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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

čas rychle plyne, a tak jsme zde opět s výroční zprávou, která
v základních rysech popisuje činnost Nadace České spořitelny
a přináší informace o jejím hospodaření, tentokrát za rok 2006.

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 30. ledna 2002, takže v uplynulém roce
oslavila své 4. narozeniny. Za dobu své existence měla tu čest
podílet se – společně s většími či menšími partnery z neziskového
sektoru – na řadě projektů, které pomohly seniorům, fyzicky či
mentálně postiženým nebo drogově závislým vést kvalitnější
a hodnotnější život nebo které umožnily další rozvoj vzdělávání
či přispěly k ochraně přírody kolem nás. Jedná se o oblasti,
které stojí většinou na okraji zájmu široké veřejnosti i donátorů,
kam však naše nadace zaměřuje svou pozornost především.

Nadace úspěšně pokračovala ve spolupráci se svými
dlouhodobými partnery, ale současně navázala i některá partnerství nová. Proto jsme měli možnost účastnit se kromě
ověřených projektů i projektů zbrusu nových. Například se
nám podařilo prostřednictvím projektu s názvem „Charita na
oblastních pobočkách“ rozšířit působení nadace do jednotlivých regionů České republiky. Dalším inovativním krokem
ze strany nadace bylo vyhlášení veřejného grantového programu na podporu činnosti drobných organizací zabývajících se
problematikou drog, což je v rámci České republiky zatím
ojedinělý veřejný grantový program s touto tématikou. Informace o hlavních projektech realizovaných v průběhu minulého
roku najdete dále ve výroční zprávě.

V souladu se zákonem
č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech správní
rada Nadace České spořitelny
schválila roční účetní závěrku
k 31. prosinci 2006 a výroční
zprávu o činnosti a hospodaření
nadace za rok 2006.

Nadace České spořitelny se
snaží pomáhat svými finančními
prostředky tam, kde je potřeba. Bez svého zřizovatele, České
spořitelny, která byla v roce 2006 hlavním a jediným dárcem
z řad právnických osob, ani bez spolehlivých neziskových
partnerů, by tolik prospěšného vykonat nedokázala. Rádi
bychom proto poděkovali zřizovateli za přízeň, kterou nám
trvale prokazuje, a partnerům pak za nasazení, s jakým se
našim společným projektům věnují. Odvedli jsme kus dobré
práce a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu.

Mgr. Jarmila Plachá
předsedkyně správní rady nadace
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Finanční zpráva za rok 2006
VÝNOSY:

MAJETEK NADACE K 31. 12. 2006

Úroky z účtů nepodléhající dani
308 327,05 Kč
Úroky z termínovaných účtů
136 358,90 Kč
Výnosy z cenných papírů krátkodobých
504 735,00 Kč
Výnosy z cenných papírů dlouhodobých 10 496 263,18 Kč
Prodej cenných papírů
103 784 248,69 Kč
VÝNOSY CELKEM
115 229 932,82 Kč

AKTIVA NADACE K 31. 12. 2006
Akciové fondy
18 494 306,62 Kč
Dluhopisové fondy
464 577 673,10 Kč
Dluhopisy
10 090 500,00 Kč
Fondy alternativních strategií
5 150 903,42 Kč
Strukturované dluhopisy
14 108 488,89 Kč
Běžné účty v portfoliu
15 003 952,35 Kč
Portfolio celkem
527 425 824,38 Kč
BÚ výnosy, projekty 82978319
3 303 557,57 Kč
BÚ FS zaměstnanci 82979389
139 087,14 Kč
BÚ 82511399
3 886,35 Kč
BÚ provoz 83686369
367 152,90 Kč
BÚ 101108379
877 777,02 Kč
Běžné účty celkem
4 691 440,98 Kč
Pokladna
873,10 Kč
CELKEM
532 118 158,36 Kč

NÁKLADY:
Vedení účetnictví, daňové agendy,
právní agendy
Propagace, služby ostatní
Nájemné, telefony, kanc. potřeby
Mzdové náklady vč. odvodů
Kurzové rozdíly z cenných papírů
Bankovní poplatky vč. správy
cenných papírů
Prodané cenné papír y
NÁKLADY CELKEM

113 046,76 Kč
96 103 683,71 Kč
97 597 465,26 Kč

Dosažený zisk

17 632 467,54 Kč

83
258
180
341
517

545,70
290,07
000,00
602,00
297,02

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

DARY:
Přijaté dary od právnických osob
1 050 000,00 Kč
fyzických osob
177 450,00 Kč
Přijaté dary celkem
1 227 450,00 Kč
Poskytnuté příspěvky
právnickým osobám 25 996 781,00 Kč
fyzickým osobám
416 500,00 Kč
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 26 413 281,00 Kč
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ
NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY
a) Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým
osobám
Byly poskytnuty finanční příspěvky pracovníkům České
spořitelny, a.s., případně jejich pozůstalým, jako podpora
v jejich tíživé životní situaci. Příspěvky byly poskytnuty
v celkové výši 206 tis. Kč. Jeden příspěvek ve výši 76 tis. Kč
byl v celé výši vrácen v roce 2007, neboť obdarovaný
získal potřebnou celou částku od jiného dárce.
Dále je poskytován měsíčně příspěvek ve výši 5 tis. Kč
pozůstalé dceři po oběti násilného činu, v roce 2006 činil
příspěvek 60 tis. Kč.
Pro zmírnění následků povodní roku 2006 byly poskytnuty
příspěvky ve výši 150,5 tis. Kč.
b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým
osobám
Fórum dárců, o.s.
Nadační fond Mamma
Domov pro zrakově postižené PALATA
Vysoká škola finanční a správní
Národní rada zdravotně postižených
osob ČR, o.s.
VIDA, o.s.
Podané ruce, o.s.
ASNEP
Český svaz ochránců přírody
Člověk v tísni, o.p.s.
Nadace Bezpečná Olomouc
Nadace Partnerství
Nadace Terezy Maxové
Nadace OSF Praha
Nadace policistů a hasičů
– vzájemná pomoc v tísni
Circle of life, o.s.
Sananim, o.s.
Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým Bruntál
Svaz důchodců ČR
Nadační fond Slunce pro všechny
Sdružení Česká katolická charita
Nadace Partnerství
Přátelství, o.s.
Svaz tělesně postižených ČR
Ústav sociální péče pro mentálně
postiženou mládež Bystřice nad Úhlavou
Nadace VIA
TŘI, o.s.
Pomocné tlapky, o.s.
Bankovní institut vysoká škola
Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola pro sluchově postižené, Praha 5

466
800
361
1 200

000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

300
150
20
100
500
000
200
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1
3
1
2

200 000 Kč
175 800 Kč
3 936 000 Kč
100
105
20
5 500
952
42
10

000
000
000
000
000
900
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20
2 051
20
100
250

000
700
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Nadace pro výzkum rakoviny
Jurta, o.s.
Život 90, o.s.
Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Arkáda, o.s.
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Hradec Králové
Nadace Život umělce
VOLNO, o.s.
Dětský domov a Školní Jídelna Lazy – Zlín
Nadační fond I. Hlinky
Česká unie neslyšících
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Nemocnice Znojmo
J. Kratochvílová – Atletika
České hnutí speciálních olympiád
Apogeum, o.s.
Arkádie, společnost pro komplexní péči
o zdravotně postižené
Fokus, sdružení pro péči o duševně nemocné
a zdravotně postižené
Denní pobyt pro mentálně postižené děti
a mládež Přerov

30
20
306
100
20

000
000
188
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20
50
20
20
20
80
100
20
250
100
70

000
000
000
000
000
000
193
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

Celkem byly poskytnuty příspěvky
právnickým osobám ve výši
25 996 781 Kč

PŘIJATÉ DARY
a) Finanční dary přijaté od fyzických osob
V roce 2006 byly přijaty dar y od fyzických osob ve výši
177 450 Kč na podporu osob postižených povodněmi.
Jednalo se především o drobné dar y do 10 tis. Kč.
Dárci, kteří poskytli větší dar:
Milan Havelka
Martin Jungmann
John James Stack
Dárce – na jeho přání jméno neuvádíme

25
10
10
20

000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

b) Finanční dary přijaté od právnických osob
V roce 2006 byly přijaty dar y od České spořitelny, a.s.
ve výši 1 050 000 Kč.

130 000 Kč
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Přehled nejdůležitějších aktivit
V roce 2006 se Nadace České spořitelny snažila upevnit svou
strategii a zaměřila se ještě více na zvolené klíčové oblasti
– oblasti, které jsou sice potřebné, ale které obecně stojí na
okraji zájmů ostatních dárců. Jedná se o oblasti, které se
mohou nebo budou týkat každého z nás, o problémy, jejichž
řešení může a často i má pro život relativně velké skupiny lidí
zásadní význam. Jsou to problémy seniorů, drogově závislých,
zdravotně a mentálně postižených a částečně také témata
ochrany životního prostředí a podpory vzdělání.

SENIOŘI

V oblasti pomoci seniorům pokračovala již druhým rokem
spolupráce s občanským sdružením Život 90, které se zaměřuje na zvyšování kvality života seniorů. Podobně jako v roce
2005 se nadace finančně podílela na zajištění projektu tísňové
péče Áreíon, kdy je klient – senior nebo zdravotně postižený
občan – nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu monitorován v jeho domácím prostředí a v případě např. náhlého
zhoršení zdravotního stavu může přivolat pomoc pouhým
stisknutím tísňového tlačítka.

Tuto sociální službu poskytuje sdružení Život 90 od roku 1992
a k 31. prosinci 2006 byla poskytována prostřednictvím
hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci
Králové, Kutné Hoře a Jihlavě 1 121 klientovi v celkem
32 městech. Finanční dar od Nadace České spořitelny byl použit
na zakoupení a instalování 9 nových terminálních stanic tísňové
péče v bytech klientů a dále na technologickou inovaci softwarového a hardwarového vybavení dispečinku.
Problematice seniorů byly věnovány i některé projekty realizované v rámci generálního partnerství s Charitou Česká
republika (dříve Sdružení Česká katolická charita, od roku
2007 přejmenováno), se kterou nadace spolupracovala již třetí
rok. Nadace přispěla např. na pořízení elektronického signalizačního zařízení pro lepší komunikaci mezi sestrou a klientem
pro Domov Pokojného stáří v Kamenné (Brno) a Domov pro
seniory ve Slavkově nebo podpořila pečovatelské a asistenční
služby v Nových Hradech u Skutče.
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Aktivity nadace
Nahoře: Domov pokojného stáří Kamenná, dole: Pečovatelská a asistenční služba Farní charita Nové Hrady u Skutče

Zdroj: L. Kotek, Charita ČR
Výroční zpráva 2006
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Na skupinu dříve narozených se soustředil i projekt realizovaný ve spolupráci s Palatou – Domovem pro zdravotně
postižené v Praze, Svazem důchodců České republiky nebo
Nadací Život umělce.

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

Druhým klíčovým předmětem zájmu Nadace České spořitelny
je pomoc drogově závislým. V roce 2006 nadace navázala na
dvouleté generální partnerství s občanským sdružením
SANANIM, které poskytuje služby v oblasti péče
a detoxikace nealkoholických návykových látek, a pokračovala v podpoře prevence a léčby se specifickým zaměřením na
mládež ve věku 16 – 25 let, matky s dětmi a klienty s nízkou

uplatnitelností na trhu práce, tedy skupiny, pro které v České
republice neexistuje možnost léčby a resocializace nebo pro
které jsou tyto služby těžko dostupné. Podobně jako v předcházejících letech přispěla nadace mimo jiné na již 2. fázi
rozsáhlé rekonstrukce bývalého hospodářského dvora Karlov
(okr. Písek) na terapeutickou komunitu pro uvedené cílové
skupiny (v terapeutické komunitě se léčilo 22 matek
s 22 dětmi a 42 mladistvých a mladých dospělých), a na
nákup vybavení Doléčovacího centra (doléčovacího programu
se účastnilo 161 osob včetně 20 matek), Denního stacionáře
(programu využilo 536 klientů, z toho 96 matek a 96 dětí)
a poradenského centra pro rodiče s chráněnou kavárnou
a obchůdkem označovaného společným názvem Café Therapy
(služeb poradny využilo 125 klientů).
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Aktivity nadace
Nahoře: Doléčovací centrum Nové Butovice, Praha, dole: Terapeutická komunita Karlov

Zdroj: občanské sdružení SANANIM
Výroční zpráva 2006
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Z dalších partnerů zabývajících se drogovou problematikou
lze zmínit i Sdružení Podané ruce, které podobně jako
SANANIM poskytuje svým klientům komplexní systém
služeb, nebo občanské sdružení Circle of Life, které se
soustřeďuje na rezidenční doléčování. Možnost získat finanční
prostředky i drobným regionálním organizacím pak přinesl
společný grantový program „Nadace České spořitelny
a Nadace Open Society Fund Praha proti drogám“ (více
viz kap. Grantové programy).

POSTIŽENÍ

Nadace České spořitelny nezapomínala v roce 2006 ani na
postižené. Navázala dlouhodobou spolupráci např. s Národní
radou zdravotně postižených osob České republiky, jež hájí
zájmy zdravotně postižených občanů, a podílela se na
uspořádání 2. mezinárodní konference Město bez bariér,
občanskému sdružení VIDA přispěla na činnost celorepublikové sítě tzv. VIDA center – informačně-poradenských míst
pro oblast duševního zdraví vedených lidmi, kteří sami mají
zkušenost s duševním onemocněním, nebo prostřednictvím
partnerství se sdružením ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) pomáhala finančně
zajistit tlumočnické služby pro neslyšící.
Kromě toho nadace podpořila řadu projektů v regionech,
menších z hlediska finančního objemu, ale velkých významem
pro místní obyvatele: mimo jiné pomohla nakoupit materiál
pro arterterapii, pracovní terapii a muzikoterapii do terapeutické
dílny pro mentálně postižené děti a dospělé provozované
Sdružením pro pomoc mentálně postiženým České republiky v Bruntále, vybavení denního stacionáře občanského
sdružení Přátelství v České Třebové, nebo Spolku Trend
vozíčkářů uhradit část nákladů spojených s osobní asistencí
pro zdravotně postižené.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na poli vzdělávání pokračovala druhým rokem spolupráce
s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. Se sdružením
Fórum dárců vstoupila nadace do 2. ročníku vzdělávacího
programu pro nadace, nadační fondy, firemní dárce a částečně
i pro zástupce státní správy s názvem „Profesionalizujeme
české dárce“ a navázala tak na Českou spořitelnu, která podporovala 1. ročník programu v roce 2005. Jeho cílem je zvýšit
profesionalitu a efektivitu dárcovských subjektů v České
republice, zlepšit jejich informovanost a spolupráci s experty
i dárci a najít řešení hlavních problémů v jednotlivých
programových oblastech. Programu se zúčastnilo celkem
134 pracovníci ze 75 nadačních subjektů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V oblasti ochrany životního prostředí dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Partnerství. V roce 2006 se již potřetí stala
Nadace České spořitelny generálním partnerem programu
Zelené stezky – Greenways, což jsou stezky a koridory
přinášející užitek životnímu prostředí i kvalitě života místních
obyvatel. Projekt se snaží spojit občany, organizace a obce za
účelem vytvoření příjemnějších životních podmínek v oblasti,
kde žijí, a vytvořit model pro obnovu obcí a měst i krajiny.

Novým partnerem nadace se stal v roce 2006 Český svaz
ochránců přírody. Nadace převzala štafetu spolupráce od
České spořitelny a stala se generálním partnerem Národní sítě
stanic pro handicapované živočichy. V současné době 24 stanic
působících na území celé České republiky zabezpečuje první
a rychlou odbornou pomoc všem nalezeným a dočasně handicapovaným živočichům a stará se o jejich plnohodnotný
návrat zpět do přírody. V roce 2006 bylo v těchto zařízeních
ošetřeno asi 8 500 živočichů.
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Aktivity nadace
Nahoře: Krmení puštíka, dole vlevo: Záchrana raků, dole vpravo: Záchrana labutí

Zdroj: Český svaz ochránců přírody
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Grantové programy
Nadace České spořitelny se rozhodla využívat pravidelně nástroj
veřejných grantových programů s cílem zapojit do spolupráce
v rámci strategických oblastí i menší neziskové organizace
z celé České republiky. Účelem grantových programů je umožnit
i menším subjektům žádat a získat podporu a nastavit transparentní podmínky pro všechny žadatele. Grantové programy
umožňují širší záběr z hlediska zapojení většího množství subjektů z dané tématické oblasti a rovněž pokrývají dané téma
na několika úrovních a tímto způsobem vytvářejí ucelenou
a strukturovanou podporu. Nadace se snaží minimálně jednou
ročně zorganizovat veřejný grantový program, tématicky
věnovaný strategické oblasti nadace.

Programy zaměřené na některou z cílových oblastí vyhlašuje
nadace vždy ve spolupráci s respektovanou partnerskou organizací z neziskového sektoru, která je zodpovědná za realizaci
samotného projektu. Informace a podmínky k zařazení do programu jsou zveřejněny vždy na webových stránkách partnera
a ve stručné podobě s odkazem na partnerské stránky i na
www.nadacecs.cz. Vítěze grantů vybírá speciálně ustanovená
komise složená z nezávislých odborníků na konkrétní problematiku a zástupce nebo zástupců nadace a partnerského
subjektu. Konečný výběr je pak schválen statutárním zástupcem
partnera.V roce 2006 realizovala Nadace České spořitelny
2 grantové programy, z nichž první se soustředil na ochranu
životního prostředí a druhý na téma drog.
Program „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ byl
již počtvrté vyhlášen společně s Nadací VIA. Program pomáhá
místním neziskovým organizacím budovat nebo obnovovat
zanedbaná a nevyužívaná veřejná prostranství (náměstí, návsi,
prostranství na sídlištích, dvory činžovních domů atd.) za účasti

místních obyvatel všech věkových kategorií a úřadů, a to jak
ve fázi návrhu a plánování, tak v období vlastní stavby.
Nadace VIA výhercům grantů poskytuje nejenom finanční dotaci,
ale i odborné vedení prostřednictvím konzultací a seminářů.
Nově byla do 4. ročníku zařazena soutěž o nejlepší proměnu
prostranství. V rámci 4. ročníku programu pro rok 2006/2007
získaly grant Město Broumov, Obec Ryžoviště (Bruntálsko),
sdružení Darjav z Pardubic, Obec Chudenice (Klatovsko)
a Obec Česká Čermná (Náchodsko). Celkem bylo za čtyřletou
existenci programu za přispění České spořitelny (první dva
ročníky) a poté Nadace České spořitelny (druhé dva ročníky)
vybudováno nebo upraveno 20 veřejných prostranství.
„Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund
Praha proti drogám“ – tak jsme nazvali v pořadí druhý
grantový program realizovaný v roce 2006 a směřovaný pro
změnu na problematiku drogové závislosti. Jeho cílem byla
podpora projektů zaměřených na prevenci a snižování rizik
a následků drogové závislosti u nás, kde primární cílovou
skupinou byli uživatelé drog, jejich rodiny a blízcí a sekundární
skupinou pak pracovníci v oblasti služeb péče o klienty.
Z celkem 62 došlých žádostí obdrželo grant 19 žadatelů.
Prostředky byly určeny vždy na konkrétní projekty žádajících
subjektů, ať již v plné nebo částečné výši. Mezi obdarovanými
byly například organizace jako občanské sdružení PREVENT
(projekt Jihočeský streetwork), sdružení Prostor (terénní programy na okrese Kolín a Kutná Hora), Drug-Out Klub (projekt kontaktního centra Ústí nad Labem), WHITE LIGHT I.
(nízkoprahové kontaktní centrum v Teplicích), sdružení
DARMODĚJ (kontaktní a krizové centrum Jeseník) nebo
Český červený kříž – oblastní spolek Praha 2 (výměnný program u infekčních uživatelů drog). Partnerem programu „Proti
drogám“ byla Nadace Open Society Fund Praha.
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Grantové programy
Nahoře: Broumov, plánovací setkání, dole: Broumov, brigáda.

Zdroj: Nadace VIA
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Nadace v regionech
V roce 2006 se nadace rozhodla rozšířit své působení v rámci
jednotlivých regionů České republiky a využila pro to rozsáhlé
sítě poboček svého zřizovatele, České spořitelny. Cílem bylo
zapojit pobočky a jejich zaměstnance do charitativních aktivit
nadace a poskytnout finanční podporu místním neziskovým
organizacím, pro které je získávání jakýchkoli finančních
zdrojů velmi obtížné. Projekt dostal název „Charita na
oblastních pobočkách“. Z žádostí shromážděných jednotlivými oblastními pobočkami České spořitelny správní rada
vybrala vždy projekt jednoho ze subjektů zabývajících se některým z nadačních strategických témat v daném regionu.
Většinou se jednalo o podporu organizací pomáhajících handicapovaným nebo nemocným. V průběhu roku 2006 tak bylo
realizováno celkem 14 projektů v různých regionech České
republiky.

Ve středních Čechách se jednalo např. o projekt občanského
sdružení VOLNO v Kolíně (vybavení centra respitní péče pro
mentálně postižené děti) nebo o sdružení TŘI z Příbrami
(pořízení kyslíkového dýchacího přístroje pro hospicovou
péči). V severních Čechách jsme podpořili občanské sdružení
Jurta v Děčíně (pořízení nástrojů a pomůcek pro chráněnou
dílnu) nebo sdružení Fokus Turnov (pořízení výtvarného
materiálu pro pracovní rehabilitaci). V západních Čechách

směřovaly prostředky do Ústavu sociální péče pro mentálně
postiženou mládež v Bystřici nad Úhlavou (rekonstrukce
ubytovacích prostor a sociálního zařízení) a ve východní části
republiky do Střední, Základní a Mateřské školy ve Štefánikově ulici v Hradci Králové (účast sluchově a řečově
postižených žáků na mezinárodní soutěži v oboru kuchař
v moderní gastronomii). V jižních Čechách jsme pak podpořili
sdružení ARKÁDA – sociálně psychologické centrum
v Písku (pořízení plynového topení).
Na střední Moravě jsme přispěli např. Nadaci pro výzkum
rakoviny v Olomouci (pořízení fotoaparátu na mikroskop)
a Dennímu pobytu pro mentálně postižené děti a mládež
v Přerově (pořízení vybavení relaxační místnosti), v jižní
části Moravy byl finanční dar věnován mimo jiné Nemocnici
ve Znojmě (nákup ultrazvuku) nebo Dětskému domovu
a školní jídelně v Lazích – Zlíně (rekonstrukce sociálního
zařízení a ubytovacích prostor).
Projekt Charita na oblastních pobočkách s rokem 2006
neskončil, ale bude pokračovat ve stejných intencích i v roce
následujícím. Projekt má velký pozitivní ohlas a je oceňován
nejen neziskovými organizacemi, ale i širokou veřejností
v jednotlivých regionech.
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Nadace v regionech
Nahoře: Občanské sdružení Volno, dole vlevo: Střední, Základní a Mateřská škola Hradec Králové,
dole uprostřed: Občanské sdružení Jurta, dole vpravo: Ústav sociální péče Bystřice nad Úhlavou

Zdroj: uvedené subjekty
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Poděkování
Nadace České spořitelny srdečně děkuje dárcům z řad fyzických osob, zřizovateli České spořitelně, partnerům a firmě Deloitte
Czech Republic za pomoc, spolupráci a podporu, kterou jí v roce 2006 poskytli.

Zpráva dozorčí rady
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech dozorčí rada Nadace České spořitelny přezkoumala roční
účetní závěrku k 31. prosinci 2006 a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok 2006 a dospěla k závěru, že účetní
záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpisy o účetnictví a že roční účetní závěrka správně
zobrazuje finanční situaci Nadace České spořitelny. Audit účetní závěrky provedla firma Deloitte s.r.o., která potvrdila, že podle
názoru Deloitte s.r.o. účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu
a finanční situace Nadace České spořitelny k 31. prosinci 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Dozorčí rada vzala se souhlasem na vědomí tento výrok auditora k účetní závěrce.

Martin Němeček
předseda dozorčí rady nadace
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Zpráva auditora
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Rozvaha
Rozvaha k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 002+010+021+029
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 003 až 009
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek ř. 011 až 020
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek ř. 022 až 028
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 030 až 040
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)
(043)
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)

Číslo řádku
b
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

Stav
k prvnímu dni
účetního období
1
511 583

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2
512 422

511 583

512 422

511 583

512 422
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Rozvaha k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
AKTIVA
a
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 052+071+080+084
I. Zásoby celkem ř. 043 až 051
1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem ř. 053 až 071
1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků
14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 073 až 080
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě (+/-)
IV. Jiná aktiva celkem ř. 082 až 084
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
3. Kurzové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM

(112)
(119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(139)
[314]
(311)
(312)
(313)
(314)
(315)
(335)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(358)
(373)
(375)
(378)
(388)
(391)
(211)
(213)
(221)
(251)
(253)
(256)
(259)
(261)
(381)
(385)
(386)

Číslo řádku
b
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085

Stav
k prvnímu dni
účetního období
1
30 357

Stav
k poslednímu dni
účetního období
2
19 697

30 356
2

19 696
1

8 156
22 198

19 695

1
1

1
1

541 940

532 119
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Rozvaha k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
PASIVA
a
A. Vlastní zdroje celkem ř. 087+091
I. Jmění ř. 088 až 090
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem ř. 092 až 094
1. Účet výsledku hospodaření (+/-)
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-)
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
B. Cizí zdroje celkem ř. 096+098+105+129
I. Rezervy celkem ř. 097
1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 099 až 104
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
2. Vydané dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Ostatní dlouhodobé závazky

(900)
(911)
(921)
(963)
(931)
(932)

(941)
(951)
(953)
(954)
(955)
(958)
(959)

Číslo řádku
b
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Stav
k prvnímu dni
účetního období
3
541 634
511 351
501 000
10 351
30 283

Stav
k poslednímu dni
účetního období
4
531 782
514 150
501 000
15 449
-2 299
17 632
17 632

30 283
306

337
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Rozvaha k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
PASIVA
a
III. Krátkodobé závazky celkem ř. 106 až 128
1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky
18. Krátkodobé bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy (-)
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV. Jiná pasiva celkem ř. 130 až 132
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kurzové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM ř. 086+095

(321)
(322)
(324)
(325)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(367)
(368)
(373)
(379)
(231)
(232)
(241)
(255)
(389)
(249)
(383)
(384)
(387)

Číslo řádku
b
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Stav
k prvnímu dni
účetního období
3
253
226

Stav
k poslednímu dni
účetního období
4
271
263

27

8

53
53

66
66

541 940

532 119
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Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
Název ukazatele
a
NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
(501)
2. Spotřeba energie
(502)
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(503)
4. Prodané zboží
(504)
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
(511)
6. Cestovné
(512)
7. Náklady na reprezentaci
(513)
8. Ostatní služby
(518)
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
(521)
10. Zákonné sociální pojištění
(524)
11. Ostaní sociální pojištění
(525)
12. Zákonné sociální náklady
(527)
13. Ostatní sociální náklady
(528)
IV. Daně a poplatky celkem
14. Daň silniční
(531)
15. Daň z nemovitostí
(532)
16. Ostatní daně a poplatky
(538)
V. Ostatní náklady celkem
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
18. Ostatní pokuty a penále
(542)
19. Odpis nedobytné pohledávky
(543)
20. Úroky
(544)
21. Kurzové ztráty
(545)
22. Dary
(546)
23. Manka a škody
(548)
24. Jiné ostatní náklady
(549)
VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba
rezerv a opr. pol. celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmot. a hmot. majetku
(552)
27. Prodané cenné papíry a vklady
(553)
28. Prodaný materiál
(554)
29. Tvorba rezerv
(556)
30. Tvorba opravných položek
(559)
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
(581)
32. Poskytnuté příspěvky
(582)
VIII. Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

Číslo řádku
b
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

Hlavní
činnost
5
x
2
2

Hospodářská
činnost
6
x

7
x

Celkem
8
x
2
2

520

520

520
342
253
89

520
342
253
89

630

630

517

517

113

113

96 104

96 104

96 104

96 104

97 598

97 598

Výroční zpráva 2006

strana 22

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006 v celých tisících Kč
Název ukazatele
a
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Smluvní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování zákonných rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování zákonných opravných položek
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Účtová třída 6” celkem ř. 034 až 062
“
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
ř. 063 - ř. 033
Daň z příjmů
Dodatečné odvody zdaně z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-)
ř. 064 - 065 - 066

Číslo řádku
b
(601)
(602)
(604)
(611)
(612)
(613)
(614)
(621)
(622)
(623)
(624)
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)
(648)
(649)

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

(652)
(653)
(654)
(655)
(656)
(657)
(659)
(681)
(682)
(684)
(691)

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

(591)
(595)

Hlavní
činnost
5
x

Hospodářská
činnost
6
x

7
x

Celkem
8
x

445

445

103 784

103 784

505

505

10 496

10 496

115 230

115 230

064
065
066

17 632

17 632

067

17 632

17 632
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Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2006
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

1.

OBECNÉ ÚDAJE
1.1 Založení a charakteristika nadace
1.2 Organizační struktura nadace
1.3 Správní rada a dozorčí rada nadace
1.4 Změny ve složení správní a dozorčí rady, změny v nadačním rejstříku
ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
ZMĚNY
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1 Dlouhodobý finanční majetek
4.2 Krátkodobý finanční majetek
4.3 Náklady příštích období
4.4 Vlastní zdroje
4.5 Krátkodobé závazky
4.6 Daň z příjmů
4.7 Přechodné účty pasivní
4.8 Náklady
4.9 Výnosy
DODATEČNÉ INFORMACE
ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBSAH

2.
3.
4.

5.
6.
7.

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

25
25
25
25
25
26
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
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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 oddíle N,
vložka 433 dne 30. ledna 2002. Nadace má sídlo Olbrachtova
62 čp. 1929, Praha 4, PSČ 140 00.

Hlavním účelem nadace je:
• podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných
a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních
aktivit, sportu a ekologie;
• podpora jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvídatelnými událostmi.
Nadace má nadační jmění ve výši 501 000 tis. Kč. Nadační jmění
tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitelnou, a.s. podle
Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádání
obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací České
spořitelny ze dne 4. 5. 2004, a peněžní prostředky na účtu
České spořitelny, a.s. Nadační jmění tvořilo ke dni vzniku
nadace vklad zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

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

1.3 Správní rada a dozorčí rada nadace
Správní rada
Předsedkyně správní rady
Místopředseda správní rady
Členové správní rady

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady

Mgr. Jarmila Plachá
Ing. Václav Kubata
John James Stack
Michael Mauritz
Ing. Karel Machytka
Ing. Daniel Heler
Boris Johannes Marte
Ing. Jiří Škorvaga

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

Jménem nadace jednají společně vždy dva z těchto členů
správní rady: Mgr. Jarmila Plachá, Ing. Václav Kubata, John
James Stack, Ing. Jiří Škorvaga, Ing. Daniel Heler, Ing. Karel
Machytka, a to tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis.

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

V průběhu účetního období došlo ke změně ve složení správní
rady. Svou činnost ukončil člen správní rady Ing. Martin Škopek
a novými členy byli zvoleni Michael Mauritz a Ing. Jiří Škorvaga.

V dozorčí radě v průběhu roku 2006 nedošlo ke změně ve složení.

1.2 Organizační struktura nadace

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.
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2. Účetní metody a obecné
účetní zásady
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.
Cenné papíry v držení nadace jsou klasifikovány jako Ostatní
(realizovatelné) cenné papíry a obchodní podíly, které nejsou
z hlediska záměru určeny výhradně ani k obchodování ani nejsou
strategickou majetkovou účastí do dceřiných či přidružených
společností.

Tyto cenné papíry jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou
č. 504/2002 Sb. oceňovány ke konci rozvahového dne reálnou
hodnotou. Rozdíl z přecenění je zachycen na účtu Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu.
Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší
souvztažně s analytickým účtem příslušného majetku.

Finanční výnosy:
a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je
úrokovým výnosem výnos stanovený touto sazbou,
b) u diskontovaných dluhových cenných papírů je
úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou hodnotou
dluhopisu a pořizovací cenou.
Úrokové výnosy z cenných papírů jsou zachyceny s datem
vzniku nároku.
Výnosy z prodeje cenných papírů jsou zachyceny s datem
vypořádání obchodu.

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán
pevný kurz platný k 1. lednu účetního období a k 31. prosinci
je proveden přepočet dle vyhlašovaných kurzů ČNB.
O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace
prostřednictvím fondů ve vlastním kapitálu na účtu 911.
Údaje uvedené v této účetní závěrce jsou vyjádřeny
v tisících Kč.

U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na
vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů
a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině.
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3. Změny
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování
a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

V účetním období roku 2006 jsou cenné papíry oceněny na
reálnou hodnotu k 31. prosinci a rozdíl je zachycen prostřednictvím bilančního účtu oceňovacích rozdílů. V předcházejícím období byl tento rozdíl zaúčtován výsledkově.
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4. Doplňující údaje k rozvaze
a výkazu zisku a ztráty
4.1 Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2006,
resp. 31. prosinci 2005, tvoří cenné papíry (podílové listy
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu

a akcií) v celkové výši 512 422 tis. Kč, resp. 511 583 tis. Kč.
Cenné papíry jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na
základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění.

Přehled portfolia cenných papírů k 31. 12. 2006
AKCIOVÉ FONDY
Název
ISIN
ESPA Stock Istanbul (V, CZK)
AT0000494885
ESPA Stock Global (V)
AT0000639497

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Tržní cena

Změna ceny

Podíl na

Poslední

Nákupní měn.

Tržní měn.

Zm. měn.

Objem CZK

portfoliu

nákup

kurz

kurz

kurzu

CZK

464,00

11 094,45

8 407,82

-24,22%

3 901 228,62

1,00

1,00

1 875,36

2 380,60

26,94%

14 593 078,00

1,00

1,00

0,74%
CZK

6 130,00

2,77%

Celkový objem

18 494 306,62

DLUHOPISOVÉ FONDY
Název
ISIN
ESPA Český fond st. dluh. (A)
AT0000633763
ESPA FIDUCIA (A)
AT0000675749

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Tržní cena

Změna ceny

Podíl na

Poslední

Nákupní měn.

Tržní měn.

Zm. měn.

portfoliu

nákup

kurz

kurz

kurzu

CZK

727 000,00

101,97

99,99

-1,94%

1,00

1,00

101,08

99,47

1,00

1,00

13,78%
CZK

3 939 730,00

74,30%

Celkový objem

Objem CZK

72 692 730,00

-1,59% 391 884 943,10
464 577 673,10

DLUHOPISY
Název
ISIN
2,890 % ČS VAR/15
CZ0003701005, F. 16.05.15/16.11, HBJ

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Tržní cena

Změna ceny

Podíl na

Poslední

Nákupní měn.

Tržní měn.

Zm. měn.

Úrokový

portfoliu

nákup

kurz

kurz

kurzu

výnos CZK

CZK

10 000 000,00

100,00

100,50

0,50%

10 090 500,00

1,00

1,00

1,91%

Objem CZK

40 500,00

Celkový objem

10 090 500,00

FONDY ALTERNATIVNÍCH STRATEGIÍ
Název
ISIN
CIS PLUS CZK Class
CISPLUS
Celkový objem

Měna

Počet kusů

Pořizovací cena

Tržní cena

Změna ceny

Podíl na

Poslední

Nákupní měn.

Tržní měn.

Zm. měn.

portfoliu

nákup

kurz

kurz

kurzu

CZK

441,92

11 314,28

11 655,75

3,02%

1,00

1,00

0,98%

Objem CZK

5 150 903,42
5 150 903,42
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STRUKTUROVANÉ DLUHOPISY
Název
ISIN

Pořizovací cena

Tržní cena

Změna ceny

Podíl na

Měna Celk. nom. hodnota

Nákupní měn.

Tržní měn.

Zm. měn.

Úrokový

portfoliu

kurz

kurz

kurzu

výnos CZK

97,80

111,96

14,48%

14 108 488,89

1,00

1,00

1,000 % ČS EUROSTOXX 08
CZ0003700759, F. 02.02.08/02.02, GZJ

CZK

12 500 000,00

2,68%

Objem CZK

113 888,89

Celkový objem

14 108 488,89

PORTFOLIO CELKEM

512 421 872,03

4.2 Krátkodobý finanční majetek
Zůstatky finančního majetku:

(údaje v tis. Kč)
31.12.2006 31.12.2005
Hotovost
1
2
Bankovní účet nadačního jmění
13 734
3 422
Termínované vklady
0
0
Běžné účty
5 961
4 734
Majetkové cenné papíry k obchodování
0
22 198
Celkem
19 696
30 356

4.3 Náklady příštích období

Náklady příštích období k 31. prosinci 2006 ve výši 1 tis. Kč
jsou tvořeny časovým rozlišením nákladů za správu internetové domény.

4.4 Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích:

Nadační jmění
Nadační jmění nadace je blíže popsáno v bodě 1. 1.

Fondy
Fondy nadace představují účelové zdroje používané k posky-

tovaní příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji od třetích osob
a dále ze zisku po zdanění dosaženého nadací. V běžném
účetním období byly přijaty dary od fyzických osob ve výši
177 tis. Kč a od právnické osoby (České spořitelny, a.s.) dar
ve výši 1 050 tis. Kč. Celková výše poskytnutých příspěvků
v běžném účetním roce dosáhla výše 26 413 tis. Kč, z toho
příspěvky pro fyzické osoby činily 417 tis. Kč.

Účet hospodářského výsledku/Hospodářský výsledek
ve schvalovacím řízení
Hospodářský výsledek běžného účetního období plánuje
správní rada nadace převést na fondy a použít na příspěvky
právnickým a fyzickým osobám. Dosažený zisk za rok 2005
ve výši 30 283 tis. Kč byl na základě rozhodnutí správní rady
nadace převeden do fondů. Tyto prostředky byly použity na
dary právnickým a fyzickým osobám v roce 2006 a zůstatek
nepoužitých prostředků bude rozdělen v následujících letech.
Přijaté dary
V roce 2006 byly přijaty dary od fyzických osob ve výši
177 tis. Kč a od právnických osob ve výši 1 050 tis. Kč.

Poskytnuté příspěvky
Celková výše příspěvků poskytnutých právnickým osobám
dosáhla v roce 2006 25 997 tis. Kč, v roce 2005 19 575 tis. Kč.
Celková výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám
dosáhla v roce 2006 417 tis. Kč, v roce 2005 310 tis. Kč.
Finanční prostředky byly určeny na podporu osob v jejich
tíživých životních situacích.
(údaje v tis. Kč)

Zůstatek k 1. 1. 2006
Rozdělení hospodářského výsledku
Nabyté finanční prostředky
Poskytnuté dary
Změny oceňovacích rozdílů
HV běžného účetního období
Zůstatek k 31. 12. 2006

Registrované
nadační jmění
501 000
501 000

Fondy
organizace
10 351
30 283
1 227
-26 413
15 449

Oceňovací
rozdíly
0
-2 299
-2 299

HV běžného
roku
30 283
-30 283
17 632
17 632

Celkem
541 634
0
1 227
-26 413
-2 299
17 632
531 782
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4.5 Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2006
činí 263 tis. Kč, k 31. prosinci 2005 v celkové výši 225 tis. Kč.
Krátkodobé závazky v roce 2006 představují především neuhrazené
faktury za nájemné, přefakturované mzdové náklady zaměstnancům
České spořitelny, a.s. zajišťující činnost nadace a poplatky za
účetní služby. Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

4.6 Daň z příjmů

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2006,
resp. 2005 činí celkem 0 tis. Kč, resp. 0 tis. Kč. Výnosy, kterých
nadace dosáhla za běžné účetní období, t.j. výnosy z nadačního
jmění, jsou osvobozeny od daně z příjmů nebo jí nepodléhají.

4.7 Přechodné účty pasivní

Výdaje příštích období k 31. prosinci 2006 činí 66 tis. Kč,
k 31. prosinci 2005 byly ve výši 53 tis. Kč. Tyto představují
poplatky za správu cenných papírů, které byly zaplaceny
správci po datu účetní závěrky.

Nadace nemá vlastní zaměstnance, veškeré činnosti jsou zajišťovány
zaměstnanci České spořitelny, a.s.
Náklady spojené s činností nadace jsou následně nadaci přefakturovány.
Náklady na mzdy a s nimi spojené odvody jsou účtovány na účty
osobních nákladů.

4.9 Výnosy
(údaje v tis. Kč)
31. 12. 2006 31. 12. 2005
Výnosové úroky – běžné účty
445
Výnosy z krátkodobého
finančního majetku
505
Jiné ostatní výnosy (vratky splatné daně)
Kurzové rozdíly z cenných papírů
Tržby z prodeje cenných papírů
103 784
Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku (dividendy a kuponové výnosy)
10 496
Změna ocenění cenných papírů
Celkem
115 230

278
6
1 054
98 714
20 760
10 387
131 199

Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2006 ve výši 8 tis. Kč
jsou tvořeny dohady poplatků za účetní služby, v roce 2005 ve
výši 27 tis. Kč.

4.8 Náklady

(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2006 31. 12. 2005
Propagace
236
230
Náklady na služby, nájemné, telefonní
poplatky (Česká spořitelna, a.s.)
180
180
Vedení účetní a daňové agendy,
právní poradenství
84
69
Ostatní služby
22
36
Přefakturované mzdové náklady
(Česká spořitelna, a.s.)
253
201
Přefakturované zákonné sociální pojištění
(Česká spořitelna, a.s.)
89
69
Bankovní poplatky, správa cenných papírů
(Česká spořitelna, a.s.)
113
115
Kurzové rozdíly – cenné papíry
517
1 009
Prodané cenné papíry
96 104
93 818
Změna ocenění cenných papírů
5 189
Daň z příjmů právnických osob
Celkem
97 598
100 916
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5. Dodatečné informace
Dle statutu nadace celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 2,5 % hodnoty nadačního jmění podle jeho
stavu k 31. prosinci téhož roku. V roce 2006 nebyl tento limit překročen.
Celkové náklady nadace související se správou nadace dosáhly výše 864 tis. Kč.

6. Závazky neuvedené
v účetnictví

K 31. prosinci 2006 se nadace neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mohlo mít podstatný dopad na společnost.
K 31. prosinci 2006 nadace neeviduje žádné další závazky, které by nebyly uvedené v účetní závěrce.

7. Významné události po
datu účetní uzávěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné jiné události, které by měly významný dopad na účetní závěrku společnosti.

Podpis statutárního orgánu:

předsedkyně správní rady
Mgr. Jarmila Plachá

místopředseda správní rady
Ing. Václav Kubata
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