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Vážení přátelé,
 
v uplynulém roce jsme pokračovali v partnerské spolupráci s organizacemi, 
které jsou aktivní v oblasti péče o seniory, mentálně postižené a v oblasti pre-
vence a  léčby drogových závislostí. Opět jsme stáli po jejich boku v rozvoji 
dlouhodobých projektů, ale pustili jsme se i do  řady nových aktivit. V roce 
2016 jsme v souladu s naší strategií podpořili celkem 32 našich partnerských 
organizací částkou 23  590  501 Kč. V  našich grantových programech pro za-
městnance a  klienty České spořitelny jsme rozdělili další 2 miliony na  24 
projektů organizací, v nichž zaměstnanci či klienti spořitelny pomáhají jako 
dobrovolníci. Výčet toho, co se nám za loňský rok s partnery podařilo, je sa-
mozřejmě mnohem delší, a proto přijměte pozvání a začtěte se do naší výroční 
zprávy, kde se o jednotlivých projektech dozvíte mnohem víc.
 
V druhé polovině roku došlo k rozhodnutí přiblížit Nadaci České spořitelny 
k Nadaci Depositum Bonum, jejímž zakladatelem je rovněž Česká spořitelna. 
V důsledku toho mají od března 2017 obě nadace nově jednotnou správní a do-
zorčí radu, kde vedle dosavadní předsedkyně správní rady Kláry Gajduškové 
a členky Anny Dvořákové zasedli Ondřej Pohanka z České spořitelny, Petr Ví-
tek, zakladatel Impact Hub, a Ondřej Liška, ředitel Ashoka CZ a bývalý minis-
tr školství. Jejich profily najdete na našich stránkách. Já jsem se od 1. května 
2017 stal novým ředitelem Nadace České spořitelny. Zároveň jsem od 1. břez-
na 2017 také novým ředitelem Nadace Depositum Bonum.
 
V budoucnu se chceme více soustředit na rozvoj podnikavosti v občanské spo-
lečnosti ve smyslu rozvoje sociálního podnikání, fundraisingu ze soukromých 
zdrojů a systémových řešení. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se 
chceme hodně opírat o sledování dopadů a hledání inovativních forem finan-
cování. Těšíme se na rozvoj partnerské spolupráce jak s našimi stávajícími, 
tak s novými partnery v našich cílových oblastech.
 
Držte nám palce, aby všechny tyto změny vedly k pozitivním dopadům na ži-
voty konkrétních lidí z řad seniorů, mentálně postižených i drogově závislých 
i na výsledky preventivních programů v České republice.
 
Dámy a pánové, děkujeme za spolupráci všem našim partnerským organiza-
cím, za váš zájem a podporu a těšíme se na spolupráci v roce 2017.

Ondřej Zapletal
ředitel Nadace České spořitelny
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Finanční zpráva za rok 2016

výnosy

náklady

úroky z účtů nepodléhajících dani 141 240,30

výnosy z cenných papírů 9 087 098,20

prodej cenných papírů 50 266 148,55

celkem 59 494 487,05

DOSAŽENÝ ZISK 3 548 408,24 Kč

propagace 766 465,32

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

vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 194 011,69

ostatní služby, odpisy, materiál 208 152,00

služby přefakturovávané z ČS a.s. (mzdové náklady včetně odvodů) 2 015 328,93

bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS a.s.) 341 806,79

kurzové rozdíly, finanční náklady 4 174 365,71

prodané cenné papíry 48 154 438,97

celkem 55 946 078,81

 + 59 494 487,05 – 55 946 078,81
  ∑   3 548 408,24
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majetek nadace k 31. 12. 2016 

portfolio 1 253 597 483,28

portfolio 2 3 806 374,25

spořící státní dluhopisy, krátkodobý majetek 20 062 465,75

běžné účty v portfoliu 247 826 993,08

ostatní cenné papíry krátkodobé  18 052 352,81

portfolia celkem 543 345 669,17

běžný účet výnosy, projekty 82978319 191 323,96

běžný účet výnosy, projekty 27-82978319 901,20

běžný účet FS zaměstnanci 82979389 245 228,74

běžný účet 6034922 83,06

běžný účet 82511399 3 939,44

běžný účet 35-82978319 3 413 427,00

běžný účet provoz 83686369 1 387 909,16

běžné účty celkem 5 242 812,56

pokladna 1 876,00

dlouhodobý nehmotný majetek, záloha na DNM 161 233,50

CELKEM 548 751 591,23
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY

pozůstalým jako podpora v jejich tíživé životní situaci. Příspěvky byly poskytnuty v cel-
kové výši 825 000 Kč.   

Charita Česká republika 6 500 000

SANANIM, z.ú. 3 580 200

Život 90, spolek 1 570 000

Drop In, o.p.s. 500 000

NF manželů Livie a Václava Klausových 600 000

Podané ruce, o.p.s. 1 070 000

PALATA – Domov pro zrakově postižené 993 828

Fosa, o.p.s 50 000

Ledovec, o.s. 75 000

Ad Hominem, o.s. 95 000

Vítej… o.p.s. 55 000

Hospicové občanské sdružení Cesta domů 100 000

DC 90, o.p.s 100 000

FOKUS Vysočina z.ú. 35 300

Kunštát pro Futuro o.p.s. 50 000

Dobromysl, o.p.s 100 000

Stáj Rozárka, o.s. 71 000

Počteníčko s babičkou, o.s. 58 000

Keramický a výtvarný atelier Koněšín, o.p.s. 140 000

Sdružení Neratov, o.s. 150 000

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 67 000

MIKASA z.s. 40 000

Otevřená OKNA z.ú. 100 000

Vrátka, z.s. 29 000

Diakonie Českobratrské církve evangelické 600 000

Renarkon, o.p.s. 80 000

Celkem byly poskytnuty příspěvky fyzickým osobám ve výši 825 000 Kč

a)  Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým osobám

b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám Kč
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V roce 2016 byly přijaty dary od fyzických osob ve výši 324,76 Kč.

V roce 2016 byly přijaty dary od právnické osoby – České spořitelny, a.s. ve výši 
175 000 Kč.

c) Finanční dary přijaté od právnických a fyzických osob

Domov Sue Ryder, o.p.s. 61 000

BÉTEL CZ, z.s. 124 000

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením 100 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 70 000

Hospic sv. Jiří o.p.s. 100 000

Oblastní charita Hradec Králové 100 000

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 70 000

Proxima Sociale o.p.s. 100 000

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 24 000

Economia, a.s. 650 000

Nadace OSF Praha 936 790

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 900 000

Poradna pro integraci, z.ú. 788 723

Národní ústav pro autismus, z.ú. 100 000

Apropo Jičín, o.p.s 100 000

Jsme tady, o.p.s 100 000

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 999 356

InBáze z.s. 811 704

Slezská diakonie 70 000

Centrum pro postižené Libereckého kraje, o.p.s. 17 000

Dílna Eliáš, z.s. 70 000

Quip, z.ú. 70 000

Občanské sdružení Smíšek, spolek 66 000

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. 70 000

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 70 000

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov 70 000

Dolmen, z.ú. 70 000

Nadace pro mentálně postižené osoby s kombinovanými vadami 72 600

celkem 23 590 501
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DŮSTOJNÝ 
A AKTIVNÍ ŽIVOT 
SENIORŮ
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•  Zasazujeme se o plnohodnotné  
a důstojné stárnutí 

•  Přispíváme na vzdělávací a volnočasové 
aktivity určené seniorům

•  Podporujeme subjekty poskytující zdravotní 
a sociální služby seniorům
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V Česku jsou komunitní služby jako pečovatelská 
či terénní služba stále ještě dostupné především 
ve velkých městech a směrem na venkov jejich 
dostupnost klesá. Navíc jsou nabízeny jen 
roztříštěně, nejde o ucelený a návazný systém 
a chybí zde pružnost. Odpovědnost za systém 
integrovaných podpůrných služeb ve světě přirozeně 
rozvíjí obec. U nás ale potřební lidé a senioři nikam 
a nikomu nepatří. Pro sociální ústavy jsou příliš 
nemocní, pro zdravotnická zařízení zase moc 
sociální, obce k nim nemají žádnou povinnost. 
Česká společnost nemá své seniory ráda, není to 
však jejich chyba, ale společnosti. V ní se čeští 
senioři cítí osamělí, bez podpory i bez šance 
na uplatnění. To jde naprosto proti konceptu 
„bezvěké“ společnosti, který prosazuje zbytek 
Evropy, v níž je věk soukromou záležitostí stejně 
jako náboženské vyznání či politické preference.
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Tísňová péče Areíon
pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální 
služba, kterou poskytuje Život 90. 

Pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje kli-
enta v jeho bytě po celých 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Tato služba pomáhá 
překonávat izolovanost a osamělost seniorů a zajišťuje pro ně dostup-
nost péče i v odlehlých koutech regionů ČR. Snižuje zdravotní a soci-
ální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožňuje jim žít 
v jejich vlastním sociálním prostředí. 

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

Terminál doplňuje prostorové čidlo, které v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nasta-
veném intervalu (obvykle 10-12 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází opět k au-
tomatickému zaslání tísňové zprávy do dispečinku a následnému telefonickému 
spojení s klientem. Prostorové čidlo lze přepnout i do režimu „hlídání objektu“, 
kdy v případě narušení bytu systém zašle zprávu na dispečink a operátor infor-
muje uživatele, jím udané kontakty nebo přivolá policii.      

Systém dále zajišťuje preventivní průběžnou péči – dispečink kontaktuje každého 
klienta minimálně 1x za týden. Operátorky tak zjišťují sociální a zdravotní změny, 
jak se klientovi daří, provádějí s klienty psychoterapeutické pohovory, odborně 
jim radí v problémech zdravotních i sociálních. 

V současné době je tísňová péče nabízena i přes mobilní telefon Aligátor, s nímž 
má uživatel neomezený tarif volání v rámci měsíčních úhrad. 

Jako zakladateli a průkopníku této služby v ČR se Životu 90 podařilo Tísňovou 
péči Areíon zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §41, do kate-
gorie služeb péče. To umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiz-
naného příspěvku na péči. 

V roce 2016 si Tísňovou péči zřídilo 269 nových uživatelů, v průběhu roku byla 
služba poskytnuta 971 uživatelům. Meziročně počet uživatelů služby narostl 
o 103 klientů – v prosinci 2015 měla tísňová péče 702 uživatelů, ve stejném ob-
dobí roku 2016 už 805 uživatelů.

Projekty a organizace podpořené v roce 2016
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V rámci krizové pomoci a poradenství poskytuje Život 90 poradny: 
–  sociální (nabízí informace a pomoc při problémech s nízkou životní 

úrovní seniorů, orientaci v sociálních dávkách, pomoc imobilním, 
vážně nemocným, nevidomým a hůře orientovaným seniorům při 
vyřizování nejrůznějších záležitostí sociálního charakteru, např. 
zařízení sociální služby, získání potřebné kompenzační pomůcky, 
pomoc při podání žádosti do domova pro seniory atd.), 

–  poradenství v případech domácího násilí, týrání, zneužívání a zane-
dbávání péče, 

–  poradenství pro pečující (o možnostech využití sociálních a ošet-
řovatelských služeb, informace a pomoc při orientaci ve službách 
vhodných pro konkrétního klienta),

–  psychologické poradenství v náročných životních situacích,
–  sociálně právní (právnické poradenství a konzultace v otázkách ma-

jetkoprávních a trestných činů, přestupků, sociálního a důchodové-
ho zabezpečení, rodinného práva, nájmů a pronájmů, formulování 
a ukládání závěti, sepisování žádostí, smluv, dohod, žalob, závěti), 

–  terénní sociální poradenství s docházkou za klientem a jeho dopro-
vodem na úřady a do dalších institucí dle potřeby. 

Život 90 – Odborné a sociální 
poradenství pro seniory

Na kurzech arteterapie v Centru denních služeb Života 90 dokáží senioři pod 
vedením zkušeného lektora přetvořit své představy do podoby uměleckého díla. 
Učí se zvládat tradiční i méně tradiční výtvarné techniky a výsledkem jsou často 
artefakty, „u nichž máte chuť postát a přemýšlet o jejich hloubce“.
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Portál seniorum.cz

Portál seniorum.cz provozuje Život 90. Vznikl v roce 2008 za fi-
nanční podpory Nadace České spořitelny, která se tak stala jeho 
generálním partnerem. 

Přináší cílové skupině 60+ důležité informace, a umožňujeme jí tak 
naplnit její základní právo – právo na relevantní informace, kterých 
se jí bohužel často z mainstreamových informačních kanálů nedostá-
vá. Poskytuje také informační prostor ostatním neziskovým organiza-
cím, které se zabývají seniorskou problematikou.  

V roce 2016 výrazně zaujala např. mezigenerační seznamka  
(www.seniorum.cz/seznamtese) zaměřená na propojování rodin s malými dětmi 
a osob ve věku prarodičů, spuštěna byla i sekce on-line paměťových cvičení, které 
poskytují počítačově gramotným seniorům poměrně nízkoprahovou příležitost 
k trénování paměti a udržování psychické kondice. Od roku 2015 nově také por-
tál seniorum.cz poskytuje možnost se vyjádřit, uplatnit svůj názor, přesvědčovat 
veřejnost, iniciovat petiční akce apod., a sice v sekci Webová agora.  
(https://agora.seniorum.cz). 

Portál je rozdělen do několika přehledných sekcí: „Aktuality“, „Produkty a služby“, 
„Volný čas“, „Vzdělávání“, informace o zdraví a seriál fyzioterapeutických cviče-
ní: sekce „Zdraví“), poradenství: „Radí nám odborníci“ (kde funguje 6 poraden), 
inzerce-seznámení: „Inzerce“, „Paměťové hry“ a další. 
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Palata – domov pro zrakově postižené je určen lidem, kteří se 
musí naučit žít se zrakovým handicapem získaným v pozdějším 
věku a k udržení plnohodnotného života potřebují vysoce odbor-
nou péči a pomoc. Kapacita Domova je 133 klientů, jejich průměr-
ný věk je 84 let;  čtvrtina klientů je imobilních, mnoho klientů 
trpí kombinací těžkého zrakového postižení a stařecké, příp. 
Alzheimerovy demence. Indikací k nástupu do Palaty je těžká zra-
ková vada. 

V roce 2016 Domov Palata oslavil 123. výročí založení, o které se 
zasloužil právní předchůdce České spořitelny. Po celou tuto dlouhou 
dobu je historie obou institucí spjata, od roku 1989 je Domov vý-
znamně podporován Českou spořitelnou a její nadací formou pravi-
delných darů. 

Palata – domov pro zrakově 
postižené

V roce 2016 Nadace České spo-
řitelny přispěla Palatě na 2 dlou-
hodobé projekty. Již třetím rokem 
spolufinancovala vzdělávání za-
městnanců Palaty, jehož cílem je 
připravit a vyškolit stávající i nové 
zaměstnance, kteří pracují s kli-
enty se střední a těžkou demencí 
a kteří budou pracovat i v novém 
pavilonu „Oáza“ (dokončení se 
předpokládá v 2018). Zaměstnanci 
se vzdělávali v oborech kinestetiky 
(využití pohybových rezerv klienta 
i pečující osoby), individuálního 
plánování (stanovení cílů podle 
přání a potřeb klienta), biografie 
dle prof. Bohma (pomáhá bojovat 
s Alzheimerovou nemocí na zá-
kladě životního příběhu klienta) 
a bazální stimulace (uklidňuje 
dezorientované klienty a pomáhá 
zlepšit jejich vnímání).
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Druhým dlouhodobým projektem je financování 
sociálních lůžek klientů, kteří nejsou schopni 
ze svých příjmů pokrýt výši stanovené měsíční 
úhrady za služby sociální péče v domově. Ze 
stávajících 133 klientů Domova v roce 2016  
bylo 33 těch, kterým měsíční příjem neumožnil 
plně hradit potřebnou péči. Neuhrazené částky 
za plnohodnotnou péči o tyto klienty tak kaž-
doročně „dorovnává“ příspěvek z Nadace České 
spořitelny.

Palata – společné aktivity (společné povídání v reminiscenční místnosti, vystou-
pení pěveckého sboru Palaty)
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V roce 2016 se konalo celkem 98 kurzů po celé republice. Ve všech regionech se 
do projektu každoročně zapojují také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů 
moderních platebních nástrojů. V kurzech působí dobrovolně a na lektorování si 
musí najít čas v rámci svého běžného pracovního programu. Projekt Senioři komu-
nikují tak skvěle uplatňuje princip mezigenerační solidarity v praxi.

Snaha o zkvalitnění života ve stáří a o aktivní začlenění seniorů 
do společnosti je jednou z oblastí, v níž se Nadace České spořitel-
ny angažuje dlouhodobě. Projekt Senioři komunikují je příkladem 
mezigenerační solidarity i vyjádřením úcty ke stáří. Nabízí pro-
středek k prolomení izolace a samoty, jimiž lidé ve stáří trpí nej-
víc.

V roce 2016 oslavil projekt své 10. výročí a po celých deset let tr-
val i velký zájem seniorů o získání dovedností v obsluze počítačů 
a v elektronické komunikaci. Projekt je důkazem toho, že i ve vyšším 
věku neztrácejí lidé chuť se dále rozvíjet a vést kvalitní život. Cílem 
kurzů je naučit seniory základům obsluhy osobního počítače, včetně 
internetu a elektronické pošty a dát jim praktické rady, jak správně 
používat platební kartu či internetové bankovnictví.

Senioři komunikují – kurzy 
počítačové gramotnosti                                                
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Nadace je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují. Cílovou skupinou 
jsou senioři důchodového věku. Za deset let trvání projektu prošlo kurzy přes 
12 a půl tisíce absolventů a zájem o ně byl všude větší, než bylo možné uspo-
kojit. Jistě i proto, že kurzy byly pro účastníky bezplatné, což mnohdy dokázalo 
prolomit ostych z neznámého.
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Výnos charitní Tříkrálové sbírky 2016 opět překonal rekord z předchozích let. 
Ve všech krajích ČR koledovalo přes dvacet tisíc tříkrálových skupinek a dárci 
k nim byli opět štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS 
věnovali přes 96 milionů Kč, tedy o 6,6 milionů korun více než v roce 2015. Výnos 
pomohl lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s posti-
žením a vážně nemocným i dětem v Latinské Americe – část výtěžku totiž putuje 
pravidelně na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí. 

Nadace České spořitelny je od roku 2004 generálním partnerem 
Charity Česká republika. V roce 2016, stejně jako v předchozích 
létech, přispěla na přípravu a realizaci Tříkrálové sbírky, největší 
dobrovolné sbírky u nás, a dále na konkrétní projekty jednotlivých 
diecézních charit, zaměřené na péči o seniory, o lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením a také na prevenci sociálního vylou-
čení a kriminality.

Charita Česká republika 
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Začátkem ledna 2016 vyrostlo před budovou centrály České spořitelny na Budě-
jovické Tříkrálové městečko s živou hudbou, občerstvením za symbolické ceny 
a dobročinnými stánky, nabízejícími k prodeji výrobky z chráněných dílen Charity 
ČR. Sbírkou „žili“ doslova všichni zaměstnanci pražské centrály – vzali na sebe 
podobu Tří králů i koledníků. Výtěžek zaměstnanecké sbírky i celé akce - celkem 
přes 30 tisíc Kč - byl věnován ve prospěch Tříkrálové sbírky. Veškerý výtěžek sbír-
ky každoročně bezúplatně sčítají a třídí zaměstnanci Operations České spořitel-
ny. Zpracovat výtěžek v hodnotě 96 mil. Kč znamená přepočítat přes 8 milionů 
mincí o váze minimálně 40 tisíc kg. Na zapečetění pytlů pro bezpečný převoz 
hotovosti do ČNB bylo spotřebováno přes 12 tisíc plomb!

Mezi vybranými 8 projekty diecézních charit, kam putovaly naše příspěvky 
v roce 2016, byla i výstavba domova pro matky/otce s dětmi, pro rodiny v krizi 
a ženy bez domova, který zřídila oblastní charita v Třebíči. 
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Hospic sv. Zdislavy usiluje o zlepšení 
péče o nevyléčitelně nemocné a jejich ro-
diny v Libereckém kraji. Stará se o to, aby 
poslední dny umírajícího byly důstojné 
a bezbolestné, prožité v kruhu blízkých. 
Prostřednictvím domácí hospicové péče 
a za pomoci mobilních zdravotních 
přístrojů zajišťuje paliativní péči a uleh-
čení od bolesti a jiného strádání, které 
umírající provází. Finanční příspěvek na-
dace pomohl v roce 2016 hospici pokrýt 
náklady na praní lůžkovin. Péče o termi-
nálně nemocné je náročná i z hlediska 
hygienického a znamená vyšší náklady 
na praní. Tyto náklady však nelze krýt 
např. z grantů, neboť na toto „nelíbivé“ 
téma se granty nevypisují, přestože je 
i tuto službu potřeba zajistit.

Hospic sv. Zdislavy je nositelem Ceny 
Floccus 2015, kterou hospici udělila 
Nadace České spořitelny v kategorii Cena 
zaměstnanců České spořitelny – o vítězi 
v této kategorii rozhodli svými hlasy za-
městnanci České spořitelny. Kromě ceny 
– skleněné pampelišky – získal hospic 
také finanční odměnu 100 000 Kč. 

Hospic sv. Zdislavy 
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Cílem projektu stejnojmenného spolku je aktivizovat 
seniory, kteří docházejí do nemocnic a dětem zde čtou 
nebo si s nimi hrají.  To malým pacientům pomáhá jejich 
pobyt zpříjemnit a seniorům-dobrovolníkům vrací pocit 
potřebnosti a užitečnosti. Díky naší nadaci se v roce 2016 
projekt rozšířil i do Vítkovické nemocnice. Nadace se podí-
lela i na projektu Hodinový vnuk, v jehož rámci se naopak 
seniorům z domovů věnují studenti-dobrovolníci.

Počteníčko s babičkou 

Hospic sv. Zdislavy 
S Domovem Sue Ryder pokračovala naše spolupráce i v roce 2016. 
Základním posláním organizace je usilovat o maximální možnou 
kvalitu života seniorů a jejich důstojnost. Nabízí seniorům i je-
jich rodinám pomoc ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. 
V domově žije 58 klientů, jejichž průměrný věk je 87,5 roku. Většina 
z nich jsou křehcí senioři často trpící různými stupni demence a chro-
nickými nemocemi.

Počteníčko s babičkou je příkladem aktivity, 
v níž senioři nejsou pouhými příjemci, ale mají 
možnost dávat druhým, v tomto případě nemoc-
ným dětem i seniorům. 

Příspěvek z nadace byl určen na zajištění supervize pro odborný 
personál domova. Nezávislý odborník pomáhá personálu odbou-
rávat chronický stres a vyčerpání z náročné práce, a předcházet 
tak syndromu vyhoření. Tým se stává sehranějším a ke klientům 
přistupuje jednotně. 

Domov Sue Ryder
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PREVENCE 
A LÉČBA DROGOVÉ 
ZÁVISLOSTI
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•  Systematicky se věnujeme 
boji s drogovou závislostí jako 
celospolečenským problémem

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

•  Financujeme programy určené těm, 
kteří se rozhodli se svou závislostí 
skoncovat
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Užití nelegální drogy alespoň jednou v životě 
přiznalo 34,5 % dotázaných Čechů ve věku 15–64 
let. Ve srovnání s jinými státy EU je u nás relativně 
časté užívání drog nejmladšími uživateli ve věku 
12–16 let. I když počet uživatelů nelegálních drog 
mírně poklesl, Češi ve velkém konzumují alkohol 
a tabák…

V ČR je 75 % služeb souvisejících s drogovou 
prevencí a léčbou poskytováno nestátními 
organizacemi. Boj s drogovou závislostí se 
stal jedním z hlavních úkolů Nadace České 
spořitelny už na začátku její existence, a proto 
se zaměřila na podporu organizací, které se 
touto problematikou zabývají a prostřednictvím 
uceleného systému svých odborných služeb nabízejí 
drogově závislým pomocnou ruku ve všech jeho 
fázích tak, aby se mohli vrátit zpět do běžného 
života.

Svým působením se nadace – kromě poskytování 
finanční pomoci – snaží změnit i náhled většinové 
společnosti na drogové závislosti i závislé.
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SANANIM, z.ú.

•  Terapeutická komunita Heřmaň – komunita pro klienty s věko-
vým průměrem nad 32 let a velmi dlouhou drogovou kariérou, často 
s duální psychiatrickou diagnózou, poskytuje dlouhodobou léčbu 
a sociální rehabilitaci s cílem plnohodnotného zapojení do běžného 
života. Z příspěvku nadace byla hrazena další fáze přestavby bývalé-
ho drážního domku U Daňka na ubytovací objekt.

•  Terapeutická komunita Karlov – komunita pro mladistvé a mladé 
dospělé ve věku 16 až 25 let a pro matky s dětmi. Kapacita je 12 míst 
pro klienty mladistvé, pro matky 9 míst a 10 lůžek pro jejich děti. 
V roce 2016 bylo na Karlově 40 mladistvých, 29 dětí a 26 maminek.

•  Propagace, osvětové a vzdělávací akce pro odbornou i laickou 
veřejnost 

•  Podpora nových ICT technologií v prevenci, poradenství a léčeb-
ných intervencích – již několik let naše nadace podporuje vývoj 
a provoz online poradenství zaměřeného na oslovení širší veřejnos-
ti a drogových uživatelů, kteří nejsou primární cílovou skupinou 
léčebných a poradenských zařízení. Návštěvník zde najde odkazy 
na jednotlivé služby a poradenství pro drogové uživatele i jejich 
sociální okolí (rodiče, partnery). Poradna byla v roce 2016 v přímém 
kontaktu s klientem ve více než 2 200 případech.

Naše spolupráce se SANANIMem, jednou z nejuznávanějších orga-
nizací v oblasti drogových závislostí u nás, trvá od roku 2003. 

Dlouhodobě se zaměřuje na ty cílové skupiny, pro které v ČR – vyjma 
služeb poskytovaných SANANIMem – neexistuje jiná možnost léčby 
a resocializace nebo pro které jsou služby zatím velmi těžce dostup-
né, tj. mladiství klienti a mladí dospělí ve věku 16–25 let, matky 
s dětmi, klienti s nízkou uplatnitelností na trhu práce a dlouhodobí 
uživatelé návykových látek. Velmi důležitou součástí služeb SANANI-
Mu jsou také programy zacílené na partnery, rodiče a příbuzné klien-
tů a také na širokou veřejnost. 

Organizace a projekty podpořené v roce 2016

V roce 2016 byly podpořeny tyto projekty:
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•  Sociální podniky:

—  Café Therapy poskytuje chráněné zaměstnání vybraným klientům, 
kterým od zahájení programu prošlo více než 110 klientů. Tito 
klienti pak zpravidla nemívají problémy s nalezením nového za-
městnání. V roce 2016 se podařilo rozšířit podnikání o novou po-
bočku Café Therapy na Pedagogické fakultě UK a připravit nabídku 
cateringových služeb. Zaměstnáno tu bylo v průběhu roku celkem 
9 znevýhodněných klientů.

—  Kozí Farma u Karáska – v obou komunitách umožňuje farma pro-
dukovat kvalitní mléko pro vlastní potřeby a zároveň část produkce 
prodávat, a tak generovat prostředky pro další rozšiřování sociálního 
podnikání. Prací na farmě si zároveň klienti trénují pracovní doved-
nosti. V roce 2016 byly věnované prostředky použity na dokončení 
vybudování zázemí tohoto sociálního podniku.

Za finanční pomoci nadace pokračovala v roce 2016 rekonstrukce bývalého stat-
ku a hospodářského dvora v Heřmani, kam se komunita přestěhovala z Němčic. 
V rámci pracovní terapie se na rekonstrukci podíleli i samotní klienti. „Přes všech-
ny potíže a značný rozsah prací vidíme pozitivní dopad na průběh léčby klientů 
– mají smysluplnou a zodpovědnou pracovní činnost, při které získávají důležité 
pracovní návyky pro další život po léčbě a učí se prožívat uspokojení z pracovní 
činnosti a jejích výsledků,“ říká šéf komunity Martin Hulík.

Organizace a projekty podpořené v roce 2016
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V komunitě v Karlově se 
ročně léčí několik desí-
tek mladistvých klientů 
a matek v doprovodu 
svých dětí. Mezi základní 
léčebné metody zde patří 
skupinová psychoterapie, 
rodinná a pracovní tera-
pie, režimová léčba, sport, 
relaxace, arteterapie 
a trénink odpovědnosti. 
Většina programu probíhá 
společně pro obě cílové 
skupiny. Spojení mladis-
tvých a matek v rámci 
odborného programu má 
řadu výhod. Skupiny se 
navzájem obohacují, zvy-
šuje se dynamika práce 
ve skupině. Od počátku 
zahájení programu prošlo 
komunitou v doprovodu 
matek 264 dětí, které díky 
tomu nemusely prožít 
první roky svého života 
v ústavní péči. 

Kromě produkce kvalit-
ního mléka pro vlastní 
potřeby se farma stala 
oficiálním dodavatelem 
mléka pro jednoho z před-
ních výrobců kozích sýrů 
v ČR.
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Chráněná dílna Eikón – 
Sdružení Podané ruce 
Nadace České spořitelny je dlouhodobým partnerem sdružení 
a jeho terapeutické pracovní dílny EIKÓN, která zaměstnává lidi 
ohrožené sociálním vyloučením v důsledku překonané závislosti 
na návykových látkách i lidi propuštěné z výkonu trestu nebo neu-
platnitelné na běžném pracovním trhu. Kromě řemeslné zručnosti 
si zde klienti osvojují i základní pracovní návyky, takže je dílna 
připraví pro vstup na otevřený trh práce.  

V průběhu roku 2016 bylo v dílně zaměstnáno 26 klientů. Dílna manufakturním 
způsobem vyrábí drobné stolařské a upomínkové předměty. Spolu s řemeslem 
se klienti učí dodržovat běžný pracovní režim, být součástí pracovního kolektivu, 
nést zodpovědnost za svůj pracovní výkon a řešit každodenní problémy, takže 
dílna vhodně doplňuje celý terapeutický proces. 
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Drop In

•  Centrum pro rodinu – Integrace rodiny nabízí strukturovaný léčeb-
ný ambulantní program pro ženy-matky, jež prokáží skutečný zájem 
o život se svým dítětem, o trvalou abstinenci a změnu životního 
stylu. V navazujícím programu Sluníčko na cestě zároveň centrum 
sleduje vývoj dětí rodičů s anamnézou užívání návykových látek. 
Centrum mělo v minulém roce 193 klientů, z toho 97 rodičů, 56 dětí 
a 40 anonymních.

•  Centra metadonové substituce v Praze 1, Praze 2 a Praze 8 za-
jišťují substituční léčbu pro hlavní město Prahu a jeho okolí. Při 
substituční terapii je droga nahrazena jinou látkou s podobnými 
účinky, avšak jiným způsobem aplikace. Odnaučuje drogu aplikovat 
si do žíly, přispívá k přerušení kontaktu mezi uživatelem a jeho dro-
govým dealerem a přispívá ke změně životního stylu.  V roce 2016 
prošlo centry celkem 335 klientů. Celkový počet návštěv klientů pak 
přesáhl 25 000.

•  Tvoje šance – projekt připravuje klienty na substituční léčbě pro 
vstup na otevřený pracovní trh. Poskytuje jim např. pomoc při hle-
dání zaměstnání, kurzy obsluhy PC nebo individuální poradenství. 
Součástí projektu, který má aktuálně cca 100 klientů, je i tréninkové 
pracoviště ZAHRADA, kde se učí pracovním návykům v praxi.

•  Nízkoprahové středisko, jehož činnost vychází z principu „harm 
reduction“, tj. snížení rizika přenosu infekčních onemocnění a tím 
dosažení vyšší ochrany veřejnosti a nižších nákladů na budoucí lé-
kařskou péči. Součástí nabízených služeb je možnost konzultací pro 
ty uživatele, kteří hledají motivaci k životní změně. V roce 2016 bylo 
23 klientů odesláno do substituční léčby a 9 do léčby abstinenční.

Desátým rokem jsme spolupracovali s Centrem prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In a podpořili 4 projekty: 

V roce 2016 mělo nízkoprahové středisko 
1 596 klientů a proběhlo zde 13 286 osobních 
kontaktů. Bylo přijato 140 660 stříkaček použi-
tých a vydáno 139 696 stříkaček sterilních.  
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Renarkon poskytuje na Ostravsku ucelený soubor odborných so-
ciálních služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci v sou-
vislosti se zneužíváním nealkoholových drog. 

Svými aktivitami se snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu 
ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat jeho nega-
tivní sociální dopady. Služeb Renarkonu využilo v roce 2016 celkem 
2042 klientů.

Většina zubních ambulancí i stomatologických klinik u nás 
přistupuje k ošetření rizikově infekčních pacientů velmi 
zdráhavě. Ošetření takových pacientů je specifické a drahé, 
protože vyžaduje speciální vybavení personálu a jednorá-
zové pomůcky a nástroje. Spolek Ad Hominem vybudoval 
při FN Na Bulovce v Praze první zubní ordinaci určenou 
vysoce infekčním pacientům pocházejícím často ze slabých 
sociálních skupin nebo s drogovou závislostí.

Renarkon, o.p.s. 

Ad Hominem, spolek 

V roce 2016 nadace přispěla 
na rozšíření komplexního 
preventivního programu 
pro základní a střední školy, 
jehož cílem je podpora zdra-
vého životního stylu a snižo-
vání atraktivity drog pro děti 
a mladistvé. Centrum primární 
prevence Renarkonu oslovilo 
25 671 žáků a 1 041 pedago-
gů. Část příspěvku byla použi-
ta na pokračování spolupráce 
s polskou partnerskou organi-
zaci Fundacja Arka.

Naše nadace pravidelně pomáhá s nákupem pomůcek i zdravot-
nického materiálu. V roce 2016 poskytla ordinace ošetření téměř 
1 000 pacientům s HIV.
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Nadace přispěla organizaci na zdravotnický materiál a na výtvarné potřeby 
a materiál pro pracovní programy v rámci resocializace klientů. Prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit a praktického nácviku pracovních dovedností tyto progra-
my motivují k abstinenci a přispívají ke zvýšení šance na zaměstnání a začle-
nění do společnosti. Klienti se podílejí na výrobě keramiky, textilních hraček, 
ručního papíru nebo svíček, které Auritus prodává ve své galerii.

Auritus je nízkoprahové zařízení Farní charity Tábor a nabízí služ-
by v oblasti primární, sekundární i terciární prevence zneužívání 
návykových látek. Provozuje kontaktní centrum pro první kontakt 
s klientem „z ulice“. Zde s ním navazuje vztah pro pozdější terape-
utickou práci vedoucí k abstinenci. 

Finanční příspěvek nadace byl v roce 2016 využit na nákup zdra-
votnického materiálu, výtvarných potřeb, materiálu pro nácvik do-
vedností a vybavení pro poradenskou místnost. V roce 2016 zařízení 
pracovalo s 282 klienty (z toho 71 rodinných příslušníků), uskuteč-
nilo 3 817 kontaktů, na pracovních dílnách zaměstnávalo celkem 25 
klientů, kteří v průběhu roku odpracovali 810 hodin, proběhlo 1884 
konzultací, poradenství a terapií. Klientům bylo vyměněno 56 667 
injekčních stříkaček.

Auritus – centrum pro lidi 
ohrožené drogou
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KVAK je sociální firma, která vznikla v rámci doléčovacího progra-
mu sdružení Circle of Life, o.p.s., dlouholetého partnera nadace 
a poskytovatele terapeutických služeb pro drogově závislé. Jejím 
posláním je zaměstnávat osoby dříve závislé na návykových lát-
kách a pracovat na jejich individuálním rozvoji a rekvalifikaci 
v oblasti ruční keramické výroby a výroby autorských loutek. 

V letech 2014–2016 nadace financovala od-
koupení strojů pro výrobu keramiky od Circle 
of Life, čímž umožnila ateliéru získat vlastní 
výrobní prostředky pro své sociální podnikání. 

Jako součást pracovní rehabilitace pracují členo-
vé komunity v charitativním podnikání. Organizace 
provozuje neziskový obchod s použitým – a klienty 
restaurovaným - nábytkem. Pro výrobu nábytku byl 
za finanční pomoci naší nadace přestaven dosavad-
ní sklad na truhlářskou dílnu. Následně pak nadace 
přispěla na pořízení kotle pro její vytápění. Organizace 
byla úspěšná i v grantovém programu, kde získala 
příspěvek na další úpravy truhlářské dílny. 

KVAK získal od České spořitelny vyřazenou Škodu 
Octavie, kterou využívá k distribuci svých výrobků.

BÉTEL CZ z.  s. poskytuje v Kralupech nad Vltavou dlouhodobý po-
bytový léčebný program pro muže do 35 let závislé na návykových 
látkách, včetně klientů propuštěných po výkonu trestu. Cílem 
je dosažení úplné abstinence a trvalé změny životního stylu. V roce 
2016 nastoupilo do komunity 16 nových klientů a 7 z těch, co léčbu 
započali v roce 2015, ji úspěšně dokončilo.

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

BÉTEL CZ, z.s.
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PÉČE O LIDI 
S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM
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•  Jsme partnery organizací, které 
rozvíjejí samostatnost a nezávislost 
dospělých lidí s mentálním 
postižením.

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

•  Přispíváme na rozvoj kompetencí 
a know-how pracovníků z programů 
a služeb pečujících o lidi s mentálním 
postižením.
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Na lidi s postižením se nedíváme jako na objekty 
charity, péče a ochrany, ale jako na lidské bytosti 
schopné uplatnit svá práva a rozhodovat o sobě 
na základě svobodného a informovaného souhlasu. 
Spoluprací s organizacemi, které se zaměřují 
na posílení jejich dovedností a samostatnosti, 
usilujeme o zbourání stereotypů ve vnímání těchto 
lidí a o jejich skutečné začlenění do většinové 
společnosti.
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Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

Naším dalším společným projektem je chráněná restaurace Klobouk v Terezíně, 
která slouží jako tréninkové pracoviště, kde se ve smíšeném kolektivu připravují 
klienti s mentálním a fyzickým postižením.

Organizace a projekty podpořené v roce 2016

Diakonie poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační 
služby všem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či 
jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace, a to bez 
ohledu na vyznání. Provozuje speciální školy a školky, stacionáře, 
denní centra i pobytová zařízení pro mentálně i fyzicky postižené 
děti a dospělé, domy na půl cesty, azylové domy, chráněné bydle-
ní, kurzy, terapeutické dílny. Diakonie aktuálně nabízí 130 regis-
trovaných sociálních služeb ve 110 zařízeních ve všech regionech 
ČR.

V Kolíně provozuje kavárnu nazvanou „Zahrádka pod věží“, kde si 
klienti s mentálním a kombinovaným postižením osvojují základní 
pracovní a sociální návyky, a připravují se tak pro své další pracovní 
uplatnění. V současnosti zde pracuje 24 osob.

Dosud byla kavárna otevřena jen od jara do podzimu, což nebylo 
z hlediska kontinuity tréninkového programu ideální. Nadace přispě-
la na stavební úpravy podniku a na nákup vybavení, aby umožnila 
jeho celoroční provoz.
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Organizace a projekty podpořené v roce 2016 Vítej, o. p. s.

Ledovec, o.s.

Komunitní centrum Vítej… v Hřebči u Kladna provozuje chráněné 
bydlení a chráněnou dílnu pro dospívající a dospělé osoby s poru-
chou autistického spektra nepřetržitě 365 dní v roce. Klienti komu-
nitního centra zde mají trvalý domov, který je plně přizpůsoben jejich 
specifickým potřebám. Nadace pokračovala i v roce 2016 ve financování 
práce odborně vyškolených osobních asistentů, kteří klientům poskytují 
nezbytnou podporu a pomoc při zvládání každodenních aktivit v pekár-
ně i osobním životě. 

Občanské sdružení Ledovec od roku 2001 poskytuje služby psy-
chosociální podpory lidem s duševním onemocněním nebo s men-
tálním postižením v plzeňském regionu. Práce s klienty Ledovce je 
postavena na motivaci a podpoře klienta v životních rolích, kdy není 
nucen pouze přijímat, ale dokáže i dávat. Zapojuje je totiž do komu-
nitních aktivit, zejména do rekonstrukce Mlýna Ledce, z něhož chce 
vybudovat turistický cíl, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout 
mlýnskou technologii i tradiční hospodářské činnosti a řemesla. 
Na provozu mlýna se budou významně podílet lidé s duševním one-
mocněním nebo mentálním postižením.
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Ve svých tranzitních programech připravuje škola své absolventy od 16 do 64 
let pro zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Klienti se v nich učí plnit 
zadané úkoly i přijímat odměnu za práci. Nadace již potřetí pomohla zajistit asi-
stenta, který doprovází při pracovních aktivitách celkem 13 klientů programu 
„Pracujeme s vámi, pracujeme pro vás“. Ti střídavě docházejí za prací do ad-
ministrativního centra České spořitelny Vinice v Pardubicích. 
(foto Tomáš Kubelka)

Nadace každoročně přispívá Fose na odborně vede-
né týdenní a víkendové nácviky dovedností, kdy si 
klienti zkusí žít bez podpory svých blízkých. Kurzů se 
najednou účastní obvykle 10 klientů. Prostřednictvím 
pestrých úkolů a aktivit se učí činnostem potřebným 
pro každodenní život např. jak hospodařit s penězi, 
obstarávat nákupy potravin, připravovat jídlo či aktivně 
komunikovat. 

SVÍTÁNÍ, o. p. s.

Fosa, o. p. s.

Pardubická Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. poskytuje dětem i do-
spělým s kombinovaným postižením vzdělávání a služby směřují-
cí k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. 

Společnost Fosa usiluje o začlenění lidí ze-
jména s mentálním postižením či po poranění 
mozku do běžného života a o dosažení jejich 
maximální soběstačnosti. 
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Sdružení Neratov, o. s.
Sdružení Neratov, o. s. už od roku 1992 obnovuje vysídlenou pohra-
niční ves Neratov v Orlických horách, kde vytváří domov pro lidi 
s mentálním postižením a v mnoha chráněných pracovištích dává 
práci už více než 140 lidem s postižením. 

V Neratově nacházejí klienti sdružení zaměstnání v zemědělství a řemeslech sou-
visejících s venkovem, např. v tkalcovské, keramické a košíkářské dílně, zahradnic-
kých a úklidových službách, v kuchyni, při odklízení sněhu, chovu ovcí apod. 

Z příspěvku z Nadace České spořitelny tentokrát sdružení opravilo tamější spor-
tovní hřiště a nakoupilo nové vybavení pro sportování nejenom 25 obyvatel 
chráněného bydlení, ale i rodin s postiženými dětmi, které zde tráví dovolenou 
nebo přijedou na školu v přírodě či tábor. V grantovém programu pro zaměstnance 
České spořitelny získal Neratov v roce 2016 také příspěvek na výstavbu pergoly pro 
letní aktivity a setkávání.
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Nadace se v loňském roce stala partnerem Rádia Tloskov. Jde o projekt jedi-
nečný svého druhu v Evropě a pravděpodobně i ve světě a nadace se rozhodla 
hradit jeho roční provoz. Rádio Tloskov pro klienty Tloskova představuje smys-
luplně strávený volný čas, zvyšuje jejich sebevědomí a výrazně usnadňuje jejich 
integraci do společnosti. Moderátoři rádia už nejednou dokázali oslovit velmi 
známé osobnosti, jako jsou např. Adam Mišík, Marta Kubišová, Magda Malá, 
Richard Tesařík, Ivan Hlas nebo Šárka Záhrobská.  

Centrum sociálních služeb 
Tloskov
Centrum sociálních služeb Tloskov se stalo v roce 2016 novým 
partnerem nadace v oblasti pomoci mentálně postiženým. Svým 
cca 250 klientům ve věku 16 až 64 let nabízí ubytování, chráněné 
bydlení, denní stacionář, nácvik sociálních a pracovních doved-
ností, muzikoterapii, pracovní terapii, sportovní aktivity nebo 
ranou či odlehčovací péči.

V roce 2014 u příležitosti oslav 55. výročí založení začalo vysílat inter-
netové rádio Tloskov, které vzniklo z iniciativy samotných uživatelů 
služeb centra. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou samotní 
klienti, kteří tak vyvracejí mýtus o tom, že mentálně postižené osoby 
lze zaměstnat pouze manuálně. 
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Nadace již tradičně přispívá na zkvalitnění terapeutické 
péče MIKASY. V roce 2016 to bylo konkrétně na vybave-
ní snoezelenové místnosti sloužíci k relaxaci a nácviku 
v usnadňovaném prostředí. Nácviky vedou k udržení 
a rozvoji schopností a dovedností klientů. Místnost také 
slouží k odpočinku a pobyt v ní má významný účinek 
na klienty s problémovým chováním.

Společnost Dolmen spravuje celkem 30 byto-
vých jednotek, v nichž žije na 80 klientů. Nada-
ce pomohla obnovit a doplnit vybavení těchto 
bytů domácími spotřebiči a dalším zařízením.

MIKASA, z. s.

Společnost Dolmen, z. ú.

MIKASA, z.s. provozuje v Ostravě denní stacio-
nář pro mladé a dospělé ve věku 16 až 45 let se 
středně těžkým a těžkým kombinovaným posti-
žením, s poruchami autistického spektra a s po-
ruchami chování. 

Svými službami umožňuje klientům trávit aktiv-
ně volný čas v kolektivu jejich vrstevníků. Klienti 
si zlepšují sebeosblužné a motorické schopnosti, 
čímž se zvyšuje jejich šance déle setrvat v domá-
cím prostředí. MIKASA ročně pracuje s 50 klienty. 

Společnost Dolmen je další organizací, s níž 
nadace navázala partnerství v roce 2016. Podpo-
ruje dospělé osoby s mentálním postižením při 
přechodu z ústavních zařízení do komunitních 
služeb a poskytuje jim sociální služby v jejich 
přirozeném prostředí tak, aby mohli žít život 
srovnatelný s vrstevníky bez postižení. 

Na území Libereckého a Karlovarského poskytuje 
chráněné bydlení a pomáhá klientům bydlet sa-
mostatně s minimalizovanou podporou. Zároveň 
dlouhodobě usiluje o jejich pracovní uplatnění. 
V roce 2016 proto pro jinak nezaměstnatelné kli-
enty otevřeli službu sociálně terapeutické dílny, 
kde mohou rozvíjet dovednosti potřebné pro bu-
doucí zaměstnání. 
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CENA FLOCCUS

CENA NADACE 
ČESKÉ SPOŘITELNY
I v roce 2016 udělila nadace Cenu Floccus organizacím a jednotliv-
cům, kteří se zabývají podporou stejných oblastí a pomáhají lidem 
na okraji společnosti. Svým příkladem a odvahou, které projevují 
ve svém každodenním úsilí, slouží jako inspirace pro ostatní.  Druhý 
ročník soutěže byl zaměřen na spolupráci neziskových organizací 
s místními firmami.

„Diskuze s finalisty potvrdila klíčový význam místního partnerství, 
spolupráce s orgány státní správy, samosprávy i ekonomické zabez-
pečení organizací. Je velmi důležité, aby organizace nežily izolovaně 
od komunity a služby nezůstávaly roztříštěné. Tomu by přednostně 
měla napomáhat Cena Floccus, i proto jsme letošní ročník na místní 
partnerství zaměřili,“ řekl předseda poroty Zdeněk Kalvach, člen Rady 
vlády pro seniory a stárnutí populace a člen Výboru pro biomedicínu 
a lidská práva.

Vítězové tradičně obdrželi unikátní skleněnou „sošku“ Floccus, která 
symbolizuje chomáč chmýří pampelišek, po němž je cena pojmenová-
na. Vedle trofeje si organizace i jednotlivci odnesli finanční odměnu. 



Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014 47

LAUREÁTI CENY FLOCCUS 2016

CENA VEŘEJNOSTI Diakonie ČCE – Středisko v Myslibořicích

CENA ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ SPOŘITELNY
Oblastní charita Hradec Králové – domácí 
hospicová péče

CENA POROTY

Organizace

Hospic sv. Jiří Cheb

POHODA – společnost pro normální život 
lidí s postižením Praha

Proxima sociale, o. p. s.

Jednotlivci

Mgr Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIMu

Mgr. Nina Janyšková, protidrogová 
koordinátorka hl. m. Prahy

Mons. Josef Suchár, duchovní správce 
farnosti Neratov

Zvláštní cena Quip, z. ú. 
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GRANTOVÝ 
PROGRAM 
NADACE ČESKÉ 
SPOŘITELNY
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Stejně jako v předchozích dvou letech vyhlásila nadace 2 grantové 
výzvy ve svých strategických oblastech, a to pro zaměstnance České 
spořitelny a pro její klienty. Oba programy mají společného jmenova-
tele – snaží se motivovat zaměstnance i klienty k aktivnímu přístupu 
ve vztahu k neziskovému sektoru, aby vnímali potřeby „své“ oblíbené 
neziskovky a pokusili se pro ni získat finanční příspěvek.

Projekty do Zaměstnaneckého programu přihlásili zaměstnanci České 
spořitelny a o jeho vítězích pak rozhodovali všichni formou elektro-
nického hlasování, kterého se zúčastnilo 1 310 lidí. Tyto hlasy roz-
hodly o udělení 9 příspěvků.

Do Grantového programu pro klienty navrhovali projekty klienti Čes-
ké spořitelny. Ve veřejném hlasování pak veřejnost podpořila 15 orga-
nizací.

Celkem bylo na realizaci obou programů věnováno 2 000 000 Kč. 
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V souladu se svou strategií pomáhá Nadace České spořitelny také 
v regionech. Naše pomoc míří nejen k velkým organizacím, ale 
i za těmi, kteří svou každodenní pílí pomáhají ve svém regionu 
v oblastech, jež souzní se strategií naší dlouhodobé angažovanosti, 
tedy v oblasti aktivního a důstojného stárnutí, prevence a léčby 
drogové závislosti a péče o lidi s mentálním postižením. Všechny 
naše projekty najdete na podrobné INFOMAPĚ. 

NAŠE PROJEKTY

Auritus

Vítej...

Tísňová péče Života 90

Sue Ryder

Renarkon

Denní stacionář MIKASA

Ad Hominem

Obchůdek dobré vůle

Seniorum.cz

http://www.nadacecs.cz/kde-pomahame
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NAŠE PROJEKTY

Manufaktura Eikón
Renarkon

Týden samostatnosti

Senioři komunikují

Denní stacionář MIKASA

Tříkrálová sbírka

Seniorum.cz

Mlýn Ledce

Café Therapy
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Firemní dobrovolnictví  
v České spořitelně

Veřejně prospěšné práci v podporovaných i v mnohých dalších nezis-
kových organizacích se dobrovolně věnují i zaměstnanci České spoři-
telny, která je v dobrovolnictví významně podporuje už od roku 2007. 
Zaměstnanci mohou využít na dobrovolnictví dva dny v roce v rámci 
programu Den pro charitu. 

Na kurzech Senioři komunikují dobrovolně lektorují zaměstnanci 
spořitelny z jednotlivých poboček. Učí seniory správně a bezpečně 
používat platební karty a internetové bankovnictví. Velký a opako-
vaný zájem zapojit se do nadačního projektu svědčí o tom, že je to 
naplňuje radostí. V jubilejním desátém roce existence projektu se role 
lektorů zhostilo celkem 34 zaměstnanců ze všech regionů ČR.

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

V Cafeterii, která nabízí zaměstnancům volitelné benefity včetně 
možnosti přispět na charitativní účely, věnovali zaměstnanci v roce 
2016 na projekty partnerských organizací nadace celkem 152 717 Kč. 
Jednalo se konkrétně o příspěvky Diakonii ČCE na modernizaci 
restaurace Klobouk v Terezíně, jež zaměstnává lidi se zdravotním 
a mentálním postižením, na krizovou linku pro seniory – Senior tele-
fon provozovaný Životem 90 a na dobudování nábytkářské chráněné 
dílny, v níž nacházejí pracovní uplatnění klienti terapeutické komuni-
ty BÉTEL CZ v Kralupech nad Vltavou. 
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V roce 2016 využilo volno pro charitu 2063 dobrovolníků v neziskových orga-
nizacích z celé republiky. Mezi oblasti, v nichž nejčastěji dobrovolně pomáhali, 
patřili i aktivity se seniory. Dohromady jim loni věnovali 1384 hodin.
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Dárcovská aplikace Melinda  
do mobilních telefonů 

V roce 2016 spustila Česká spořitelna – s podporou 
a ve spolupráci s nadací – unikátní dárcovskou 
aplikaci. Její kouzlo spočívá v jednoduchosti – 
klient si snadno nastaví základní parametry toho, 
jak a komu chce přispívat. Unikátnost tkví ve způ-
sobu darování, a to zaokrouhlením plateb kartou 
spořitelny. Klient si zvolí míru zaokrouhlování 
a také svůj měsíční limit štědrosti – maximál-
ní sumu, kterou chce v součtu věnovat. Darovat 
může samozřejmě i jednorázově. 

Příspěvky, které projekty získávají v plné výši, jsou 
navíc daňově uznatelné. V aplikaci si dárce vybírá 
vždy z desítky projektů – nový se objeví ve chvíli, 
kdy jiný získá kýženou finanční podporu. Také si 
sám může navrhnout, na co by chtěl přispívat příště. 
Každý dárce má své příspěvky plně pod kontrolou 
a v aplikaci může sledovat, jak i drobné dokáží po-
máhat. 

Melinda má svojí internetovou stránku, kde lze najít 
pravidla a další informace o aplikaci, včetně sezna-
mu aktuálních i podpořených projektů.  
Vše na www.csas.cz/melinda. 

DÁRCOVSKÁ APLIKACE MELINDA 
V ROCE 2016

poprvé si Melindu mohli do mobilů 
stáhnout klienti spořitelny v prosinci 

2015

během prvního roku se na pomoc 
potřebným v Melindě vybralo celkem 

391 018,63 Kč,

 z nich 345 558,42 Kč bylo darováno 
na projekty a 45 460,21 Kč 
na neziskové organizace,

během roku 1 se do aplikace 
nasadily projekty 19 neziskových 

organizací,

součet týdenních příspěvků 
v aplikaci se pohyboval okolo 

10 000 Kč,

77 % uživatelů aplikace 
zaokrouhlovalo své platby  

na desítky Kč,

42 % má nastavený měsíční limit 
štědrosti na 100 Kč,

nejčastější jednorázový příspěvek 
činí 100 Kč, takto daruje 
29 % uživatelů aplikace.
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nová dárcovská 
aplikace 

Aplikace Melinda nabízí jednoduchý způsob, jak přispívat potřebným. Vybrat 
si nyní můžete z dvanácti projektů. Vše si snadno a pohodlně nastavíte na svém 
mobilním telefonu.

www.csas.cz/melinda

Jedním prstem 
pohneme světem

Pomáháme dobrým věcem
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Poděkování
Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu České spoři-
telně, svému zakladateli, firmě Ernst & Young Audit, s.r.o. a všem 
svým partnerům a příznivcům.
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ZPRÁVA AUDITORA
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ROZVAHA

AKTIVA
 číslo

 řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem  001 240 875 257 565

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  009 240 240

2. Software (013) 003 240 240

III. Dlouhodobý finanční majetek 028 240 710 257 404

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 026 240 710 257 404

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 040 -75 -79

2. Oprávky k  softwaru (073) 030 -75 -79

B. Krátkodobý majetek celkem        041 326 677 291 609

II. Pohledávky celkem   071 422

15. Pohledávky z pevných termín. operací a opcí (373) 066 422

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 080 326 677 291 187

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 072 2

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 074 304 116 253 070

6. Ostatní cenné papíry (256) 077 22 561 38 115

AKTIVA CELKEM                                                                          085 567 552 549 174

ROZVAHA k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 
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PASIVA
číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem        086 565 572 547 778

I. Jmění celkem 090 535 991 550 324

1. Vlastní jmění (901) 087 501 000 501 000

2. Fondy (911) 088 24 676 36 111

3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) 089 10 315 13 213

II. Výsledek hospodaření celkem  094 29 581 -2 546

1. Účet výsledku hospodaření (963) 091 x 3 548

2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 092 35 675 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 093 -6 094 -6 094

B. Cizí zdroje celkem         095 1 980 1 396

III. Krátkodobé závazky celkem 129 1 206 186

1. Dodavatelé (321) 106 1 073 101

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121 110

22. Dohadné účty pasivní (389) 127 23 85

IV. Jiná pasiva celkem 133 774 1 210

1. Výdaje příštích období (383) 130 774 1 205

2. Výnosy příštích období (384) 131 5

PASIVA CELKEM                                                       134 567 552 549 174

ROZVAHA k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31. 12. 2016  (v celých tisících Kč) 
   

Název ukazatele
číslo 

řádku
za běžné účetní období

A. NÁKLADY
hlavní

činnost
hospodářská 

činnost
Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 002 3 271 3 271

1.  Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

003 109 109

7. Náklady na reprezentaci 007 11 11

8. Ostatní služby 008 3 151 3 151

V. Ostatní náklady celkem 021 400 400

19. Kursové ztráty 025 58 58

24. Jiné ostatní náklady 028 342 342

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

029 52 275 52 275

23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 4 4

25. Prodané cenné papíry a podíly 032 52 271 52 271

NÁKLADY CELKEM 039 55 946 55 946
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Název ukazatele
číslo 

řádku
za běžné účetní období

B. VÝNOSY hlavní činnost
hospodářská 

činnost
Celkem

IV. Ostatní výnosy 048 212 212

7. Výnosové úroky 051 141 141

8. Kursové zisky 052 71 71

V. Tržby z prodeje majetku 055 59 282 59 282

11. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 50 266 50 266

14. Výnosy z krátkodobého fin. majetku 059 5 178 5 178

15. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 060 3 838 3 838

Výnosy celkem 061 59 494 59 494

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM 062 3 548 3 548

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 063 3 548 3 548
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních 
fondech přezkoumala dozorčí rada Nadace České spořitelny roční 
účetní závěrku k 31. prosinci 2016 a výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření nadace za rok 2016 a dospěla k závěru, že účetní 
záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem 
v souladu s předpisy o účetnictví a že roční účetní závěrka správně 
zobrazuje finanční situaci Nadace České spořitelny. 

Ing. Tomáš Salomon,
předseda dozorčí rady nadace
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1. OBECNÉ ÚDAJE

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  Praze v  oddíle N, 
vložka 433 dne 30. ledna 2002, IČ 265 06 980. Nada-
ce má sídlo Olbrachtova 62 čp. 1929, Praha 4, PSČ 
140 00.

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

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

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

Nadace má nadační kapitál ve výši 501 000 tis. Kč. 
Nadační kapitál 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. 5. 2004, státní spořící dluhopisy 
a peněžní prostředky na účtu u České spořitelny, a.s. 
Nadační kapitál tvořil ke  dni vzniku nadace vklad 
zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

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

1.2. Organizační struktura nadace

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

k 31. 12. 2016

Správní rada
Předsedkyně správní rady  
— Mgr. Klára Gajdušková

Členové správní rady  
— Ing. Daniela Pešková
— Michael Mauritz
— JUDr. Petr Liška

— Ing. Tomáš Salomon
— Ferdinand Trauttmansdorff
— Mgr. Anna Dvořáková

Dozorčí rada 
Členové dozorčí rady 
— Mgr. Anna Glasová
— Ing. Jaroslava Hřebíková
— RNDr. Monika Laušmanová

Nadaci zastupují vždy dva členové správní rady na-
dace společně. Za nadaci se podepisují dva členové 
správní rady tak, že k názvu Nadace připojí svůj pod-
pis.

Po  skončení účetního období byl způsob jednání 
upraven následovně:
Nadaci zastupuje předseda správní rady, kromě 
právních jednání v hodnotě nad 500 tis. Kč, kdy za-
stupují Nadaci vždy 2 členové správní rady společ-
ně, přičemž 1 z nich musí být předseda správní rady. 
Za Nadaci se podepisují členové správní rady tak, že 
k názvu Nadace připojí svůj podpis.

Správní rada:
V  průběhu účetního období rezignoval na  členství 
ve správní radě pan Ing. Daniel Heler. Novými čle-
ny správní rady se dne 16. 3. 2016 stali Ing. Tomáš 
Salomon, Ferdinand Trauttmansdorff a  Mgr.  Anna 
Dvořáková. 

Po skončení účetního období rezignovali na členství 
ve správní radě Ing. Daniela Pešková, Ing. Tomáš Sa-
lomon, Ferdinand Trauttmansdorff a JUDr. Petr Liš-
ka. Dne 6. 2. 2017 se novými členy správní rady stali 
Petr Vítek a Ondřej Liška a dne 1. 4. 2017 Mgr. Ond-
řej Pohanka. 

Dne 25. 4. 2017 byla zapsána změna v počtu členů 
správní rady, který byl snížen ze 7 na 5.

Dozorčí rada
Po  skončení účetního období byl dne 6. 2. 2017 
zvýšen počet členů dozorčí rady ze 3 na 5. Na člen-
ství v  dozorčí radě rezignovali Mgr.  Anna Glasová, 
Ing. Jaroslava Hřebíková a RNDr. Monika Laušmano-
vá. Novými členy dozorčí rady se dne 6. 2. 2017 stali 
Ing. Tomáš Salomon, John James Stack, Boris Marte, 
Dipl. Ing. Maximilian Hardegg a Wolfgang Schopf. 
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2.  ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

3.  PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH 
PRAVIDEL A POSTUPŮ

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

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Po-
hoda SQL firmy Stormware  s.r.o. Veškeré účetní zá-
znamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně 
účetní jednotky.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, přede-
vším zásadu o oceňování majetku historickými ce-
nami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících 
korun českých (Kč) a účetním obdobím je kalendářní 
rok.

3.1. Cenné papíry

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

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

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

Realizovatelné cenné papíry

Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry drže-
né nadací s úmyslem držet je po neurčitou dobu, bě-
hem níž mohou být prodány z důvodu likvidity nebo 
změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizova-
cí cenou a následně přeceněny na reálnou hodnotu. 
Reálná hodnota je stanovena na  základě kvalifiko-
vaného ocenění a představuje částku, za níž by moh-
lo být v transakci mezi stranami aktivum směněno. 
Účetní hodnota realizovatelných cenných papírů je 

vykázána v  položce „Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek“. Změny reálné hodnoty realizovatelných 
cenných papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu 
v  položce „Oceňovací rozdíly a  přecenění majetku 
a závazků“ s výjimkou jejich znehodnocení a vyjma 
úrokových výnosů.

Úrokové výnosy z  kupónů, amortizace diskontu 
nebo prémie a dividendy jsou účtovány jako „Výno-
sy z  dlouhodobého finančního majetku“. Úrokové 
náklady a  znehodnocení realizovatelných cenných 
papírů jsou účtovány do nákladů.

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

Deriváty 

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

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

K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reál-
né hodnotě. Reálná hodnota je stanovena na zákla-
dě kvalifikovaného ocenění. Náklady resp. výnosy 
z přecenění jsou ve výkazech vykazovány v řádcích 
33 – Náklady na prodané cenné papíry, resp. v řád-
ku 55 Výnosy z  krátkodobého finančního majetku 
a  v  řádku 57 – Výnosy z  dlouhodobého finančního 
majetku.

3.2. Výnosy

Finanční výnosy: 

a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je 
úrokovým výnosem výnos
stanovený touto sazbou, 

b) u  diskontovaných dluhových cenných papírů je 
úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou hodno-
tou dluhopisu a pořizovací cenou. 

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

3.3. Přepočet cizích měn

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního obdo-
bí používán pevný měsíční kurz platný k poslední-
mu dni předcházejícího měsíce a ke konci účetního 
období je proveden přepočet dle kurzů vyhlašova-
ných ČNB.

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výno-
sů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované kur-
zové zisky a  ztráty vzniklé z  přepočtu pohledávek 
a závazů v cizí měně podle kurzu k poslednímu dni 
účetního období jsou účtované rozvahově na  pře-
chodných účtech aktiv a  pasiv. U  cenných papírů, 
které jsou oceněny reálnou hodnotou a  denomino-

vány v cizí měně, je kurzový rozdíl součást ocenění 
reálnou hodnotou a není samostatně vykazován.
 
3.4. Fondy

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

3.5. Daň z příjmů

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

3.6. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení spo-
lečnosti používalo odhady a  předpoklady, jež mají 
vliv na  vykazované hodnoty majetku a  závazků 
k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 
a  nákladů za  sledované období. Vedení společnos-
ti stanovilo tyto odhady a  předpoklady na  základě 
všech jemu dostupných relevantních informací. 
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů od-
lišovat.

3.7. Následné události

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

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-
vení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po  rozva-
hovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsá-
ny v  příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány 
v účetních výkazech.
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k 31. 12. 2016

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

PEGAS NONWOVENS 2,85 11/14/18 
CZ0000000559

CZK 340 101,07 17 556

ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) 
AT0000673280

EUR 3 325,429 4 676,35 16 502

HIGH YIELD DLUHOPISOVY 
CZ0008472412

CZK 11 824 058 1,2686 16 263

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

USD 1 000 103,00 27 012

ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND 
US4642885135

USD 3 700 2 223,107 8 211

NET4GAS 2.25 01/28/21 
XS1090620730

CZK 50 99,244 5 377

ERSTE BANK VAR PEPR 
XS1425367494

EUR 1 105,59 5 945

ERSTE RESPONSIBLE STOCk GLOB 
AT0000A1AW14

CZK 556 378,254 102,448 57 802

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

CZK 2 101,262 6 092

CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO 
CZ0008472545

CZK 78 267 506 1,098796 87 996

CETIN FINANCE BV 1.423 12/06/21 
XS1529934801

EUR 175 100,00 4 842

Celkem   253 598

4.2.1. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

a) Realizovatelné cenné papíry k 31. 12. 2016 – portfolio č. 1

4.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE  
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek

V  roce 2016 nadace nepořídila žádný dlouhodobý 
nehmotný investiční majetek (2015: 140 tis. Kč). 
Dlouhodobý nehmotný majetek je ve  výši 240 tis. 
Kč a oprávky činí 79 tis. Kč. 

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k  31. prosinci 2016, 
resp. 31. prosinci 2015, tvoří cenné papíry (státní 
spořící dluhopisy, podílové listy dluhopisových fon-
dů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a akcií) 
v celkové výši 257 404 tis. Kč, resp. 240 710 tis. Kč.  

Cenné papíry s  výjimkou státních spořících dlu-
hopisů jsou spravovány Českou spořitelnou,  a.s. 
na  základě Smlouvy o  obhospodařování cenných 
papírů. Státní spořící dluhopisy jsou evidovány 
u  MF ČR. Cenné papíry jsou součástí nadačního 
jmění s výjimkou cenných papírů vedených samo-
statně v  portfoliu č. 2 a  jsou ve  výši 9  780 tis. Kč 
(2015: 6 042 tis. Kč). 
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k 31. 12. 2015

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

PEGAS NONWOVENS 2,85 11/14/18 
CZ0000000559

CZK 600 101,07 30 614

ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) 
AT0000673280

EUR 3 325,429 4 676,35 15 275

ESPA BOND LOCAL EMERGING 
AT0000A16X22

CZK 3 699,414 3 514,07 12 818

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

USD 1 000 103,00 26 565

ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND 
US4642885135

USD 3 700 2 223,107 7 401

NET4GAS 2.25 01/28/21 
XS1090620730

CZK 50 99,244 5 171

ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA 
AT0000A0AUG5

EUR 1 578,254 3 399,352 5 468

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOB 
AT0000A1AW14

CZK 556 378,254 102,448 58 993

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

CZK 2 101,262 6 080

CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO 
CZ0008472545

CZK 42 128 805 1,092 46 236

Celkem 214 621

b) Realizovatelné cenné papíry k 31. 12. 2015 – portfolio č. 1

b) Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů k 31. 12. 2016 – portfolio č. 2 

k 31. 12. 2015

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOB 
AT0000A1AW14

CZK 14 933,108 96,73 1 551

CS NEMOVITOSNI FOND REICO 
CZ0008472545

CZK 2 005 669 1,0997 2 255

Celkem                             3 806

k 31. 12. 2015

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17 
CZ0001003438

CZK 590 103,65 6 042

Celkem                             6 042
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4.3. Krátkodobý finanční majetek

4.3.1. Státní spořící dluhopisy   

4.3.2. Účty v bankách  

(údaje v tis. Kč)

31.12.2016 31.12.2015

Bankovní účty portfolia 247 827 289 720

Běžné účty 5 243 14 396

Celkem 253 070 304 116

k 31. 12. 2016

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

CETIN FINANCE BV 0.2 12/06/17 
XS1529936251

CZK 12 100 12 004

GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17 
CZ0001003438

CZK 590 103,65 6 049

Celkem 18 053

k 31. 12. 2015

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

ESPA CORPORATE BASKET 2016
AT00A0MRW3

CZK 195 500 102,480 22 561

Celkem 22 561

k 31. 12. 2016

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 17 II 
CZ0001003784

CZK 20 000 000 100 20 062

Celkem 20 062

k 31. 12. 2015

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 17 II 
CZ0001003784

CZK 20 000 000 100 20 047

Celkem 20 047

4.3.3. Cenné papíry 

Nadace k 31. 12. 2016 vlastní státní spořící dluhopisy v hodnotě 20 062 tis. Kč.(2015: 20 047 tis. Kč).
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4.4. Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích

Nadační kapitál

Nadace má nadační kapitál ve výši 501 000 tis. Kč. 
Nadační kapitál 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 dosažené-
ho nadací.

Účet hospodářského výsledku / hospodářský 
výsledek ve schvalovacím řízení

Dosažený zisk za rok 2015 ve výši 35 675 tis. Kč byl 
na  základě rozhodnutí Správní rady nadace převe-
den do  fondů určených k  rozdělení nadačních pří-
spěvků, a to v celkové výši 35 675 tis. Kč. Zisk za rok 
2016 byl realizován ve výši 3 548 tis. Kč.

Přijaté dary
 
V běžném účetním období byly přijaty dary od práv-
nické osoby ve výši 175 tis. Kč, a to od České spoři-
telny a.s. (2015: 12 000 tis. Kč). Od fyzických osob 
nebyly v  roce 2016 přijaty žádné dary (2015: 0 tis. 
Kč).

(údaje v tis. Kč)

Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Oceňovací 
rozdíly

HV běžného 
roku

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2016 501 000 24 676 10 315 35 675 -6 094 565 572

Rozdělení hospodářského 
výsledku

— 35 675 — -35 675 — —

Poskytnuté, přijaté dary — -24 240 — — — -24 240

Změny oceňovacích 
rozdílů

— — 2 898 — — 2 898

HV běžného účetního 
období

— — — 3 548 — 3 548

Zůstatek k 31. 12. 2016 501 000 36 111 13 213 3 548 -6 094 547 778

(údaje v tis. Kč)

Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Oceňovací 
rozdíly

HV běžného 
roku

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2015 501 000 9 192 44 845 21 860 -6 094 570 803

Rozdělení hospodářského 
výsledku

— 21 860 — -21860 — —

Poskytnuté, přijaté dary — -6 376 — — — -6 376

Změny oceňovacích 
rozdílů

— — -34 530 — — -34 530

HV běžného účetního 
období

— — — 35 675 35 675

Zůstatek k 31. 12. 2015 501 000 24  676 10 315 35 675 -6 094 565 572
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Poskytnuté příspěvky

Celková výše příspěvků poskytnutých právnickým osobám dosáhla v roce 2016 a 2015 23 591 tis. Kč a 17 991 
tis. Kč.

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

2016 2015

Charita Česká republika 6 500 5 500

SANANIM, z.ú. 3 580 3 500

Život 90, spolek 1 570 1 500

Drop In, o.p.s. 500 500

NF manželů Livie a Václava Klausových 600 700

Podané ruce, o.p.s. 1070 940

PALATA – Domov pro zrakově postižené 994 960

Český červený kříž — 500

Fosa, o.p.s  50 50

Ledovec, o.s. 75 109

Ad Hominem, o.s. 95 80

Vítej… o.p.s. 55 55

Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s. — 100

Hospicové občanské sdružení Cesta domů 100 100

DC 90, o.p.s 100 100

Fokus Praha o.s. — 100

FOKUS Vysočina, z. ú. 35 70

Občanské sdružení Modré dveře — 100

Kunštát pro Futuro o.p.s. 50 40

Dílna Gawain, z.s. — 70

DH Liberec, o.p.s. — 30

Arkadie, o.p.s. — 70

Dobromysl, o.p.s 100 100

Lékořice, o.s. — 12

Propolis, o..s — 70

Darmoděj z.ú. — 66

Sdílny generací, z.s. — 70

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. — 73

Stáj Rozárka, o.s. 71 87

Počteníčko s babičkou, o.s. 58 58

Keramický a výtvarný atelier Koněšín, o.p.s. 140 70

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou — 50

Sdružení Neratov, o.s. 150 260

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 67 63

Domácí hospice Vysočina, o.p.s. — 70

MIKASA z.s. 40 40

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR — 24

DIANA Třebíč, o.p.s 0 70

Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. — 50
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V  roce 2016 celková výše příspěvků poskytnutých 
fyzickým osobám dosáhla 825 tis. Kč, příspěvky 
byly určeny na podporu osob v jejich tíživých život-

ních situacích a na podporu jejich dalšího vzdělává-
ní. V roce 2015 činila výše příspěvků poskytnutých 
fyzickým osobám 440 tis. Kč.

Domov svaté rodiny — 50

Dobrovolnické centrum, o.s. — 35

Otevřená OKNA z.ú. 100 100

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. — 70

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. — 70

Divadelní Komorní Svět o.s. — 67

Vrátka, z.s. 29 96

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. — 70

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích — 70

Diakonie Českobratrské církve evangelické 600 500

Renarkon, o.p.s. 80 52

Domov Sue Ryder, o.p.s. 61 135

Mareva, spolek — 30

BÉTEL CZ, z.s.              124                         69

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením 100 —

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 70 170

Hospic sv. Jiří, o.p.s. 100 —

Oblastní charita Hradec Králové 100 —

Hospic sv. Jana N. Neumanna,o.p.s.. 70 —

Proxima Sociale o.p.s. 100 —

Společnost pro lidi s mentálním postižením v ČR, z.s. 24 —

Economia, a.s. 650 —

Nadace OSF Praha 937 —

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 900 —

Poradna pro integraci, z.ú. 789 —

Národní ústav pro autismus, z.ú. 100 —

Apropo Jičín, o.p.s 100 —

Jsme tady, o.p.s 100 —

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 999 —

InBáze, z.s. 812 —

Slezská diakonie 70 —

Centrum pro postižené Libereckého kraje, o.p.s. 17 —

Dílna Eliáš, z.s. 70 —

Quip, z.ú. 70 —

Občanské sdružení Smíšek, spolek 66 —

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. 70 —

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 70 —

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov 70

Dolmen, z.ú. 70 —

Nadace pro mentálně postižené osoby s kombinovanými vadami 73 —

Celkem 23 591 17 991
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4.5. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku představu-
jí především neuhrazené faktury za  služby posky-
tované Českou spořitelnou pro zajištění chodu na-
dace a účetní služby. Všechny závazky jsou ve lhůtě 
splatnosti.

4.6. Dohadné účty pasivní 

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákla-
dů na služby spojené s účetními pracemi za rok 2016. 

4.7. Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 
2016 a  2015 činí celkem 0 tis. Kč. V  roce 2016 byl 
zisk vykázán z výnosů nadace, které byly dosaženy 
ze zdrojů z  nadačního jmění zapsaného v  nadač-
ním rejstříku a  tyto výnosy jsou od  daně z  příjmů 
osvobozeny. U  zdaňovaných výnosů byly náklady 
s nimi spojené vyšší, a tedy nepodléhají dani z pří-
jmů právnických osob. V roce 2015 nadace vykázala 
zisk ve výši 35 675 tis, Kč a základ daně činil 139 tis. 
Kč. Nadace jako veřejně prospěšný poplatník vyu-
žila možnost snížit základ daně z příjmu ve smyslu 
zákona o daních z příjmů § 19b bod 7, a tedy daňová 
povinnost není žádná. Daňová úspora z roku 2015 
ve výši 26 tis. Kč byla v plném rozsahu v roce 2016 
využita pro provoz nadace v souladu se statutem.

4.8. Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují přeúčtovávané 
mzdové náklady a náklady na správu portfolia.

4.9. Náklady

Nadace nemá vlastní zaměstnance, veškeré činnosti 
jsou zajišťovány zaměstnanci České spořitelny a.s. 
Nadace v účetním období nevstupovala do pracov-
ně-právních vztahů. Náklady spojené s činností na-
dace Česká spořitelna následně nadaci přefakturo-
vává. Odměny statutárním orgánům v roce 2016 ani 
2015 nebyly poskytovány. Žádné úvěry ani půjčky 
statutárním orgánům nebyly poskytnuty. Členové 
správní a  dozorčí rady a  jejich rodinní příslušníci 
rovněž nejsou účastni v  osobách, s  nimiž nadace 
uzavřela za  vykazované účetní období obchodní 
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. Nadace neměla 
v průběhu vykazovaného účetního období žádné ná-
klady spojené s aktivitami v oblasti výzkumu a vý-
voje ani ochrany životního prostředí. Nadace nemá 
žádnou pobočku v  zahraničí, neměla tudíž žádné 
náklady na aktivity v zahraničí.

4.10. Výnosy

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů. 
Tržby z  prodeje cenných papírů jsou tvořeny pro-
dejní cenou cenných papírů, které nadace v průbě-
hu účetního období prodala. Výnosy z krátkodobé-
ho finančního majetku tvoří výnosy ze swapových 
operací a  kurzové rozdíly. Výnosy z  dlouhodobého 
finančního majetku představují výnosy z  dividend 
a  výnosy z  kuponů z  cenných papírů vlastněných 
nadací.

Náklady (údaje v tis. Kč) 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Propagace, materiály  775 1 103

Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 287 102

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 194 124

Odpisy 4 47

Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.) 2 015 1 820

Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.)                    342 759

Kurzové ztráty, finanční náklady 4 175  33 092

Prodané cenné papíry 48 154 342 624

Celkem  55 946 379 671

Výnosy (údaje v tis. Kč) 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Výnosové úroky – běžné účty, TV 141 69

Tržby z prodeje cenných papírů 50 266 378 944  

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 5 249 30 750

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy) 3 838 5 583  

Celkem 59 494  415 346
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5. DODATEČNÉ INFORMACE

Celkové náklady Nadace související se správou Na-
dace v  roce 2016 dosáhly výše 3 618 tis. Kč (2015: 
3 955 tis. Kč). 

Nadace i v následujícím účetním období předpoklá-
dá pokračovat v činnosti v souladu se svým statu-
tem. 

Účetní závěrka byla sestavena dne: 26. 6. 2017

Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Olga Tesařová

Mgr. Anna Dvořáková,PhD.
místopředsedkyně správní rady
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