-
vá a důležitá pomoc! Nejsme ještě ze starého železa a chceme

ten mozek bičovat, právě tak jako tělo!“ (z e-mailu studentky-
seniorky)  

Aktivní sebevědomý senior využívající moderních komunikač-
ních prostředků k�překonání psychologických, sociálních, 
věkových a zdravotních bariér je cílem i dalšího z�projektů, 
na kterém jsme se podíleli ve spolupráci se sdružením Život 90.
To v�roce 2008 vytvořilo veřejný internetový portál 
www.seniorum.cz, který přináší informace a rady, jak řešit 
problémy způsobené stářím, a to způsobem potřebám seniorů
odpovídajícím. Informace pomáhají jak seniorům samotným,
tak jejich rodinám, osobám o ně pečujícím, široké veřejnosti
i subjektům, které seniorům nabízejí své služby. Portál jako
první u nás umožňuje návštěvníkům vyhledávat v�široké databá-
zi kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a organizace
zaměřené na seniory, a to včetně regionálních, nabízí aktuální
volnočasové aktivity, odkazy na odborné poradny (právní,
finanční, sociální, psychologická, lékařská) a další odkazy
(např. pracovní příležitosti, chat, seznamka, EU pro seniory,
inzerce, e-learning). Portál se neustále vyvíjí a reaguje na 
aktuální potřeby a přání svých návštěvníků. Má motivovat 
seniory ve snaze naučit se komunikovat prostřednictvím�počíta-
če a dále zvyšovat úroveň počítačové gramotnosti. 

• Život 90: titulní stránka www.seniorum.cz
(zdroj: Život 90) 

• Rehabilitační centrum - ultrazvuk
(zdroj: Domov Palata)
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Pomoc seniorům

„Velice Vám děkuji za vytvoření portálu pro seniory. Hlavně si
myslím, že je přístupný všem a přehledný. Fandím Vám a přeji
si, aby se zalíbil široké seniorské veřejnosti a rozproudil čilý
ruch.“ (z diskusního fóra portálu)

„Myslím, že jsou moc pěkně provedené, přehledné a dávají mož-
nost seniorům se na ně rádi dívat, ale nejen to, ale také posílat
příspěvky, seznamovat se, vzájemně si popovídat.“ (z diskusního
fóra portálu)

Protože chceme, aby se naši senioři cítili dobře nejen po stránce
duševní, ale i tělesné, a protože Charita ČR po celé republice
provozuje více než 40 domovů pokojného stáří a domů s�pečova-
telskou službou, jejichž cílem je poskytnout seniorům důstojné
a klidné prožití stáří v�důvěrném a bezpečném prostředí, pomohli
jsme vylepšit prostředí�alespoň v některých z nich. Za finanční
účasti naší nadace byla např. Dennímu centru pro seniory Astra
v�Humpolci zakoupena polohovací vana, která usnadní provádě-
ní osobní hygieny seniorům s�pohybovými problémy. Domov
pokojného stáří sv. Františka v�Javorníku zase mohl vybudovat
výtah a Domov pokojného stáří sv. Alžběty v�Plzni opravit pro-
vlhlé zdivo, které ohrožovalo statiku celé budovy. 

Historie Palaty - Domova pro zrakově postižené je od jejího
otevření 25. listopadu 1893 svázána s právními předchůdci
České spořitelny – tehdejší Spořitelna Česká v Praze se o finan-
cování Palaty, včetně základní částky nutné k pořízení nemovi-
tosti pro zřízení ústavu, starala s krátkými přestávkami až do
roku 1945. Spolupráce byla obnovena po roce 1989 a v�roce
2006 převzala tuto spolupráci nadace. V rámci rozsáhlé rekon-
strukce celého objektu bylo v roce 2008 vybudováno rehabilitač-
ní pracoviště, které poskytuje klientům – slabozrakým nebo
nevidomým seniorům - odborné rehabilitační služby.
Nadace�České spořitelny zakoupila pro toto pracoviště�zdravotní
techniku a vybavení.

„Je tady můj domov a nelituji, že jsem se sem přestěhovala. Je tu
o mě dobře postaráno. Nejvíc se těším na pravidelná setkání se
sousedy. Ráda si s�nimi posedím a popovídám, nejraději v�parku.
Chodí za mnou řada mladých lidí ať praktikantů či dobrovolní-
ků, s�kterými si vyprávím o životě a jsem ráda, že i já jim mohu
něco dát ze svých zkušeností. Doufám, že na Palatě oslavím své
sté narozeniny. Je to moje tajné přání.“ (jedna z�dlouholetých
obyvatelek domova)

• Charita ČR: Denní centrum Astra, Humpolec 
(autor: L. Kotek)

• Charita ČR: aktivity seniorů v Denním centru Astra
(autor: L. Kotek) 
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Pomoc seniorům

• Charita ČR: příjemné setkání v Domově sv. Alžběty
(autor: L. Kotek)

• Charita ČR: odstranění provlhlého zdiva v�Domově 
sv. Alžběty, Plzeň (autor: L. Kotek)  

• Charita ČR: společná práce v Domově sv. Františka, Javorník
(autor: L. Kotek)



9

Výroční zpráva 2008 Nadace ČS  

9

Drogová problematika tvoří další z�pilířů strategie nadace.
Vzrůstající počet aktivních uživatelů a stále se snižující věk,
kdy mladí začínají s�drogou poprvé experimentovat, jsou
alarmující. Závažnost těchto fakt nás utvrzuje v�tom, že se ve
svém snažení vydáváme správným směrem.  

Již pětiletá spolupráce s občanským sdružením Sananim se
v�roce 2008 zaměřila na další fázi rekonstrukce bývalého
hospodářského dvora v�Karlově na Písecku, který funguje
jako terapeutická komunita pro mladistvé do 25 let a pro
matky, se kterými tu v�době jejich léčby pobývají i jejich
děti. Tato specifická cílová skupina, pro kterou zatím není
u nás jiná možnost léčby, činí terapeutickou komunitu
v�Karlově v�rámci České republiky ojedinělou. V�roce 2008
se v�Karlově léčilo 55 klientů, z�toho 35 mladistvých a 20
matek s 19�dětmi. 

„Rozhodla jsem se v�Karlově léčit, protože jsem chtěla žít se
svým dítětem jinak a věděla jsem, že drogy už brát nechci.
Bála jsem se, aby mě nezavřeli,“ říká jedna z�vyléčených
klientek. „Když jsem tam se svým miminkem přišla, vůbec
jsem netušila, co si s�ním počnu. Ale dostala jsem příležitost
naučit se s�ním zacházet a vytvořit si k�němu vztah.“

Peníze od nadace směřovaly dále mimo jiné na rozšíření
kapacity Poradenského centra pro rodiče v�Praze, které
poskytlo informace 320 klientům a na vybavení
Doléčovacího centra pro matky s�dětmi a Denního stacionáře.
Služeb Doléčovacího centra využilo 26 klientek s celkem 
19 dětmi a programu Denního stacionáře pak 427 klientů
(uživatelů i neuživatelů).

Pomoc drogově závislým

• Doléčovací centrum, Praha - budova 
(zdroj: Sananim)

• Doléčovací centrum, Praha - interier 
(zdroj: Sananim)



Pomoc drogově závislým

10

Výroční zpráva 2008 Nadace ČS         

Se společností Drop IN jsme spolupracovali druhým rokem.
Podobně jako v�předcházejícím roce jsme se podíleli na
mobilním terénním programu sociálních asistentů: pro
speciální vozidlo, které slouží jako mobilní ambulance pro
výjezdy po Praze a okolí a poskytuje základní servis výmě-
nou injekčních stříkaček počínaje a odborným poradenstvím
konče, jsme pořídili zdravotní materiál a vybavení. Mobilní
ambulance za rok 2008 uskutečnila 7�823 kontaktů, vydala
147�290 stříkaček, 62krát poskytla zdravotní ošetření, 30krát
krizovou intervenci a 89krát odborné poradenství. Kromě
toho jsme nově přispěli na zajištění činnosti Center meta-
donové substituce a ambulantní detoxifikace v Praze 1
a Praze 2. Substituční program je určen osobám dlouhodobě
a hluboce závislým na opiátech, u kterých selhaly pokusy
o klasickou léčbu. Náhradní látka podávaná pod kontrolou
zdravotníka má jiné vlastnosti než droga a člověk pod jejím
vlivem dokáže žít podobný život jako lidé bez závislosti.
V�optimálním případě vede substituční terapie k�životu bez

drogy. Detoxifikační program přispívá ke zlepšení fyzického
i duševního stavu klienta a může být mohutným podnětem ke
změně. Programu substituční léčby se v�roce 2008 účastnilo
472 klientů, z�nichž jej ukončilo 314.        

Se sdružením Podané ruce, které mimo jiné provozuje
v Brně integrované centrum sociálně pracovní terapie
a následné péče Eikón, jsme navázali spolupráci již dříve.
Klienti centra jsou zařazeni do krátkodobého aktivačního pra-
covního programu po dobu 1 - 3 měsíců. Bohužel - často ve
fázi započaté stabilizace základních pracovních a sociálních
problémů  - pracovní program po odpracování zákonné doby
150 hodin končí a klienti jej musí opustit. Důsledkem toho
je, že 30 % z�nich na otevřeném trhu práce neuspěje. Projekt
si klade za cíl nabídku sociálně pracovní terapie rozšířit
a s�tím jsme se rozhodli pomoci my. Za přispění Nadace
České spořitelny byl otevřen střednědobý motivační program
pro 3 klienty a krátkodobý motivační program pro 5 klientů.

• Terapeutická komunita, Karlov 
(zdroj: Sananim)

• Terénní program 
(zdroj: Drop IN)
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Pomoc drogově závislým

Nabídky střediska Eikón využilo v�roce 2008 celkem 
23 klientů.        

„Vždycky, když jsem byl čistý a chodil do práce,�po určité
době�něco nedopadlo. Jednou mi nesedlo�město, kde jsem
sehnal práci, pak jsem�nezvládl život bez rodiny a přátel ....
A byl jsem v tom znovu. Pořád jsem si říkal, že to zvládnu
a�že to půjde, ale nešlo to. Asi před rokem mi došlo, že�na
to�nemám, a nastoupil jsem do léčby. Trvalo to 9 měsíců, ale
mám to za sebou. Moc mi pomohlo, že jsem v nejhorší době,
kdy jsem neměl žádnou práci ani bydlení ani nic, mohl dělat
v dílně. Teď už chápu, proč mi tam naznačovali, že to zvlád-
nu jedině s odborníky, a jsem rád, že jsem nakonec pochopil,
co mi může pomoci.“ (z výpovědi klienta, který v současné
době pracuje, žije v pronájmu a do Manufaktury dochází, jen
aby udržoval přátelský kontakt.)��

Kromě podpory dlouhodobých partnerů jsme se podíleli 
i na  2 projektech jednorázových – jednalo se o pomoc obecně
prospěšné společnosti Renarkon z�Ostravy s�výstavbou
informačního webu pro děti a mládež zaměřeného na drogo-
vou prevenci a osvětu a dále o Městskou knihovnu v�Praze
– pobočku Opatov, která připravila pro žáky vyšších ročníků
základních škol cyklus vzdělávacích besed s�protidrogovou
tématikou.

• Manufaktura 
(zdroj: Sdružení Podané ruce)

 • Manufaktura 
(zdroj: Sdružení Podané ruce)
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Udržitelný rozvoj

V�oblasti udržitelného rozvoje, pod který v�Nadaci České
spořitelny řadíme projekty s�ekologickou tématikou a se
zaměřením na komunitní spolupráci, jsme navázali na
osvědčená partnerství s�těmito neziskovými organizacemi: 

Nadace VIA za naší finanční účasti vyhlásila v�roce 2008 již 
6. ročník grantového programu „Pomáháme lidem zlepšovat
místo, kde žijí“, a nabídla tak neziskovým subjektům, obcím,
školám, knihovnám a muzeím možnost získat grant a odborné
vedení pro renovaci veřejného prostranství za účasti místních
obyvatel. Z�celkem 31 došlých žádostí bylo speciální hodnotící
komisí vybráno 5 vítězných organizací. Do konce roku 2009
tak v obci Libochovičky upraví okolí rybníka a v�obci
Honezovice vylepší náves. Místní akční skupina Údolí Desné
dále vybuduje zónu pro volnočasové aktivity v�obci Vikýřovice,
rodinné centrum Želvička v�Klimkovicích zrevitalizuje plochu
mezi panelovými domy a občanské sdružení Český západ
v�Dobré Vodě zvelebí hned tři místa, která vybrali ve spolupráci

s�místními obyvateli. 6. ročník programu zaokrouhlil počet
měst a obcí, kde Nadace VIA ve spolupráci nejprve s�Českou
spořitelnou, a.s. a pak s Nadací České spořitelny přispěla
k�hezčímu životnímu prostředí i bohatšímu komunitnímu 
životu, na 30.    

„Bylo to velmi náročné, přesto všechno musím říci, že to byl
dobrý rok. Takový – akční. Sešla se nás skvělá skupina a já
osobně považuji za velký přínos, že její členové jsou příslušníky
všech generací. S�lidmi, se kterými jsme se dřív uctivě zdravili
z�protější strany chodníku, jsme najednou kamarádi, a je úžas-
né, že všichni považují zahradu za svoje dílo.“ (jeden z�účast-
níků projektu Obecní zahrada Heršpice Mateřského cen-
tra Ententyky dokončeného v�rámci 5. ročníku programu 
v�r. 2008) 

• Nadace VIA: Obecní zahrada Heršpice - PŘED 
(zdroj: MC Ententyky)

• Nadace VIA: Obecní zahrada Heršpice - PO 
(zdroj: MC Ententyky)
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Udržitelný rozvoj

Již popáté získala naši finanční podporu na realizaci grantového
programu Zelené stezky – Greenways Nadace Partnerství.
Jedná se o asistenční grantový program, jehož prostřednictvím
nadace poskytuje podporu neziskovým organizacím a obcím,
které rozvíjejí témata mobility, cyklistiky a šetrné turistiky.
Cílem programu je napomoci projektům přispívajícím
k udržitelnému rozvoji podél stezek a přírodních koridorů
a vytvořit síť organizací, které si mohou navzájem vyměňovat
zkušenosti a spolupracovat jak mezi sebou, tak s partnerskými
organizacemi doma i v zahraničí. Pro každé místo, na kterém
vzniknou Greenways pro pěší, cyklisty a jinou bezmotorovou
dopravu, mají mnohem větší význam, než pouhá dopravní
komunikace. Jsou dobrou příležitostí stát se liniovým parkem,
otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní his-
torie.  Zelené stezky - Greenways přinášejí užitek v�oblasti
dopravy, zdraví, ekonomiky, územního rozvoje, životního
prostředí, eko-výchovy či kulturního dědictví. Kromě 17
grantových příspěvků Nadace České spořitelny financovala

větší - zejména cyklistické - akce pro veřejnost, které se
odehrávaly na stezkách samotných, ať už to bylo např. otevírání
a zavírání sezóny, Národní týden cykloturistiky, Den Země
apod. Do Greenways se v�roce 2008 zapojilo 350 spolupracu-
jících měst a obcí. V�rámci projektu se podařilo opravit 670 ks
směrových značek, doplnit a zlepšit značení na 225 km stezek
a instalovat 14 nových informačních panelů. 

• Nadace VIA: Obecní zahrada Heršpice - PŘED 
(zdroj: MC Ententyky)

• Nadace VIA: Obecní zahrada Heršpice - PO 
(zdroj: MC Ententyky)
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Nadace byla již třetím rokem generálním partnerem národní sítě
záchranných stanic provozovaných Českým svazem ochránců
přírody. 24 záchranné stanice rozmístěné po celém území
České republiky se zaměřují na péči o zraněné živočichy
a opuštěná mláďata volně žijících druhů a záchranné transfery
živočichů ohrožených lidskou činností. Všechny stanice
zároveň provádějí ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti.
V�roce 2008 bylo do záchranných stanic přijato 11 410
živočichů, což znamená nárůst o 1 491 přijatých zvířat oproti
roku 2007. Celkem 5 811 živočichů, tj. 55,4 % ze všech při-
jatých, bylo po vyléčení a následné přípravě ve stanici opět
vypuštěno do volné přírody. Z přijatých živočichů je 31,9 % je
zařazeno mezi druhy zvláště chráněné. Stejně jako v minulých
letech bylo přijato nejvíce poštolek obecných (1 327) a ježků
západních (1 194). Dále to byli káně lesní (487), rorýs obecný
(432) a kos černý (327). Předmětem záchranných transferů byli
především rosnička zelená, škeble rybniční, netopýr hvízdavý
a netopýr rezavý. Všechny tyto druhy patří mezi silně ohrožené.

Z aktivit záchranných stanic:

„V�úterý 9. prosince 2008 v�odpoledních hodinách přistála
u Benešovic na Tachovsku na dálnici D5 labuť. Lesklou
vozovku považovala za vodní hladinu. K�opětovnému vzlétnutí 
jí chyběl prostor, a tak za dohledu policie čekala mezi auty, až 
ji vysvobodí ochránci přírody ze záchranné stanice v�Plzni. 
Při vlastním odchytu bylo nezbytné celou dálnici uzavřít. Labuť
událost přečkala bez větší újmy na zdraví, měla jenom trochu
odřené nohy od tvrdého přistání. Bez lidské pomoci by však
neměla šanci se z�dálnice sama dostat.“ (Dárcovské listy,
Český svaz ochránců přírody)

• Nadace Partnerství: otevření nového úseku Velkopavlovické
stezky, Čejkovice (autor: J. Flamik)

• Nadace Partnerství: zahájení cykloturistické sezóny, Mikulov 
(autor: J. Flamik)
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Udržitelný rozvoj

• Odhalení infopanelu pro cykloturisty, Greenway Labe 
(zdroj: Nadace Partnerství)

 • Transfer škeble rybniční, Plzeň 
(zdroj: Český svaz ochránců přírody)

• Český svaz ochránců přírody: odchyt zatoulané labutě 
(autor: P. Biskup)
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Regionální působení

Kromě realizace klíčových projektů jsme se věnovali i v�roce
2008 charitativní činnosti v regionech. Díky ní byla např. zakou-
pena výpočetní technika pro vzdělávání dříve narozených
v�Klubu seniorů provozovaných Městem Telčí či podpořena 
činnost místní organizace Českého svazu ochránců přírody 
ve Vlašimi.

Drogovou problematikou se zabývají další podpořené organizace
jako například občanské sdružení Klik – a přijďte k�nám, které
v�Doksech provozuje nízkoprahový X-klub, či Sdružení pro
mimoškolní sportovní aktivity Sport, jemuž nadace pomohla
uspořádat 3. ročník turnaje v�amatérském boxu s�názvem 

„O pohár města Žižkova“. Sdružení se snaží začleňovat do běžné
společnosti romské rodiny tím, že jejich dětem nabízí smysluplné
vyžití volného času, které snižuje riziko vzniku drogových závis-
lostí, a motivuje je k�pravidelné školní docházce, a rodičům pak
pomáhá hledat zaměstnání.  

Podrobný seznam všech regionálních projektů najdete v�oddíle
Finanční zpráva.        

Poděkování

Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu České spoři-
telně, svému zřizovateli, firmě Deloitte 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 2008 a výroční zprávu o čin-
nosti a hospodaření nadace za rok 2008 a dospěla k�závěru, že
účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způso-
bem v�souladu s�předpisy o účetnictví a že roční účetní závěrka
správně zobrazuje finanční situaci Nadace České spořitelny. Audit
účetní závěrky provedla firma Deloitte Audit s.r.o., která potvr-
dila, že podle názoru Deloitte Audit s.r.o. účetní závěrka podává
ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Nadace České 
spořitelny k�31. prosinci 2008 a výsledku hospodaření za rok

2008 v�souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.

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

Martin Němeček
předseda dozorčí rady nadace     
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Zpráva auditora

Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 
Nadace České spořitelny k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. “ 
 
Zpráva o výroční zprávě 
 
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy 
je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 
 
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční 
zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 
 
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech 
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 
 
V Praze dne 2. července 2009 
 
 

 
Auditorská společnost: Odpovědný auditor: 
Deloitte Audit s.r.o.   
Osvědčení č. 79   
zastoupená:  
  

Petr Pruner, pověřený zaměstnanec Petr Pruner, osvědčení č. 2138 
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Rozvaha

ROZVAHA K 31.12.2008 
v celých tisících Kč

Číslo řádku Období Období
A K T I V A do 31.12.2007 do 31.12.2008

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem        ř. 002+010+021+029 001 487 763 423 053

III. Dlouhodobý finanční majetek ř. 022 až 028 021 487 763 423 053

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 024 109 140

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027 487 763 313 913

B. Krátkodobý majetek celkem ř. 052 + 071 + 080 + 084 041 21 321 68 504

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 073 až 080 072 21 305 68 504

3. Účty v bankách (221) 075 21 305 65 442

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 077 3 062

IV. Jiná aktiva celkem ř. 082 až 084 081 16

2. Příjmy příštích období (385) 083 16

AKTIVA CELKEM 085 509 084 491 557
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Rozvaha

ROZVAHA K 31.12.2008 
v celých tisících Kč

Číslo řádku Období Období
P A S I V A do 31.12.2007 do 31.12.2008

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem ř. 087 + 091 086 508 554 490 893

I. Jmění ř. 088 až 090 087 499 470 518 509
1. Vlastní jmění (900) 088 501 000 501 000
2. Fondy (911) 089 12 175 49 571
3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) 090 -13 705 -32 062

II. Výsledek hospodaření celkem ř. 092 až 094 091 9 084 -27 616
1. Účet výsledku hospodaření( + / - ) (963) 092 -29 616
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ( + / - ) (931) 093 7 084
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let ( + / - ) (932) 094 2 000 2 000

B.  Cizí zdroje celkem ř. 096+098+105+129 095 530 664

III. Krátkodobé závazky celkem ř. 106 až 128 105 530 664
1. Dodavatelé (321) 106 416 377

4. Ostatní závazky (325) 109 49

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121 99 203

22. Dohadné účty pasivní (389) 127 15 35

PASIVA CELKEM ř. 086 + 095 133 509 084 491 557
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Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2008 
v celých tisících Kč

Číslo Činnosti
Název ukazatele řádku hlavní hospodářská Celkem

a b 5 6 7 8

N Á K L A D Y x x x x

II. Služby celkem 006 495 495

8. Ostatní služby (518) 010 495 495

III. Osobní náklady celkem 011 394 394
9. Mzdové náklady (521) 012 292 292

10. Zákonné sociální pojištění (524) 013 102 102

V. Ostatní náklady celkem 021 230 230

21. Kursové ztráty (545) 026 181 181

24. Jiné ostatní náklady (549) 029 49 49

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv 
a opr. pol. celkem 030 361 732 361 732

27. Prodané cenné papíry a vklady (553) 033 361 732 361 732

NÁKLADY CELKEM 042 362 851 362 851
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Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2008 
v celých tisících Kč

Číslo Činnosti
Název ukazatele řádku hlavní hospodářská Celkem

a b 5 6 7 8

V Ý N O S Y x x x x

Úroky (644) 048 874 874
Kursové zisky (645) 049 439 439

Jiné ostatní výnosy (649) 051 52 52

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (653) 053 317 542 317 542

Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 055 214 214

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 057 14 114 14 114

Účtová třída ,,6“ celkem ř. 034 až 062 063 333 235 333 235

Hospodářský výsledek 
před zdaněním ( + / - ) ř. 063 - ř. 042 064 - 29 616 - 29 616

Hospodářský výsledek 
po zdanění ( + / - ) ř. 064 - 065 - 066 067 - 29 616 - 29 616
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Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008
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Př íloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

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. Nadace má sídlo Olbrachtova
62 čp. 1929, Praha 4, PSČ 140 00.

Hlavním účelem nadace je:

• podpora projektů v�oblasti kultury, vzdělání a vědy, ve-
řejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity,
komunálních 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 vypořádání obchodů s�nimi mezi Českou spořitelnou, a.s.
a Nadací České spořitelny ze dne 4. května 2004, a peněžní
prostředky na účtu České spořitelny, a.s. Nadační jmění tvoři-
lo 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
právy a�jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpo-
klad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní 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 Klára Gajdušková
Členové správní rady Petr Liška

Daniel Heler
Michael Mauritz
Gernot Mittendorfer
Jiří Škorvaga
Vera Maria Budway-Štrobachová

Dozorčí rada

Členové dozorčí rady Martin Němeček
Richard Brejník
Ivan Vondra

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

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

V�průběhu účetního období došlo ke změně ve složení správní
rady. Svou činnost ukončili Václav Kubata, Karel Machytka,
Boris Johannes Marte a Jarmila Plachá. 
Současně došlo ke snížení počtu členů správní rady z osmi na
sedm. Předsedkyní správní rady byla zvolena Klára Gajdušková
a členy správní rady byli zvoleni Petr Liška a Vera Maria
Budway-Štrobachová.

V�dozorčí radě v�průběhu roku 2008 nedošlo ke změně ve
složení.

1. Obecné údaje
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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�důvodů likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou
a následně přeceněny na reálnou hodnotu. Účetní hodnota
realizovatelných cenných papírů je vykázána v�položce
„Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. Změny reálné hodno-
ty 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 a kurzových rozdílů z�dluhopisů.

V�okamžiku realizace jsou odpovídající oceňovací rozdíly
vyvedeny do�výkazu zisku a ztráty. Úrokové výnosy z�kupónů,
amortizace diskontu nebo prémie a dividendy jsou účtovány
jako „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“.

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 splatnosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou při pořízení oceněny
pořizovací cenou a následně jsou vykazovány v�amortizované
hodnotě při použití efektivní úrokové míry. Zůstatková hodno-
ta těchto cenných papírů držených do splatnosti je vykázána
v�položce „Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“.
Amortizovaná prémie nebo diskont je zahrnován do�„Výnosů
dlouhodobého finančního majetku“.
U dluhových cenných papírů je nakoupený alikvotní úrokový
výnos (dále jen „AÚV“) ve výši stanovené v emisních pod-
mínkách účtován na zvláštní analytický majetkový účet.

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, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové
vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace a Český-
mi 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�korunách
českých (Kč). 

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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Naběhlý AÚV za dobu držby je součástí ocenění cenných
papírů a je účtován na zvláštní analytický majetkový účet sou-
vztažně s účtem úrokových výnosů. Naběhlý úrokový výnos
zahrnuje časově rozlišené kupóny. 

3.2. Deriváty 

Společnost uzavírá měnové swapy ke�snížení měnového
rizika, vyplývajícího z�cenných papírů denominovaných
v�cizích měnách. Tyto deriváty jsou definovány jako deriváty
k�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 souvise-
jící s�pořízením, např. poplatky a provize makléřům, porad-
cům a burzám. 

K�datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v�reálné hod-
notě. 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 pořizovací 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 kurz platný k�1. lednu účetního období 
a k�31. prosinci je proveden přepočet dle vyhlašovaných 
kurzů 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 2008 nedošlo k�významným účetním
změnám ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.
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4.1 Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k�31. prosinci 2008, resp. 
31. prosinci 2007, tvoří cenné papíry (podílové listy
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu
a�akcií) v�celkové výši 423 053 tis. Kč, resp. 487 763 tis. Kč.  

Cenné papíry jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na 
základě Smlouvy o�obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění. 

4.1.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem CZK
GOV.BOND 3,75 09/20 CZK 5 500 91,66 51 127 026
CZ0001001317
GOV. BOND 4,7 09/12/22 CZK 2 000 98,03 19 890 331
CZ0001001945
GOV.BOND 4,2 4/12/2036 CZK 1 000 89,51 8 987 091
CZ0001001796
GOV. BOND 4,6 08/18 CZK 1 000 94,30 9 605 347
CZ0001000822
GOV.BOND 3,8 04/15 CZK 1 000 95,02 9 784 490
CZ0001001143
GOV. BOND 4  04/11/17 CZK 1 000 94,50 9 745 559
CZ0001903
Celkem 109 139 844

V�průběhu účetního období 2008 bylo nově vytvořeno portfolio cenných papírů držených do splatnosti.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.1.2. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem CZK
ESPA FIDUCIA (A) CZK 2 326 277 101,08 220 996 316
AT000675749
CS VAR 05/15 CZK 10 98,75 9 534 875
CZ0003701005
CS VAR 10/16 CZK 11 97,77 10 500 600
CZ3701187
ISCS FOND ALTER.INVESTIC CZK 10 029 084 1,00 6 798 716
CZ8472552
E. ON INT. VAR  03/12/13 CZK 2 100,00 4 051 662
XS0350806351
ISCS SPOROTREND  CZK 7 614 257 1,31 5 141 146
CZ0008472289
ISCS INSTITUC. AKCIOVY CZK 60 000 000 1,00 52 176 000
CZ0008473030
LYXOR ETF RUSSIA EUR 7 500 636,65 2 702 425
CZ8473030
DJ STOXX 600 BASIC EUR 3 000 1 194,51 2 011 671
DE0006344724
Celkem 313 913 411

4.2. Krátkodobý finanční majetek

4.2.1. Účty v bankách
(údaje v tis. Kč)

31.12.2007 31.12.2008
Bankovní účet nadační 138 31 166
Termínované vklady 16 600 -
Běžné účty 4 567 34 276
Celkem 21 305 65 442

4.2.2. Dluhové cenné papíry k obchodování

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem CZK
DC DB EBS 51 01/06/09 CZK 8 300 1 260,39 3 062 210
DE000DB0TKG9
Celkem 3 062 210

Cenné papíry účtované do krátkodobého finančního majetku představují realizovatelné dluhové cenné papíry se splatností kratší 
než jeden rok.
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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 ve výši 49 571 tis. Kč představují účelové zdroje
používané k poskytování příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji od
třetích osob a dále ze zisku po zdanění dosaženého nadací.

Přijaté dary

V běžném účetním období byly přijaty dary od právnické osoby
(České spořitelny, a.s.) ve výši 49 000 tis. Kč. Přijaté dary jsou
vykázány v položce „Fondy“.

Poskytnuté příspěvky

Celková výše přípěvků poskytnutých právnickým osobám dosá-
hla v roce 2008 částky18 567 tis. Kč.

Celková výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám dosáhla
v roce 2008 částky 120 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny
na podporu osob v jejich tíživých situacích.

4.4. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2008
činí 426 tis. Kč a představují především neuhrazené faktury za
nájemné, přefakturované mzdové náklady zaměstnancům České
spořitelny, a.s. zajišťující činnost nadace a poplatky za správu
portfolií.

Závazky z pevných termínovaných operací ve výši 203 tis. Kč
představují reálnou hodnotu FX swapů, které budou vypořádány
v roce 2009.

Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

4.5. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2008 ve výši 35 tis. Kč jsou
tvořeny odhady plateb za účetní služby.

Př íloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

4.3. Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
(údaje v tis. Kč)

Registrované Fondy Oceňovací HV Nerozdělený Celkem
nadační organizace rozdíly běžného zisk

jmění roku
Zůstatek k 1.1.2008 501 000 12 175 -13 705 7 084 2 000 508 554
Rozdělení hospodářského výsledku - 7 084 - -7 084 - 0
Nabyté finanční prostředky - 49 000 - - - 49 000
Poskytnuté dary - -18 688 - - - -18 688
Změny oceňovacích rozdílů - -  -18 357 - - -18 357
HV běžného účetního období - - - -29 616 - -29 616
Zůstatek k 31.12.2008 501 000 49 571 -32 062 -29 616 2 000 490 893
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4.6. Náklady
(údaje v tis. Kč)

31.12.2007 31.12.2008
Propagace 235 200
Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 180 180
Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 58 72
Ostatní služby 13 43
Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.) 243 292
Přefakturované zákonné sociální pojištění (Česká spořitelna, a.s.) 85 102
Kurzové rozdíly, finanční náklady 160 181
Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.) 52 49
Prodané cenné papíry 102 624 361 732
Celkem 103 650 362 851

4.7. Výnosy
(údaje v tis. Kč)

31.12.2007 31.12.2008
Výnosové úroky – běžné účty, termínované vklady 248 874 
Kurzové rozdíly 462 439
Provozní výnosy - 52
Tržby z prodeje cenných papírů 100 166 317 542 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku - 214 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy) 9 858  14 114  
Celkem 110 734 333 235 

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

Náklady spojené s činností nadace jsou následně nadaci
přefakturovány. Náklady na mzdy a s nimi spojené odvody 
jsou účtovány na účty osobních nákladů.

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů a termíno-
vaných vkladů nadace.

Kurzové zisky ve výši 439 tis. Kč jsou tvořeny realizovanými
a nerealizovanými kurzovými zisky z prováděných swapových
operací.

Tržby z prodeje cenných papírů ve výši 317 542 tis. Kč v roce
2008 jsou tvořeny prodejní cenou cenných papírů, které nadace
v průběhu účetního období prodala.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ve výši 14 114 tis. Kč
představují výnosy z dividend a výnosy z kuponů z cenných
papírů vlastněných nadací.



Účetní závěrka byla sestavena dne 21. května 2009. 

30

Výroční zpráva 2008 Nadace ČS         

Podpis statutárního orgánu:

Klára Gajdušková Petr Liška
předsedkyně správní rady místopředseda správní rady

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 2008
nebyl tento limit překročen.

Celkové náklady nadace související se správou nadace dosáhly
výše 889 tis. Kč.

5. Dodatečné informace

K 31. prosinci 2008 se nadace neúčastnila žádného soudního
sporu, jehož rozhodnutí by mohlo mít podstatný dopad na
společnost.

K�31. prosinci 2008 nadace neeviduje žádné další závazky,
které by nebyly uvedené v�účetní závěrce.

6. Závazky neuvedené v účetnictví

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

7. Významné události po datu účetní závěrky

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008


