VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015

JSME S TĚMI, OD NICHŽ
SE SPOLEČNOST ODVRACÍ.

Vážení přátelé,
v Nadaci České spořitelny máme radost, že se nám v roce 2015 dál dařilo naplňovat strategii na období 2013–2018, která má motto “Jsme s těmi, od nichž
se společnost odvrací”. Hlásíme se v ní k péči o lidi vyloučené ze společnosti z důvodu věku, sociálního handicapu nebo mentálního postižení. Oblast
mentálního postižení je pro nás od roku 2014 zcela nová a s radostí Vám hlásíme, že jsme v ní již v roce 2014 získali první partnery, zejména Diakonii
ČCE, a nyní máme v této oblasti celkem devět partnerských organizací napříč
regiony ČR.
Daří se nám také působit více v krajích, a to buď prostřednictvím regionálních
nadačních projektů, které aktivně hledáme s pomocí spolupracovníků v místních pobočkách České spořitelny, anebo přes grantové programy Nadace České spořitelny. Prostřednictvím grantových programů podporujeme projekty
nominované klienty nebo zaměstnanci České spořitelny, kteří v organizacích
zároveň pracují jako dobrovolníci. V roce 2015 jsme tak v grantových programech nadace podpořili celkem 48 projektů v 13 regionech ČR. A k datu vydání
této zprávy můžeme konstatovat, že jsme již ve všech 14 regionech s více než
120 projekty.
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Závěrem roku 2015 vrcholil druhý ročník přípravy Ceny Floccus, jíž oceňujeme organizace a jednotlivce, kteří se věnují stejným sociálním tématům jako
my. Předávání ceny v lednu 2016 se i tentokrát konalo za osobní účasti ministryně práce a sociálních věcí, paní Michaely Marksové. Její úřad společně
s Velvyslanectvím Rakouské republiky převzal opětovně nad cenou záštitu.
V roce 2015 a počátkem roku 2016 došlo i na několik personálních změn. Pana
Jiřího Škorvagu vystřídala na postu členky správní rady paní Daniela Pešková, která se ujala role počátkem roku 2015. Pana Daniela Helera pak vystřídal
počátkem roku 2016 pan Ferdinand Trauttmansdorff, a pozici ve správní radě
přijala také paní Anna Dvořáková.
Dámy a pánové, děkujeme za zájem a podporu a těšíme se na další společné
kroky v roce 2016 a v dalších letech.

Mgr. Klára Gajdušková, M.A.,
předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny
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Finanční zpráva za rok 2015
výnosy

majetek nadace k 31. 12. 2015

úroky z účtů nepodléhajících dani
výnosy z cenných papírů

68 637,61

portfolio 1

214 621 789,11

36 332 940,15

portfolio 2

6 041 600,00

prodej cenných papírů

378 944 059,32

spořící státní dluhopisy, dlouhodobý majetek

celkem

415 345 637,08

běžné účty v portfoliu
ostatní cenné papíry krátkodobé
portfolia celkem

20 046 721,31
289 720 326,76
22 560 700,00
552 991 137,18

náklady
propagace

běžný účet výnosy, projekty 82978319

902 297,13

náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky

běžný účet výnosy, projekty 27-82978319

91 509,40

vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství

124 318,00

běžný účet FS zaměstnanci 82979389

ostatní služby, odpisy, materiál

258 320,83

běžný účet 6034922

služby přefakturovávané z ČS a.s. (mzdové náklady včetně odvodů)
bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS a.s.)
kurzové rozdíly, finanční náklady

běžný účet 82511399

1 819 647,61
758 540,98
33 091 972,03

prodané cenné papíry

342 624 128,33

celkem

379 670 734,31

901,20
244 991,67
83,06
3 935,42

běžný účet 35-82978319

9 500 000,00

běžný účet provoz 83686369

2 572 113,52

běžné účty celkem

pokladna
dlouhodobý nehmotný majetek, záloha na DNM
DOSAŽENÝ ZISK

2 073 836,02

14 395 860,89

305,00
165 367,50

35 674 902,77 Kč
CELKEM

+ 415 3

567 552 670,57

– 379 6

45 637

70 734

,08

,31

∑ 35 6
74 902
,77
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY

Diakonie Českobratrské církve evangelické

500 000

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

500 000

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

63 260

Cesta domů, z.ú.

a) Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým osobám jako podpora
v tíživé životní situaci
Zaměstnancům České spořitelny jako podpora v jejich tíživé životní situaci.
Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši 290 000 Kč.
Vítězům Ceny Floccus 2015 v kategorii Cena pro jednotlivce v celkové výši 150 000 Kč.
Celkem byly poskytnuty příspěvky fyzickým osobám ve výši

b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám

440 tis. Kč

Kč

Sdružení Neratov, o.s.

260 000

Fokus Praha, o.s.

100 000

Občanské sdružení Modré dveře

100 000

Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.

170 000

Palata – Domov pro zrakově postižené

960 284

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

700 000

Ledovec, o.s.

109 000

Domov Sue Ryder, o.p.s.

135 000

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín o.p.s.

70 000

Kunštát pro Futuro o.p.s.

40 000

Život 90, spolek

1 500 000

Vítej… o.p.s.

55 000

Fosa o.p.s.

50 000

Počteníčko s babičkou, o.s.

58 000

Společnost Podané ruce o.p.s.

Česká alzheimerovsklá společnost, o.p.s.

99 780

Dobrovolnické centrum, o.s.

34 400

Lékořice, z.s.

12 000

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

70 000

Divadelní Komorní Svět o.s.

66 748

Dobromysl o.p.s.

100 000

DC 90 o.p.s.

100 000

Vrátka, o.s.

96 456

Stáj Rozárka, o.s.

86 660

Otevřená OKNA, z.ú.

100 000

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

70 000

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

70 000

Slezský klub stomiků Ostrava, z. s.

50 000

FOKUS Vysočina

70 000

Dílna Gawain, z.s.

70 000

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.

70 000

Arkadie, o.p.s.

70 000

Propolis, o.s.

70 000

Darmoděj z.ú.

66 340

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

70 000

Sdílny generací, z.s.

69 750

Domov svaté Rodiny

50 000

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

70 000

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

73 240

Český červený kříž

500 000

940 000

Ad Hominem, spolek

80 000

Renarkon, o.p.s.

52 000

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou, Farní charita Tábor

50 000

DH Liberec, o.p.s.

30 250

MIKASA z.s.

40 000

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,
pobočný spolek Třebíč

24 000

Charita Česká republika

5 500 000

SANANIM z.ú.

3 500 000

Mareva, spolek

30 000

BÉTEL CZ, z.s.

69 000
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celkem

17 991 168

c) Finanční dary přijaté od právnických a fyzických osob
V roce 2015 nebyly přijaty žádné dary od fyzických osob.
V roce 2015 byly přijaty dary od právnické osoby – České spořitelny, a.s. ve výši
12 000 tis. Kč
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DŮSTOJNÝ
A AKTIVNÍ ŽIVOT
SENIORŮ
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• Zasazujeme se o plnohodnotné
a důstojné stárnutí
•P
 řispíváme na vzdělávací a volnočasové
aktivity určené seniorům
•P
 odporujeme subjekty poskytující zdravotní
a sociální služby seniorům
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„Řada lidí vnímá stáří jako handicap, omezení
nebo jako nutnou daň za život. Vysoký věk skutečně
představuje křehké období života a my jsme každý
den svědkem toho, jak velké starosti dokáže
přinést. Přesto vidím možnost zestárnout jako
obrovský dar, který všichni nedostanou.“
— Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder.
Nadace České spořitelny se zasazuje o to, aby stáří
bylo důstojnou etapou života člověka, prožité co
nejaktivněji v prostředí blízkém a přátelském.
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Projekty a organizace podpořené v roce 2015

Tísňová péče Života 90
Tísňová služba pro seniory a zdravotně postižené občany je kom
plexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronic
ké komunikace monitoruje klienta v jeho bytě po celých 24 hodin,
7 dnů v týdnu.
Tato služba pomáhá překonávat izolovanost a osamělost seniorů a zajišťuje pro ně dostupnost péče i v odlehlých koutech regionů ČR. Snižuje zdravotní a sociální 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 organizování zásahu.
Terminál doplňuje prostorové čidlo, které v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (obvykle 10-12 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází opět k automatickému 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 informuje 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.
V r. 2015 bylo na Tísňovou péči Života 90 propojeno celkem 945 klientů
v 12 krajích České republiky.
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Centrum denních služeb

Portál seniorum.cz

Centrum denních služeb provozuje Život 90 jako místo, kde se
senioři mohou setkávat v příjemném prostředí a kde zároveň mo
hou využít vzdělávací a aktivizační programy, které vedou k udr
žení vlastní soběstačnosti a umožňují individuální rozvoj. Napl
ňuje základní myšlenku Života 90, která vychází z přesvědčení,
že aktivizační činnosti podporují zdravé myšlení seniorů, jejich
psychickou, ale i fyzickou kondici a zapojují je do společenského
života nejen svých vrstevníků, ale i ostatních lidí.

Portál seniorum.cz provozuje Život 90. Vznikl v r. 2008 za finanční
podpory Nadace České spořitelny, která se tak stala jeho generál
ním partnerem. Přináší cílové skupině 60+ důležité informace,
a umožňuje jí tak naplnit její základní právo – právo na relevantní
informace, kterých se jí bohužel často z mainstreamových infor
mačních kanálů nedostává. Poskytuje také prostor ostatním
neziskovým organizacím, které se zabývají seniorskou problema
tikou.

Aktivizace a vzdělávání zahrnuje pohybové aktivity, procvičování paměti, rozvíjení jemné motoriky, ale také jazykové či rukodělné kurzy,
přednášky a kulturní aktivity. Díky těmto aktivitám se výrazně rozvíjí
soběstačnost klientů Centra a tím pádem i zvyšuje možnost jejich
setrvání co nejdéle v jejich domácím a přirozeném prostředí.

Rostoucí počítačová kompetence seniorů a rozrůstající se možnosti
a služby portálu se dlouhodobě promítají do jeho vzrůstající návštěvnosti. Měsíční návštěvnost se pohybuje mezi 30 000 až 80 000.
V roce 2015 výrazně zaujala např. mezigenerační seznamka (www.
seniorum.cz/seznamtese), spuštěna byla i sekce on-line trénování
paměti, která představuje pro počítačově gramotné seniory poměrně
nízkoprahovou příležitost k trénování paměti a udržování psychické
kondice. Od roku 2015 nově také portál 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).

Cílovou skupinou jsou:
— senioři se zdravotním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci
— senioři ohroženi sociálním vyloučením a následným pocitem
izolovanosti a samoty
— senioři, kteří nerezignovali na aktivní způsob života
a chtějí si doplnit vědomosti

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“.

Portál je rozdělen do několika přehledných sekcí: „Aktuality“, „Produkty a služby“,
„Volný čas“, „Vzdělávání“, „Zdraví“, „Inzerce“ a další. Je zde i seriál fyzioterapeutických cvičení a sekce „Radí nám odborníci“, kde funguje šest poraden.

14

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

15

Palata – domov pro zrakově
postižené
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 2015 Domov Palata oslavil 122. 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 významně podporován Českou spořitelnou a její nadací formou pravidelných darů.
V roce 2015 Nadace České spořitelny přispěla Palatě na dva projekty – na vzdělávání zaměstnanců Palaty, zaměřené na posílení hodnot
organizace a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v přímé péči, zejména
v konceptech jako je bazální stimulace, kinestetika a péče dle biografie klienta. Tyto postupy se osvědčily především v péči o klienty
s kombinovaným handicapem, tedy zrakovým postižením a syndromem demence, kteří tvoří až 49 % klientů domova. Druhým – již
dlouhodobým – projektem je financování lůžek klientů, kteří nejsou schopni ze svých příjmů pokrýt výši stanovené měsíční úhrady
za služby sociální péče v domově. Ze stávajících 133 klientů Domova
je téměř čtvrtina, kterým měsíční příjem neumožňuje plně hradit
péči, jež vyžaduje jejich zdravotní stav. Neuhrazené částky na zajištění plnohodnotné péče těmto klientům tak každoročně „dorovnává“
příspěvek z Nadace České spořitelny.

Klienti České spořitelny měli v r. 2015
opět unikátní možnost pomoci dobré věci
jen tím, že platili kartou. Za každou jejich
platbu totiž Česká spořitelna ve druhé
vlně úspěšné kampaně I vaše karta pomůže přispívala svému dlouholetému partnerovi, Domovu Palata, na nákup speciálních
pečovatelských lůžek. Celkem kampaň
vynesla 1 017 655 Kč!
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Do Palaty chodí
pravidelně pomáhat a zpestřovat
zdejším klientům
volný čas dobrovolníci z naší
banky.
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Senioři komunikují – kurzy
počítačové gramotnosti
Snaha o zkvalitnění života ve stáří a o aktivní začlenění seniorů
do společnosti je jednou z oblastí, v níž se dlouhodobě angažuje
Nadace České spořitelny. Projekt Senioři komunikují je příkla
dem mezigenerační solidarity i vyjádřením úcty ke stáří. Nabízí
prostředek k prolomení izolace a samoty, jimiž lidé ve stáří trpí
nejvíc.
Projekt je důkazem toho, že i ve vyšším věku neztrácejí lidé chuť se
dále rozvíjet a vést kvalitní život. Zájem seniorů o vzdělávání v oblasti počítačů a elektronické komunikace nepolevuje ani po devíti ročnících projektu, během nichž prošlo kurzy na 11 500 seniorů. Cílem
kurzů je naučit seniory základům obsluhy osobního počítače, včetně
internetu a elektronické pošty a dát jim praktické rady, jak správně
používat platební kartu či internetové bankovnictví.

Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují.
Cílovou skupinou jsou senioři důchodového věku, pro které je kurz bezplatný.
O kurzy je proto velký zájem, absence poplatku také mnohdy pomáhá seniorům
překonat ostych z neznámého.

V r. 2015 se konalo celkem 96 kurzů po celé republice. Ve všech regionech se
do projektu každoročně zapojuji také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů
moderních platebních nástrojů. Projekt Senioři komunikují je skvělým příkladem
praktického uplatnění principu mezigenerační solidarity.
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Charita Česká republika
Nadace České spořitelny je od roku 2004 generálním partnerem
Charity Česká republika. V roce 2015, 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.

Výnos charitní Tříkrálové sbírky 2015 překonal rekord z předchozích let. Ve všech
krajích ČR koledovalo přes 20 tisíc tříkrálových skupinek a dárci k nim byli opět
štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali přes 89
milionů korun. Výtěžek pomůže z velké části v regionech, kde byly peníze vykoledovány – zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Desetina
výnosu podpoří projekty v zahraničí.

Veškerý výtěžek sbírky každoročně bezúplatně sčítají a třídí zaměstnanci České
spořitelny. Jen pro představu: zpracovat výtěžek v hodnotě 89 mil. Kč znamená
přepočítat přibližně 8 milionů mincí o váze téměř 40 tun. Na zapečetění pytlů pro
bezpečný převoz hotovosti do ČNB bylo spotřebováno téměř 12 tisíc plomb!

Začátkem ledna 2015 vyrostlo před budovou centrály České spořitelny na Budějovické Tříkrálové městečko s živou hudbou, občerstvením a dobročinnými
stánky, nabízejícími k prodeji výrobky z chráněných dílen Charity ČR. Sbírkou „žili“
doslova všichni zaměstnanci pražské centrály České spořitelny – vzali na sebe
podobu Tří králů i koledníků. Výtěžek zaměstnanecké sbírky i celé akce – přes
48 tisíc korun – byl věnován ve prospěch Tříkrálové sbírky.

20
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Hospicová péče sv. Zdislavy

Domov Sue Ryder
I v roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s Domovem Sue Ryder,
který nabízí pomoc a individuální péči ve chvílích, kdy stáří začíná
přinášet starosti. Průměrný věk klientů Domova je 87 let.
Příspěvek z nadace byl určen na zajištění supervize pro odborný personál
pečující o seniory. Jedná se o službu
poskytovanou nezávislým odborníkem,
který pomáhá odbourávat chronický
stres, napětí, opotřebení a vyčerpání
z náročné práce, při níž často hrozí
syndrom vyhoření.

Počteníčko s babičkou
Počteníčko s babičkou je příkladem aktivity, v níž senioři nejsou
pouhými příjemci, ale sami mohou dávat druhým, v tomto případě
nemocným, a využívat tak svých znalostí a zkušeností.
Díky příspěvku z naší nadace v r. 2015
se projekt rozšířil do 14 nemocnic šesti
krajů. Jen v Moravskoslezském kraji bylo
Počteníčko s babičkou v osmi nemocnicích a podařilo se zapojit zhruba sto
seniorek a seniorů. Cílem projektu je
aktivizovat seniory, zpříjemnit pobyt
nemocným dětem v nemocnici, zmírnit
jejich stres a přispět ke zlepšení mezigeneračních vztahů. Senioři shodně
potvrzují, že jim projekt vrací pocit
potřebnosti a sounáležitosti a dává jim
důležitou náplň běžného dne.
Hospicová péče sv. Zdislavy usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v Libereckém kraji. Stará se
o to, aby poslední dny umírajícího byly důstojné a bezbolestné, prožité v kruhu blízkých. Prostřednictvím Domácí hospicové péče a za pomoci mobilních zdravotních přístrojů zajišťuje
paliativní péči a ulehčení od bolesti a jiného strádání, které
umírající provází. Finanční příspěvek Nadace České spořitelny
pomohl v r. 2015 pokrýt mzdové náklady na zdravotní sestru
domácí hospicové služby, které zatím nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Dále byl příspěvek použit na pořízení vozu pro
terénní hospicovou službu poskytovanou 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
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Mareva, o.s.

Laureát Ceny Floccus 2015
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Nadace České spořitelny přispěla libereckému sdružení Mareva
na nákup rehabilitačních pomůcek a hygienických a zdravotních
potřeb pro klienty Marevy, která v rámci projektu Spokojený senior
nabízí volnočasové aktivity, trénování paměti, rehabilitační a kondiční cvičení, zájmovou činnost a zprostředkování kontaktu seniorů se
společenským prostředím.
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PREVENCE
A LÉČBA DROGOVÉ
ZÁVISLOSTI
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• Systematicky se věnujeme
boji s drogovou závislostí jako
celospolečenskému problému
• Jsme dlouholetým partnerem
organizací, které s tímto fenoménem
odborně pracují
• Financujeme programy určené těm,
kteří se rozhodli se svou závislostí
skoncovat

V Česku roste počet uživatelů drog, podle
poslední statistik u nás evidujeme více než 47 700
problémových uživatelů drog. Přestože WHO
i Česká republika definují drogovou závislost
jako nemoc a dostupnost léčby pro závislé by měl
zajistit stát, 75 % drogových služeb od prevence
až po následnou péči zabezpečují v ČR nestátní
organizace.
Nadace České spořitelny dlouhodobě působí
v prevenci a léčbě drogových závislostí a podporuje
největší organizace v ČR, které s tímto fenoménem
odborně pracují a nabízejí cestu k vyléčení.
Programy našich partnerských organizací motivují
drogově závislé k tomu, aby v sobě našli sílu, přijali
odbornou pomoc a svou závislost zvládli. Tedy
aby byli schopni zapojit se do normálního života
bez drog, pracovat, studovat, navazovat normální
partnerské vztahy, vychovávat děti.
Nadace České spořitelny podporuje tyto organizace
nejen finančně, ale všemi prostředky se také snaží
toto závažné společenské téma destigmatizovat.
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Organizace a projekty podpořené v roce 2015

SANANIM, z.ú.
Za 25 let od svého založení se SANANIM stal významnou a uznáva
nou organizací v oblasti drogových závislostí, jejíž výsledky jsou
srovnatelné s úrovní ve vyspělých evropských zemích. Za tu dobu
urazil velký kus cesty, na níž jej od roku 2003 doprovází Nadace
České spořitelny jako její generální partner.
Naše spolupráce se SANANIMem se dlouhodobě zaměřuje na specifické cílové skupiny, pro které v ČR neexistuje jiná možnost léčby a resocializace nebo pro které jsou služby zatím velmi těžce dostupné,
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 SANANIMU jsou
také programy zacílené na partnery, rodiče a příbuzné klientů a také
na širokou veřejnost.

• Sociální podnikání
— Café Therapy poskytuje chráněné zaměstnání vybraným klientům. Od zahájení programu jich chráněným zaměstnáním prošlo
více než 100. Tito klienti pak zpravidla nemívají problémy s nalezením nového zaměstnání.
 ozí Farma u Karáska – v obou komunitách umožňuje farma
—K
produkovat 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 dovednosti.
• Podpora nových ICT technologií v prevenci a poradenství – již
několik let naše nadace podporuje vývoj a provoz online poradenství
zaměřeného na oslovení širší veřejnosti a drogových uživatelů, kteří
nejsou primární cílovou skupinou léčebných a poradenských zařízení. Většina aktivit Drogového informačního centra SANANIMu je
v ČR jedinečná. Je zdrojem objektivních, nezkreslených a pravidelně
aktualizovaných informací, jejichž dostupností přispívá k drogové
prevenci a ke snižování rizik souvisejících s užíváním drog. Drogová
poradna byla v roce 2015 v přímém kontaktu s klientem ve více než
2 100 případech.

Systém péče o drogově závislé zajišťuje SANANIM prostřednictvím
komplexního systému 13 profesionálních služeb, z nichž z příspěvku
nadace byly v r. 2015 podpořeny:
• Terapeutická komunita Heřmaň, která slouží klientele s věkovým
průměrem nad 32 let s velmi dlouhou kariérou pravidelného užívání
drog (cca 12 let v průměru) a mnohdy s duální psychiatrickou diagnózou, kterou ostatní komunity nezřídka odmítají. Terapeutická
komunita jim poskytuje dlouhodobou léčbu a sociální rehabilitaci
s cílem plnohodnotného zapojení do každodenního života. Kapacita
komunity je 20 lůžek.
• Terapeutická komunita Karlov, která se zaměřuje na mladistvé
a mladé dospělé (ve věku 16 až 25 let) a na matky s dětmi.
• Denní stacionář, který nabízí vedle ambulantních služeb stacionární léčbu s intenzivní psychoterapeutickou složkou. Stacionář pracuje ročně s cca 500 osobami.
• Doléčovací centrum nabízející chráněné bydlení, poradenství, sociální práci a krizovou intervenci. Zařízení v posledních letech přijímá ročně kolem 140 nových klientů. Z klientů, kteří řádně ukončili
doléčovací program, je 95 % integrováno do normálního života.
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Za finanční pomoci naší nadace pokračovala
v r. 2015 rekonstrukce bývalého statku a hospodářského dvora v Heřmani, kam se komunita
přestěhovala z Němčic (tam působila od r. 1991).
V rámci pracovní terapie se na rekonstrukci
podíleli i samotní klienti. V r. 2015 byly ukončeny
základní opravy a komunita byla zprovozněna
v plném rozsahu.

Na Karlově se ročně léčí několik desítek mladist
vých klientů a matek v doprovodu svých dětí.
71 % matek odchází z komunity schopných
postarat se o své děti a vést normální život.
Mezi základní léčebné metody v terapeutické
komunitě patří skupinová psychoterapie, rodinná
a pracovní terapie, režimová léčba, sport, relaxace, arteterapie a trénink odpovědnosti. Většina
programu probíhá společně pro obě dvě cílové
skupiny. Spojení mladistvých a matek v rámci
odborného programu má řadu výhod, obě skupiny se navzájem obohacují, zvyšuje se dynamika
práce ve skupině.

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014
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Chráněná dílna Eikón – Sdružení
Podané ruce
Nadace České spořitelny je dlouhodobým partnerem sdružení
a jeho terapeutické pracovní dílny EIKÓN, která nabízí program
pracovní rehabilitace a chráněné práce lidem ohroženým sociál
ním vyloučením v důsledku – již překonané – závislosti na návyko
vých látkách. Krátkodobě i dlouhodobě poskytuje práci také lidem
propuštěným z výkonu trestu nebo dlouhodobě neuplatnitelným
na běžném pracovním trhu.

V průběhu r. 2015 roku dílna začala fungovat v nové budově, na jejíž rekonstrukci
finančně přispěla naše nadace.

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. V r. 2015 dílna
zaměstnávala 21 klientů.
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Drop In

Renarkon, o.p.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce s obecně prospěšnou společností
Drop In se nadace opět soustředila – stejně jako v posledních 5 le
tech – na 3 projekty:
• Centrum pro rodinu – Integrace rodiny, které nabízí strukturovaný léčebný 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 poskytne ročně přes 2 a půl tisíce služeb.
• Centrum metadonové substituce v Praze 1, Praze 2 a Praze 8,
které zajišťují substituční léčbu pro hlavní město Prahu a jeho okolí.
Podstata substituční terapie spočívá v náhradě ilegální návykové
látky opiátového charakteru látkou legální, kterou je lékařsky kon
trolovaný preparát. Odnaučuje klienty aplikovat si drogu do žíly, napomáhá přerušení kontaktu mezi klientem a jeho dealerem a vede
ke změně životního stylu. Během roku poskytla centra substituční
léčbu 255 klientům.

Renarkon poskytuje na Ostravsku ucelený soubor odborných sociálních služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci v souvislosti s užíváním drog. Nadace České spořitelny pravidelně přispívá
na činnost Renarkonu, v r. 2015 na vybavení chráněného bydlení
v doléčovacím centru, kde se klienti – již zbaveni závislosti – učí žít
samostatně v tréninkových bytech, hledají si práci a připravují se
na život mimo zařízení. Část příspěvku byla použita na pokračování
spolupráce s polskou partnerskou organizací Fundacja Arka, která
se – stejně jako Renarkon – zabývá zaměstnáváním klientů s drogovou minulostí.

• Nízkoprahové středisko, jehož činnost vychází z principu „harm
reduction“, tj. snížení rizika přenosu infekčních onemocnění, a tím
dosažení vyšší ochrany veřejnosti a nižších nákladů na budoucí
lékařskou péči. Důležitou součástí nabízených služeb je možnost
konzultací pro uživatele drog, kteří jsou motivovaní nebo hledají
motivaci k životní změně.

Ad Hominem, spolek

Nízkoprahové
středisko poskytne
průměrně 80
kontaktů denně,
ročně v průměru
přes 15 tisíc
kontaktů.
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Spolek Ad Hominem vybudoval při FN Na Bulovce v Praze první
zubní ordinaci speciálně určenou pro vysoce infekční pacienty, často z nejslabších sociálních skupin či s drogovou závislostí. Ošetření
a léčba takových pacientů jsou specifické a ekonomicky velmi náročné, neboť vyžadují speciální ochranné vybavení ošetřujícího personálu a mnohem dražší jednorázové pomůcky a stomatologické nástroje.
Naše nadace opakovaně přispívá na krytí těchto nákladů i na nákup
zdravotnického materiálu. V r. 2015 poskytla ordinace ošetření 956
pacientům s HIV. Během roku přibylo 52 nových, tedy 1 až 2 noví pacienti týdně.
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Auritus – centrum pro lidi
ohrožené drogou
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou je nízkoprahové zařízení Farní charity Tábor a nabízí služby 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 terapeutickou práci vedoucí k abstinenci.

BÉTEL CZ, z.s.
Již 12 let poskytuje BÉTEL v Kralupech nad Vltavou dlouhodobý
léčebný program pro muže závislé na návykových látkách s cílem
změny jejich životního stylu a úplné abstinence. Ve své residenční komunitě zároveň provozuje neziskový dobročinný obchod s nábytkem
a z jeho výtěžku spolufinancuje svou činnost.
Z příspěvku naší nadace nyní komunita buduje novou truhlářskou dílnu,
která přispěje k dlouhodobé finanční
soběstačnosti komunity a zároveň
nabídne zajímavou pracovní terapii,
při níž si klienti mohou upevňovat
důležité pracovní návyky.

Auritus v r. 2015 pracoval s celkem 248 klienty, z nich 192 byli uživatelé – klienti kontaktního a poradenského centra, 56 rodinných
příslušníků využilo možnosti poradenství.

Keramický a výtvarný ateliér
Koněšín, o.p.s. (KVAK)
Sociální firma KVAK vznikla v rámci doléčovacího programu sdružení Circle of Life, o.p.s., našeho dlouholetého partnera. Zatímco Circle
of Life nadále nabízí terapeutický program pro drogově závislé, ate
liér zaměstnává osoby z drogové závislosti již vyléčené. Pracuje na jejich individuálním rozvoji a rekvalifikaci v oblasti výroby keramiky
a autorských loutek. Ateliér také provozuje vlastní galerii v Třebíči.
Od r. 2014 naše nadace pomáhá ateliéru splácet stroje a vybavení
na výrobu keramiky, čímž umožňuje ateliéru získat vlastní výrobní
prostředky pro své sociální podnikání.

Nadace České spořitelny přispěla organizaci na zdravotnický materiál a na výtvarné potřeby a materiál pro pracovní programy v rámci resocializace klientů.
Pracovní program centra prostřednictvím vzdělávacích aktivit a praktického
nácviku pracovních dovedností motivuje k abstinenci a přispívá ke zvýšení
šance na zaměstnání a začlenění do společnosti. Klienti se podílejí na výrobě
keramiky, textilních hraček, ručního papíru nebo svíček, které Auritus prodává
ve své galerii.
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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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V současné době žije mezi námi přes sto tisíc lidí
s mentálním postižením. Tvoří největší skupinu
mezi lidmi se zdravotním handicapem. Přesto
o nich víme tak málo! I ONI však jsou členové
společnosti jako každý jiný. Mají svá občanská
a lidská práva a mají právo na svůj vlastní
soukromý život.
Mentální postižení není nemoc, je to trvalý stav
a většinou se nedá léčit. Neznamená to však, že
se člověk s tímto postižením nemůže učit novým
věcem. Abychom dospěli k trvalé změně, díky
níž budou lidé s postižením žít jako přirozená
součást společnosti, je nezbytné změnit náš postoj
stále ještě poznamenaný předsudky a neznalostí.
K tomu je třeba, abychom se v kontaktu s lidmi
s mentálním postižením naučili vycházet a stavět
na jejich individuálních schopnostech a ne na tom,
co nedokáží a neumějí.
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Chráněné bydlení – sdružení Neratov

Organizace a projekty podpořené v roce 2015

Diakonie Českobratrské církve
evangelické

Sdružení Neratov, o.s. již od roku 1992 obnovuje
vysídlenou pohraniční ves Neratov, kde vytváří
domov pro lidi s mentálním postižením a pracovní místa pro více než 55 lidí s postižením.
V rámci dlouhodobé spolupráce se sdružením
přispěla naše nadace např. na centrální systém
zamykání v domovech klientů – v případě nouze
tak může personál domova odemknout zámek
zvenčí univerzálním klíčem. Tento systém zamykání zvýšil bezpečnost obyvatel Domova a přitom zachoval jejich komfort i možnost individuálního zamykání bytů a pokojů. Z grantového
programu dále získal Neratov grant na letní pobyt na Jadranu pro deset svých klientů. V uplynulém roce jsme Neratovu přispěli z nadace
na nákup sedmimístného vozidla pro přepravu
klientů při jejich cestách k lékaři, ale také na dopravu zaměstnanců chráněných dílen do práce
či na rozvoz produkce chráněných dílen.

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. Mezi poskytované služby patří 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
bydlení, kurzy, terapeutické dílny. Diakonie pomáhá při živelných
katastrofách a organizuje humanitární pomoc v zahraničí.
Diakonie poskytuje 127 zaregistrovaných sociálních služeb ve 110
zařízeních ve všech regionech ČR. Denně jejich služeb využívá 2 200
klientů.

Spolupráci s Diakonií Českobratrské církve Evangelické jsme odstartovali projektem Obchodu
dobré vůle v Táboře. Obchod je příkladem zdařilého zapojení lidí s mentálním a kombinovaným
postižením do běžného života. Funguje jako
chráněné pracoviště, v němž v jednom kolektivu pracují osoby se zdravotním a mentálním či
kombinovaným postižením.
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Našim dalším společným projektem je chráněná
restaurace Klobouk v Terezíně, která slouží jako
tréninková pracoviště, kde se ve smíšeném kolektivu připravují klienti s mentálním a fyzickým postižením na budoucí zaměstnání a důstojné zapojení
do společnosti.
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Sdružení Neratov získalo Cenu Floccus
2015 ve 2 kategoriích: cena odborné poroty a cena veřejnosti.
„Většina cen či ocenění bývá bez finanční
podpory. Samotné ocenění je samozřejmě
hrozně fajn, člověk má vždy radost, když mu
někdo řekne – děláš to výborně, lépe než
ostatní, můžeš být příkladem ostatním. Ale
ve chvíli, kdy se s tím pojí i finanční odměna,
kdy můžete díky ní opět něco reálně změnit
či zlepšit, pak je to radost dvojnásobná!“
— Zdeňka Burešová, Sdružení Neratov.

V Neratově nachází klienti uplatnění v zemědělství
a řemeslech souvisejících s venkovem, např. v tkalcovské, keramické a košíkářské dílně, zahradnických a úklidových službách, chovu ovcí či při odklízení sněhu.
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Laureát Ceny Floccus
2015
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Chráněná pekárna pro osoby
s autismem, Vítej… o.p.s.
Komunitní centrum Vítej… v Hřebči u Kladna provozuje chráněné
bydlení a chráněnou dílnu pro dospívající a dospělé osoby s poruchou
autistického spektra nepřetržitě 365 dní v roce. Klienti komunitního
centra zde mají trvalý domov, který je plně přizpůsoben jejich specifickým potřebám.

Mlýn Ledce – Ledovec, o.s.
Občanské sdružení Ledovec od roku 2001 poskytuje služby psychosociální podpory lidem s duševním onemocněním nebo s mentálním
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 sám dávat. V současné době – i díky příspěvku z naší nadace – rekonstruuje přilehlý mlýn Ledce, do nějž se
postupně vrátí původní mlýnská technologie a hospodářství, včetně
chovu domácích zvířat a tradičních řemesel jako je zpracování ovoce,
lnu, vlny, pekařství, tkalcovství, košíkářství či výroba sýra. V těchto
řemeslech najdou klienti Ledovce trvalé uplatnění.

Centrum provozuje také pekárnu chleba jako součást sociálně-terapeutické dílny, jejíž rutinní a opakující se činnosti jsou pro autisty obzvláště vhodné. Dodávají jim pocit jistoty a zároveň jim umožňují uplatnit se při smysluplné aktivitě
v bezpečí svého chráněného domova. Chléb z této chráněné pekárny byl také
během roku dovážen a prodáván v budovách centrály České spořitelny v Praze.
Nadace České spořitelny i v r.
2015 pokračovala ve financování práce odborně vyškolených osobních asistentů, kteří
klientům poskytují nezbytnou
podporu a pomoc při zvládání
každodenních aktivit v pekárně i osobním životě, např. při
vaření, péči sebe, o zahradu.
Tato pomoc je klíčová pro zabezpečení důstojného a především smysluplného života
osob s autismem.
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V r. 2015 Ledovec vytvořil první část produkční zahrady. Ve všech fázích rekonstrukce mlýna Ledce spolupracuje s dobrovolníky, kdy dochází zároveň k prolínání
světů lidí s postižením a lidí „normálních“ a vytváření širší podpůrné komunity
kolem projektu.
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„Pracujeme s vámi, pracujeme
pro vás“ – SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Pardubická Praktická škola SVÍTÁNÍ poskytuje dětem a dospělým
lidem s kombinovaným postižením vzdělávání a služby směřující
k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě
individuálních potřeb a možností. Je příkladem projektu, v němž
se již třetím rokem daří propojovat poslání nadace s potřebami
školy a zároveň aktivitami České spořitelny.
Škola Svítání usiluje o nalezení uplatnění pro své absolventy s postižením na otevřeném pracovním trhu v rámci tranzitních programů
„I my chceme pracovat…!“ a „Prakticky do života…!“ Připravují se
v nich na zaměstnání, učí se pracovním návykům, plnit zadané úkoly
v souladu se svým stupněm postižení a také přijímat odměnu za práci.

Podpora lidí s mentálním
postižením – Fosa, o.p.s.
Fosa usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním (zejména s mentálním postižením či po poranění mozku)
a o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti. Své poslání naplňuje mimo jiné pořádáním odborně
vedených nácviků dovedností. Během nich učí klienty
„fungovat“ bez podpory svých blízkých, hospodařit se
svými penězi, obstarávat nákupy, připravovat jídlo či
aktivně komunikovat. Získávají tak zkušenosti potřebné pro každodenní život. Naše nadace již třetím rokem
přispívá Fose právě na krytí nákladů na tyto tréninky
dovedností. Za tu dobu se naše spolupráce rozvinula
do mnoha podob a výsledkem jsou např. výuková videa,
která byla natočena společně s dobrovolníky z České
spořitelny a která slouží při nácviku zvládání běžných
životních situací, např. při seznamování či rozpoznávání
různých rizik.

Terapeutické aktivity
v denním stacionáři
MIKASA, z.s.

Pracovní uplatnění našli všichni klienti Tranzitního programu v budově administrativního centra České spořitelny Vinice v Pardubicích, kam střídavě dochází.
Doprovází je asistent placený z příspěvku Nadace České spořitelny, s jehož
pomocí klienti získávají sociální a pracovní dovedností. Asistent zároveň dbá
o jejich bezpečnost, plánuje, organizuje a kontroluje plnění úkolů a vede je
postupně k maximální samostatnosti.
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Ostravský stacionář MIKASA nabízí lidem s postižením a s poruchou autistického spektra odborné služby
a aktivní trávení volného času. Cíleným programem
stacionář posiluje sebeosblužné a motorické schopnosti
klientů a tím zvyšuje jejich šance na setrvání v jejich
domácím prostředí. I díky podpoře z Nadace České spořitelny může Mikasa nabízet služby dle individuálních
potřeb a možností klientů, a umožnit jim tak aktivní
a kvalitní trávení volného času v kolektivu vrstevníků
i dalších osob v rámci integrace.
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CENA FLOCCUS
CENA NADACE
ČESKÉ SPOŘITELNY

LAUREÁTI CENY FLOCCUS 2015
CENA VEŘEJNOSTI

Sdružení Neratov, o.s.

CENA ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ SPOŘITELNY

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s
Fokus Praha, spolek

Organizace

Sdružení Neratov, o.s.
MUDr. Petr Jeřábek, PhD.,
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
a její terapeutické komunity

CENA POROTY

Ti, kdo pomáhají lidem vyloučeným ze společnosti, jsou výjimeční.
Nadace České spořitelny je přesvědčena, že odvážné a výjimečné lidi
je potřeba ocenit, a proto se v roce 2015 rozhodla poprvé udělit Cenu
Floccus.
Cenou Floccus chce každoročně vyzdvihnout organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii seniorům, lidem s mentálním
postižením nebo prevenci a léčbě drogové závislosti.

Modré dveře, o.s.

Jednotlivci

Mgr. Jan Lorman, spolek Život 90
PaeDr. Martina Richterová Těmínová,
ředitelka zapsaného ústavu SANANIM

Zvláštní cena poroty

Liga lidských práv, Brno

Jednotlivci a organizace, kteří cenu získali, jsou podle odborné poroty
Ceny Floccus příklady hodné následování. Svoje úsilí i každodenní
práci zasvětili pomoci lidem na okraji společnosti. Prokázali odvahu
prosazovat změny v přístupu k lidem se znevýhodněním a svým příkladem inspirují a podněcují ostatní.
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GRANTOVÝ
PROGRAM
NADACE ČESKÉ
SPOŘITELNY
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V roce 2015 naše nadace vypsala 2 grantové výzvy na podporu oblastí,
v nichž strategicky působí – pro zaměstnance České spořitelny a pro
klienty České spořitelny. Oba typy grantů spojuje stejná myšlenka –
chceme motivovat naše kolegy i veřejnost, aby nezůstávala lhostejná
ke svému okolí a k potřebám těch, „od nichž se společnost odvrací,“
Projekty do Zaměstnaneckého grantového programu přihlásili
zaměstnanci České spořitelny, kteří aktivně v dané neziskovce pomáhají. Následně pak o vítězích rozhodovali všichni zaměstnanci v otevřeném hlasování. Již v sedmém ročníku zaměstnaneckého grantového programu postoupilo do hlasování 25 finalistů, mezi které bylo
rozděleno celkem 2 609 hlasů. 13 organizací s největším počtem hlasů
získalo granty v celkové výši 1 milion korun.
Princip Grantového programu pro klienty České spořitelny je obdobný – v něm však projekty nominují klienti České spořitelny a o vítězích rozhoduje celá česká veřejnost ve veřejném hlasování. Svými
11 070 hlasy tak veřejnost rozhodla v roce 2015 o udělení grantů
celkem 15 projektům ve výši 1 milionu korun.

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014
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Auritus
Tříkrálová sbírka
Denní stacionář MIKASA
Sue Ryder
Manufaktura Eikón

Renarkon

Café Therapy

NAŠE PROJEKTY

Vítej...

Senioři komunikují
Obchůdek dobré vůle
Seniorum.cz
Tísňová péče Života 90

Ad Hominem

Týden samostatnosti
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, které souzní se strategií naší dlouhodobé angažovanosti,
tedy s aktivním a důstojným stárnutím, prevencí a léčbou drogové
závislosti a péčí o lidi s mentálním postižením. Všechny naše projekty
najdete na podrobné INFOMAPĚ na webu nadace – www.nadacecs.cz
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Mlýn Ledce
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Firemní dobrovolnictví
v České spořitelně
Veřejně prospěšné práci v podporovaných i mnohých dalších ne
ziskových organizacích se dobrovolně věnují i zaměstnanci České
spořitelny, která firemní 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
České spořitelny z jednotlivých poboček. Učí seniory správně a bezpečně používat platební karty a internetové bankovnictví. Velký
a opakovaný zájem zapojit se do nadačního projektu svědčí o tom, že
je to naplňuje radostí. V roce 2015 se uskutečnil již 9. ročník projektu
a role lektorů se zhostilo celkem 52 zaměstnanců ze všech regionů
ČR. I díky nim se tak všude ví, že seniorům pomáháme žít život aktivně a plnohodnotně.
Dobrovolně se do práce pro komunitu zapojují i manažeři České spořitelny v rámci programu Manažeři pro dobrou věc, kdy celý týden
stráví cílenou pomocí v konkrétní neziskové organizaci.
V Cafeterii, která nabízí zaměstnancům České spořitelny volitelné benefity, včetně možnosti přispět na charitativní účely, věnovali
zaměstnanci v roce 2015 na projekty partnerských organizací nadace
(o.s. Ledovec, Terapeutickou komunitu Karlov, Komunitní centrum
Vítej...) a na Movember celkem 85 563 Kč.

V r. 2015 dobrovolníci z České spořitelny věnovali 2 067 pracovních dní charitě
a pomáhali ve 147 organizacích po celé ČR. Od r. 2007 tak celkem pomáhali
14 171 dní.

IT peče pro charitu je název spontánní a vždy skvěle zorganizované aukce
vlastnoručně napečených dobrot od kolegyň a kolegů z IT České spořitelny. Výtěžek z akce je pokaždé určen na konkrétní projekt partnerské organizace naší
nadace, v loňském roce se peklo pro Sdružení Neratov (Bartošovice v Orlických
horách) a pro Ledovec (Ledce u Plzně) a obdarované organizace získaly celkem
71 050,- Kč.
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Poděkování

Partneři Nadace
České spořitelny

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.
České spořitelně patří poděkování také za významnou částku, kterou
v roce 2015 podpořila Palatu – domov pro zrakově postižené v rámci
své marketingové kampaně:

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

V r. 2015 měli klienti České spořitelny opět možnost pomoci dobré věci zcela
zdarma a bez úsilí jen tím, že platí kartou. V rámci 2. vlny úspěšné kampaně
I vaše karta pomůže věnovala Česká spořitelna z každé platby kartou Palatě
určitou částku. Celkem tak přispěla 1 017 655 Kč na nákup speciálních lůžek.
Nízká pečovatelská polohovací lůžka jsou neocenitelným pomocníkem v péči
o seniory se zrakovým postižením a syndromem demence. Kromě polohovatelnosti, která výrazně zabraňuje vzniku proleženin, mají i nezbytné bezpečnostní
prvky: dají se například snížit až 25 centimetrů nad podlahu, čímž výrazně
omezují riziko pádů, které mívají ve vyšším věku často fatální následky.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ZPRÁVA AUDITORA

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 2015 a výroční zprávu o činnosti
a hospodaření nadace za rok 2015 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.

Anna Glasová
předsedkyně dozorčí rady nadace
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ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA k 31. 12. 2015
			
číslo
řádku

AKTIVA

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

001

477 550

240 875

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

002

140

2. Software

(013)

004

100

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

(051)

009

40

III. Dlouhodobý finanční majetek
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

ROZVAHA k 31. 12. 2015
			

(v celých tisících Kč)

číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

086

570 803

565 572

240

I. Jmění

087

555 037

535 991

240

1. Vlastní jmění

(900)

088

501 000

501 000

2. Fondy

(911)

089

9 192

24 676

3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921)

090

44 845

10 315

II. Výsledek hospodaření celkem

091

15 766

29 581

021

477 438

240 710

027

477 438

240 710

1. Účet výsledku hospodaření

(963)

092

35 675

029

-28

-75

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

(931)

093

21 860

031

-28

-75

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

094

-6 094

-6 094

B. Krátkodobý majetek celkem

041

94 432

326 677

B. Cizí zdroje celkem

1 179

1 980

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

072

94 432

326 677

III. Krátkodobé závazky celkem

105

251

1 206

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
2. Oprávky k softwaru

(073)

1. Pokladna

(211)

073

1

3. Účty v bankách

(221)

075

74 015

304 116

6. Ostatní cenné papíry

(256)

078

20 416

22 561

085

571 982

567 552

AKTIVA CELKEM

1. Dodavatelé

(321)

106

48

1 073

16. Závazky z pevných termínových operací

(373)

121

171

110

22. Dohadné účty pasivní

(389)

127

32

23

129

928

774

130

928

774

133

571 982

567 552

IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období

PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2015 
			

(v celých tisících Kč)

číslo
řádku

Název ukazatele

hlavní
činnost

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu

za běžné účetní období

(501)

II. Služby celkem

hospodářská
činnost

Celkem

Celkem

Úroky

(644)

048

69

69

002

182

182

Kursové zisky

(645)

049

1 316

1 316

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

(653)

053

378 944

378 944

006

2967

2967

Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)

055

29 434

29 434

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)

057

5 583

5 583

Výnosy celkem

063

415 346

415 346

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM

064

35 675

35 675

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ

067

35 675

35 675

19

19

8. Ostatní služby

(518)

010

2948

2948

021

791

791

21. Kursové ztráty

(545)

026

32

32

24. Jiné ostatní náklady

(549)

029

759

759

030

375 731

375 731

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

(551)

031

47

47

27. Prodané cenné papíry a vklady

(553)

033

375 684

375 684

042

379 671

379 671

60

hospodářská
činnost

182

009

NÁKLADY CELKEM

hlavní činnost

182

(513)

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

B. VÝNOSY

za běžné účetní období

001

7. Náklady na reprezentaci

V. Ostatní náklady celkem

číslo
řádku

Název ukazatele

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

61

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2015
název:
sídlo:
právní forma:
IČ:

Nadace České spořitelny
Praha 4, Olbrachtova 62 čp. 1929, PSČ 140 00
nadace
265 06 980

obsah

62

Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

1.
1.1.
1.2.
1.3.

obecné údaje
založení a charakteristika nadace
organizační struktura nadace
správní rada a dozorčí rada nadace k 31. 12. 2014

64
64
64
64

2.

účetní metody a obecné účetní zásady

65

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

přehled významných účetních pravidel a postupů
cenné papíry
deriváty
výnosy
přepočet cizích měn
fondy
daň z příjmů
použití odhadů
následné události

65
65
66
66
66
66
66
67
67

4.
4.1.
4.2.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
dlouhodobý nehmotný investiční majetek
dlouhodobý finanční majetek
ostatní dlouhodobý finanční majetek
krátkodobý finanční majetek
účty v bankách
cenné papíry
vlastní zdroje	
krátkodobé závazky
dohadné účty pasivní
daň z příjmů právnických osob
výdaje příštích období
náklady
výnosy

67
67
67
68
70
70
70
71
74
74
74
74
74
74

5.

dodatečné informace

75

příloha účetní závěrky Výroční zpráva Nadace České spořitelny 2014

63

1. OBECNÉ ÚDAJE

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

1.1. Založení a charakteristika nadace

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

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.

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 nepředvídatelnými událostmi.

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

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 právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují
předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

1.3. S
 právní rada a dozorčí rada nadace
k 31. 12. 2015
Správní rada
Předsedkyně správní rady
— Mgr. Klára Gajdušková

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady
— Mgr. Anna Glasová
— Ing. Jaroslava Hřebíková
— RNDr. Monika Laušmanová
Nadaci zastupují vždy dva členové správní rady nadace společně. Za nadaci se podepisují dva členové
správní rady tak, že k názvu Nadace připojí svůj
podpis.
V průběhu účetního období skončilo členství
ve správní radě panu Ing. Pavlu Kysilkovi (20. 12.
2015). Novým členem správní rady se v průběhu
roku 2015 stala Ing. Daniela Pešková (30. 3. 2015).
V průběhu účetního období skončilo členství v dozorčí radě panu Ing. Ivanovi Vondrovi (30. 8. 2015) a panu
Ing. Richardovi Brejníkovi (30. 8. 2015). Novými členkami dozorčí rady se staly dne 30. 8. 2015 Ing. Jaroslava Hřebíková a RNDr. Monika Laušmanová.
Po skončení účetního období se dne 16. 3. 2016 členy
správní rady stali: Ing. Tomáš Salomon, Ferdinand
Trauttmansdorff a Mgr. Anna Dvořáková a členství
ukončil pan Ing. Daniel Heler.

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 Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
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Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících
korun českých (Kč) a účetním obdobím je kalendářní
rok.

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

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH
PRAVIDEL A POSTUPŮ
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.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dvě
portfolia – portfolio Realizovatelných cenných papírů a portfolio Cenných papírů oceňovaných proti
účtům výnosů a nákladů.
Realizovatelné cenné papíry
Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry držené nadací s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být prodány z důvodu likvidity nebo
změny tržních podmínek.
Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a následně přeceněny na reálnou hodnotu.
Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného ocenění a představuje částku, za níž by mohlo být v transakci mezi stranami aktivum směněno.
Účetní hodnota realizovatelných cenných papírů je
vykázána v položce „Ostatní dlouhodobý finanční
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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.

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 „Výnosy 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 nákladů 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 transakci mezi stranami aktivum směněno.
Účetní hodnota těchto cenných papírů je vykázána v položce „Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. Změny reálné hodnoty těchto cenných papírů jsou účtovány výsledkově. Náklady, respektive
výnosy z přecenění jsou ve výkazech vykazovány
v řádcích 33 – Náklady 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“.

3.2. Výnosy

3.6. Použití odhadů

3.7. Následné události

Finanční výnosy:

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti 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 společnosti 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 odlišovat.

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

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 hodnota těchto cenných
papírů držených do splatnosti je vykázána v položce
„Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“. Amortizovaná prémie nebo diskont je zahrnován do „Výnosů z dlouhodobého finančního majetku“.
Naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby
je součástí ocenění cenných papírů a je účtován
souvztažně s majetkovým účtem cenného papíru
s účtem úrokových výnosů. Naběhlý úrokový výnos
zahrnuje časově rozlišené kupony.
Úrokové náklady a znehodnocení cenných papírů
držených do splatnosti jsou účtovány do nákladů.
V roce 2014 došlo k prodeji části portfolia cenných
papírů držených do splatnosti, což vedlo k reklasifikaci celého portfolia do cenných papírů k prodeji.
V účetním roce 2015 Nadace neměla žádné cenné papíry držené do splatnosti.
Deriváty
Společnost uzavírá měnové swapy ke snížení měnového rizika, vyplývajícího z cenných papírů denominovaných 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 přímé náklady související s pořízením, např. poplatky
a provize makléřům, poradcům a burzám.

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.
3.3. Přepočet cizích měn
Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán pevný roční kurz platný k 31. prosinci
předcházejícího účetního období a ke konci účetního období je proveden přepočet dle kurzů vyhlašovaných ČNB.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty vzniklé z přepočtu pohledávek
a závazů v cizí měně podle kurzu k poslednímu dni
účetního období jsou účtované rozvahově na přechodných účtech aktiv a pasiv. U cenných papírů,
které jsou oceněny reálnou hodnotou a denominovány 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 sníženého 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 založeni za účelem podnikání.

K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného ocenění. Náklady resp. výnosy
z přecenění jsou ve výkazech vykazovány v řádcích
33 – Náklady na prodané cenné papíry, resp. v řádku 55 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
a v řádku 57 – Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku.
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V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.
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4. D
 OPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek
V roce 2015 nadace pořídila dlouhodobý nehmotný
investiční majetek v částce 140 tis. Kč (2014: 0 tis.
Kč), jednalo se o nové webové stránky nadace.

kladě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů.
Státní spořící dluhopisy jsou evidovány u MF ČR.
Cenné papíry jsou součástí nadačního jmění s výjimkou cenných papírů vedených samostatně v portfoliu č. 2 a jsou ve výši 6 042 tis. Kč (2014: 6 067 tis. Kč).

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

a) Státní spořící dluhopisy

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2015,
resp. 31. prosinci 2014, tvoří cenné papíry (státní
spořící dluhopisy, podílové listy dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a akcií)
v celkové výši 240 710 tis. Kč, resp. 477 438 tis. Kč.

Nadace vlastní státní spořící dluhopisy, jejichž držením má být eliminován možný pokles budoucích
úrokových výnosů. V roce 2015 byly splatné dluhopisy CZ0001003776 v počtu 10 000 tis. ks, a to
ve výši 10 mil. Kč a nadaci zůstává v držení dluhopisy CZ0001003784 v počtu 20 000 tis. ks v hodnotě
20 047 tis. Kč.

Cenné papíry s výjimkou státních spořících dluhopisů jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na zá-

k 31. 12. 2015
Název
SSD-K ČR, FIX %, 17 II
CZ0001003784

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

CZK

20 000 000

100

20 047

Celkem

20 047
k 31. 12. 2014

Název
SSD-K ČR, FIX %, 17 II
CZ0001003784

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

CZK

20 000 000

100

20 031

Celkem
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a) Realizovatelné cenné papíry k 31. 12. 2014 – portfolio č. 1

4.2.2. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

k 31. 12. 2014

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

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

ISCS INSTITUCIONALNI AKCIOVY
CZ0008473030

CZK

22 918 965

1,181

26 148

ESPA CORPORATE BASKET 2016
AT00A0MRW3

CZK

195 500

102,480

22 058

ESPA FIDUCIA (VT) CZK
AT0000674692

CZK

158 568

126,18

20 378

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

USD

1 000

103,00

23 891

ERSTE BANK VAR 07/19/17
XS0260783005

EUR

2

91,80

2 674

GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16
CZ0001002331

CZK

1 900

100,17

19 109

ERSTE BANK 2.5 05/18/15
AT000B007109

CZK

97

101,46

9 925

ISCS LIKVIDNI FOND
CZ0007473188

CZK

29 371 450

1,021

29 977

NET4GAS 2.25 01/28/21
XS1090620730

CZK

50

99,244

5 123

ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA
AT0000A0AUG5

EUR

301,389

3 482,053

1 136

GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17
CZ0001003438

CZK

1 000

103,45

10 282

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOB
AT0000A1AW14

CZK

256 182,875

101,49

26 694

GOVERNMENT BOND 3,75 09/12/20
CZ0001001317

CZK

5 500

91,66

66 646

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

CZK

3 500

101,902

47 000

GOVERNMENT BOND 4,6 08/18/18
CZ0001000822

CZK

1 000

94,30

11 771

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

CZK

2

102,00

6 099

GOVERNMENT BOND 4 04/11/17
CZ0001001903

CZK

1 000

94,50

11 158

GOVERNMENT BOND 5 04/11/19
CZ0001002471

CZK

2 200

95,25

27 290

GOVERNMENT BOND 3,85 09/29/21
CZ0001002851

CZK

4 300

103,87

53 746

PEGAS NONWOVENS 2,85 11/14/18
CZ0000000559

CZK

600

99,58

30 235

Celkem
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b) Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 – portfolio č. 2
k 31. 12. 2015
Název
GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17
CZ0001003438

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

CZK

590

103,65

6 042

Celkem

6 042
k 31. 12. 2014

Název
GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17
CZ0001003438

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

CZK

590

103,65

6 067

Celkem

6 067

4.4. Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
(údaje v tis. Kč)
Registrované
nadační jmění

Fondy
organizace

Oceňovací
rozdíly

501 000

9 192

44 845

21 860

-6 094

570 803

Rozdělení hospodářského
výsledku

—

21 860

—

-21 860

—

—

Poskytnuté, přijaté dary

—

-6 376

—

—

—

-6 376

Změny oceňovacích
rozdílů

—

—

-34 530

—

—

-34 530

HV běžného účetního
období

—

—

—

35 675

—

35 675

501 000

24 676

10 315

35 675

-6 094

565 572

Zůstatek k 1. 1. 2015

Zůstatek k 31. 12. 2015

HV běžného Nerozdělený
roku
zisk

Celkem

4.3. Krátkodobý finanční majetek
4.3.1. Účty v bankách

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

Bankovní účty portfolia
Běžné účty
Celkem

31.12.2015

31.12.2014

289 720

69 761

14 396

4 254

304 116

74 015

4.3.2. Cenné papíry
k 31. 12. 2015
Název
ESPA CORPORATE BASKET 2016
AT00A0MRW3
Celkem

70

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Objem v tis. Kč

CZK

195 500

102,480

22 561

Registrované
nadační jmění

Fondy
organizace

Oceňovací
rozdíly

501 000

12 873

6 952

11 854

-6 094

526 585

Rozdělení hospodářského
výsledku

—

11 854

—

-11 854

—

—

Poskytnuté, přijaté dary

—

-15 535

—

—

—

-15 535

Změny oceňovacích
rozdílů

—

—

37 896

—

—

37 893

HV běžného účetního
období

—

—

—

21 860

501 000

9 192

44 845

21 860

Zůstatek k 1.1.2014

Zůstatek k 31.12.2014

Nadační kapitál
22 561
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HV běžného Nerozdělený
roku
zisk

Celkem

21 860
-6 094

570 803

Účet hospodářského výsledku / hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení

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 a státní spořící dluhopisy.

Dosažený zisk za rok 2014 ve výši 21 860 tis. Kč byl
na základě rozhodnutí Správní rady nadace převeden do fondů určených k rozdělení nadačních příspěvků, a to ve výši 21 860 tis. Kč. Zisk za rok 2015
byl realizován ve výši 35 675 tis. Kč.

Fondy

Přijaté dary

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

V běžném účetním období byly přijaty dary od právnické osoby ve výši 12 000 tis. Kč, a to od České spořitelny a.s. (2014: 2 133 tis. Kč). Od fyzických osob
nebyly v roce 2015 přijaty žádné dary (2014: 280 tis.
Kč).
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Poskytnuté příspěvky
Celková výše příspěvků poskytnutých právnickým osobám dosáhla v roce 2015 a 2014 17 991 tis. Kč a 17 697
tis. Kč.
Přehled příspěvků poskytnutých právnickým osobám (v tis. Kč):

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

63

63

Domácí hospice Vysočina, o.p.s.

70

50

MIKASA z.s.

40

—

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Třebíč

24

—

DIANA Třebíč, o.p.s

70

—

50

—

—

33

2015

2014

Slezský klub stomiků Ostrava, z.s.

Charita Česká republika

5 500

5 766

Diakonie ČCE Myslibořice

SANANIM, z.ú.

3 500

3 666

Domov svaté rodiny

50

50

Život 90, spolek

1 500

1 500

Dobrovolnické centrum, o.s.

35

—

Drop In, o.p.s.

500

500

ADRA, o.p.s.

—

24

Otevřená OKNA z.ú.

100

50

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

70

—

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

70

—

Divadelní Komorní Svět o.s.

67

—

96

—

NF manželů Livie a Václava Klausových

700

700

Podané ruce, o.p.s.

940

1 215

PALATA – Domov pro zrakově postižené

960

967

Český červený kříž

500

—

Příroda Sport Kultura Vzdělání, o.s.
Fosa, o.p.s
Ledovec, o.s.
Ad Hominem, o.s.
Vítej… o.p.s.

—

35

Vrátka, o.s.

50

50

Charita sv. Anežky Otrokovice

—

47

109

75

Asistence, o.p.s.

—

50

80

76

Pferda, o.s.

—

50

Sociální služby města Nový Bor, p.o.

—

20

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

—

50

55

54

Česká Alzheimerovská společnost

100

100

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

100

50

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

70

50

—

46

Diecézní charita Brno

—

50

Občanské sdružení MAKO
DC 90, o.p.s

100

100

TOTEM, spolek

—

50

Fokus Praha o.s.

100

—

Země lidí, o.p.s.

—

44

FOKUS Vysočina

70

—

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

70

50

100

—

Spolurádi, o.s.

—

50

Kunštát pro Futuro

40

—

Farní charita Chrudim

—

50

Dílna Gawain, z.s.

70

—

POINT 50+, o.p.s.

—

50

Apropo Jičín, o.p.s

—

100

DH Liberec, o.p.s.

30

—

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Arkadie, o.p.s.

Renarkon, o.p.s.

Občanské sdružení Modré dveře

Společnost Parkinson, o.s.

—

45

500

500

52

70

135

63

70

—

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

—

100

Domov Sue Ryder, o.p.s.

Sociální služby města Jičína

—

100

Mareva, spolek

30

45

100

100

BÉTEL CZ, z.s.

69

—

Dobromysl, o.p.s
Lékořice, o.s.

12

100

PROUTEK, o.s.

—

99

Propolis, o.s.

70

—

Klub hornických důchodců Dolu František

—

20

Darmoděj z.ú.

66

—

LEMNISKATA – život bez bariér, o.p.s.

—

50

Sdílny generací, z.s.

70

—

Naděje, spolek

—

43

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

73

—

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

170

50

—

49

Stáj Rozárka, o.s.

87

36

17 991

17 697

Počteníčko s babičkou, o.s.

58

42

Hewer – občanské sdružení

—

70

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

70

70

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou

50

75

260

89

TJ SOKOL Ústí nad Orlicí

Sdružení Neratov, o.s.

72
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Celkem
V roce 2015 byl doplacen vratný příspěvek ve výši
111 tis. Kč, který byl poskytnut v roce 2010 právnické osobě Hub, s.r.o.

V roce 2015 celková výše příspěvků poskytnutých
fyzickým osobám dosáhla 440 tis. Kč, příspěvky
byly určeny na podporu osob v jejich tíživých životních situacích. V roce 2014 činila výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám 477 tis. Kč.
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5. DODATEČNÉ INFORMACE

4.5. Krátkodobé závazky

4.9. Náklady

Krátkodobé závazky z obchodního styku představují
především neuhrazené faktury za služby poskytované
Českou spořitelnou pro zajištění chodu nadace a účetní služby. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.

Nadace nemá vlastní zaměstnance, veškeré činnosti
jsou zajišťovány zaměstnanci České spořitelny a.s.
Nadace v účetním období nevstupovala do pracovně-právních vztahů. Náklady spojené s činností nadace Česká spořitelna následně nadaci přefakturovává. Odměny statutárním orgánům v roce 2015 ani
2014 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.

4.6. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákladů na služby spojené s účetními pracemi, účetní závěrkou a auditem nadace za rok 2015.
4.7. Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období
2015 a 2014 činí celkem 0 tis. Kč. V roce 2015 a 2014
byl zisk vykázán z výnosů nadace, které byly dosaženy ze zdrojů z nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku a tyto výnosy jsou od daně z příjmů
osvobozeny. U zdaňovaných výnosů byly náklady
s nimi spojené vyšší, a tedy nepodléhají dani z příjmů právnických osob. Dosažená daňově uznatelná
ztráta za rok 2014 byla ve výši 2 856 tis. Kč. V roce
2015 nadace vykázala zisk ve výši 35 675 tis. Kč
a základ daně činil 139 tis. Kč. Nadace jako veřejně
prospěšný poplatník využila možnost snížit základ
daně z příjmu ve smyslu zákona o daních z příjmů
§ 19b bod 7, a tedy daňová povinnost není žádná.
4.8. Výdaje příštích období

Dle statutu nadace celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 2,5 % hodnoty
nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci
téhož roku. V letech 2015 a 2014 nebyl tento limit
překročen.

Nadace i v následujícím účetním období předpokládá pokračovat v činnosti v souladu se svým statutem.
Účetní závěrka byla sestavena dne: 22. 6. 2016

Celkové náklady nadace související se správou nadace v roce 2015 dosáhly výše 3 955 tis. Kč (2014:
2 373 tis. Kč).

Nadace neměla v průběhu vykazovaného účetního
období žádné náklady spojené s aktivitami v oblasti
výzkumu a vývoje 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 prodejní cenou cenných papírů, které nadace v průběhu účetního období prodala. Výnosy z krátkodobého 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.

Podpis statutárního orgánu:

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

Náklady (údaje v tis. Kč)
Propagace, materiály

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1 103

711

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

102

91

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství

124

74

47

17

1 820

1 168

Odpisy
Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.)
Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.)
Kurzové ztráty, finanční náklady

759

312

33 092

11 960

Prodané cenné papíry

342 624

196 171

Celkem

379 671

210 504

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady

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

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:
Výnosy (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2015

Výnosové úroky – běžné účty, TV
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z krátkodobého finančního majetku

69

7

378 944

211 174

30 750

9 134

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy)
Celkem

74

31. 12. 2014

5 583

12 049

415 346

232 364
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