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Úvodní slovo
Naším cílem je také poukazovat na existenci těchto problémů,
zkoušet je vidět z jiných úhlů pohledu a inspirovat ostatní
potenciální dárce, kteří nechtějí stát na poli společenské zodpovědnosti stranou.
O tom, jakými směry se činnost naší nadace ubírala a na
jakých aktivitách se podílela, se dozvíte spolu s nezbytnými
ekonomickými informacemi ve výroční zprávě za rok 2007,
kterou Vám s potěšením právě předkládáme.
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 2007 a výroční zprávu o činnosti
a hospodaření nadace za rok 2007.

Nadace České spořitelny byla zapsána do nadačního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze 30. ledna 2002 za
účelem podpory sociálních, charitativních, zdravotních
a vzdělávacích projektů a postupem času se začala programově zabývat těmi oblastmi, kterým v České republice
zatím věnuje pozornost jen velmi málo donátorů.

Život s sebou přináší změny a ty se nevyhýbají ani složení
statutárních orgánů. Rádi bychom zde poděkovali těm členům
správní rady, kteří svou práci pro nadaci v průběhu posledního
období ukončili. I s jejich přispěním si Nadace České spořitelny vydobyla čestné místo mezi českými neziskovými organizacemi, a může se tak podílet na řadě významných projektů.
Děkujeme dále našim partnerům, s jejichž pomocí naše vize
uvádíme do života, a děkujeme také České spořitelně, svému
zřizovateli, za její trvalou přízeň a podporu.

Jsou to témata vážná, která se mohou anebo jednou budou
týkat každého z nás a mohou ovlivnit zásadním způsobem
nejen život jednotlivce, ale i jeho blízkých. Problémy související se stárnutím společnosti, s narůstajícím zneužíváním
návykových látek a se zhoršujícím se životním prostředím
považuje nadace pro svou činnost za klíčové a systematickou
dlouhodobou podporou vybraných partnerů z jednotlivých
oblastí se snaží přispívat k jejich alespoň částečnému řešení.

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady nadace

Vážení přátelé,
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Finanční zpráva za rok 2007
VÝNOSY:
Úroky z účtů nepodléhající dani
Úroky z termínovaných účtů
Výnosy z cenných papírů krátkodobých
Výnosy z cenných papírů dlouhodobých
Kurzové rozdíly
Prodej cenných papírů
VÝNOSY CELKEM

MAJETEK NADACE K 31.12.2007
231 820,09 Kč
15 816,11 Kč
147 820,00 Kč
9 710 891,69 Kč
461 800,00 Kč
100 165 788,53 Kč
110 733 936,42 Kč

NÁKLADY:
Propagace
Náklady na služby, nájemné,
telefonní poplatky (ČS a.s.)
Vedení účetní a daňové agendy,
právní poradenství
Ostatní služby
Přefakturované mzdové náklady (ČS a.s.)
Přefakturované zákonné sociální
pojištění (ČS a.s.)
Bankovní poplatky,
správa cenných papírů (ČS a.s.)
Kurzové rozdíly, finanční náklady
Prodané cenné papíry
NÁKLADY CELKEM

Dosažený zisk
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234 740,00 Kč
180 000,00 Kč
57 988,00 Kč
13 148,60 Kč
242 989,00 Kč
85 056,00 Kč
51 977,85 Kč
438 684,51 Kč
102 345 334,95 Kč
103 649 918,91 Kč

7 084 017,51 Kč

Dluhopisy
Fondy
Termínované vklady
Běžné účty v portfoliu
Portfolio celkem
Běžný účet výnosy, projekty 82978319
Běžný účet FS zaměstnanci 82979389
Běžný účet 82511399
Běžný účet provoz 83686369
Běžný účet 101108379
Běžné účty celkem
Pokladna
CELKEM

44 849 390,75 Kč
442 914 043,13 Kč
16 600 000,00 Kč
1 203 843,30 Kč
505 567 277,18 Kč
2 104 852,41 Kč
215 944,89 Kč
3 906,04 Kč
448 946,50 Kč
727 683,54 Kč
3 501 333,38 Kč
302,10 Kč
509 068 912,66 Kč

Úvodní slovo
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKY TNUTÉ 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 291 tis. Kč., z toho částka na částečnou úhradu
škod po orkánu Kyrill činila 151 tis. Kč.
Dále je poskytován měsíčně příspěvek ve výši 5 tis. Kč pozůstalé dceři po oběti násilného činu, v roce 2007 činil příspěvek

60 tis. Kč.
b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám
Karlovarská nemocnice, a.s.
Tandem - sdružení rodičů a přátel školy
Nadační fond MAMMA
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR
Nadace Terezy Maxové
Dětský domov, Základní škola,
Školní jídelna a Školní družina, Volyně
Podkrkonošská společnost přátel
dětí zdravotně postižených Semily
VIDA, o.s.
Fórum dárců, o.s.
Máme otevřeno?, o.s.
Nadace Partnerství
Nadace Bezpečná Olomouc
Vysoká škola finanční a správní
Nadace Open Society Fund Praha
Alkion, o.p.s.
Nadační fond Livie
a Václava Klausových
Sport Invest Marketing
ASNEP
Nadace policistů a hasičů
- vzájemná pomoc v tísni
Máša, o.s.
Sananim, o.s.
Podané ruce, o.s.

20 000 Kč
200 000 Kč
900 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
431 100 Kč
100 000 Kč
3 000 000 Kč
200 000 Kč
1 400 000 Kč
2 186 000 Kč
118 300 Kč
750 000 Kč
250 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
20 000 Kč
3 500 000 Kč
20 000 Kč

Český svaz ochránců přírody
Charita ČR
Nadace VIA
Záchranný systém Praha-východ
Život 90, o.s.
Volno, občanské sdružení pro pomoc
rodinám dětí s postižením
Nadační fond Slunce pro všechny
Apogeum, o.s.
Město Frenštát pod Radhoštěm
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s.
- Domov DANA
Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Nadace Život umělce
Circle of Life
TŘI, o.s.
Stéblo, o.s.
Středisko prevence a léčby drogových
závislostí - Drop In, o.p.s.
Pomocné tlapky, o.p.s.
Základní škola, Střední škola,
Dětský domov, Školní jídelna a Internát,
Velké Heraltice
Centrum Lada - občanské sdružení
pro pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením
Logo, o.s.

500 000 Kč
5 500 000 Kč
2 075 000 Kč
150 000 Kč
310 500 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
70 000 Kč
20 000 Kč

63 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
149 400 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
500 000 Kč
20 000 Kč

20 000 Kč

58 153 Kč
20 000 Kč

Celkem byly poskytnuty příspěvky právnickým osobám ve
výši 24 631 453 Kč.

PŘIJATÉ DARY
a) Finanční dary přijaté od fyzických osob
V roce 2007 nebyl přijat žádný dar od fyzické osoby.

b) Finanční dary přijaté od právnických osob
V roce 2007 byl přijat dar od České spořitelny, a.s. ve výši
6 000 000 Kč.
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Pomoc v nouzi
• Život 90, Areíon
• Charita ČR (L.Kotek), Tříkrálová sbírka 2008

PODPORA SENIORŮ
Od samého počátku své existence řadí Nadace České spořitelny
mezi své hlavní priority pomoc seniorům. Uvědomujeme si,
že v souvislosti se stárnutím obyvatelstva lidí v této věkové
kategorii bude přibývat, a že problémy spojené se stářím se
týkají nejenom seniorů samotných, ale i jejich blízkých a celé
společnosti.
Kromě spolupráce s již dlouhodobými partnery z této oblasti
se podařilo navázat i některá partnerství nová a uvést v život
projekty v České republice zatím ojedinělé.
S humanitárním sdružením Život 90 spolupracovala nadace
již čtvrtým rokem na zajištění projektu tísňové péče Areíon.
Jedná se o sociálně-zdravotní službu pro seniory a zdravotně
postižené občany, která klienta nepřetržitě monitoruje v jeho
bytě, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci –
pokud klient stiskne tísňové tlačítko - zabezpečuje poskytnutí
okamžité odborné pomoci. Sdružení poskytuje tuto službu už
déle než 16 let více než 1 100 klientům v pěti krajích České
republiky a jejich věkový průměr se pohybuje okolo 83,5 roku.
Čtvrtým rokem se nadace věnovala podpoře seniorů i prostřednictvím dalšího ze svých dlouhodobých partnerů, a to Charity
Česká republika. Přispěla například na výstavbu Domova pokojného stáří v Rokycanech, na nákup vybavení pro lůžkovou část
Domova pokojného stáří v rámci Integračního centra s residenční, respitní a hospicovou péčí v Čechách pod Kosířem
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Podpora seniorů
nebo na zavedení či rozšíření pečovatelské služby v Kaplicích
a v okolí Litoměřic. Kromě toho se tradičně podílela na zajištění celorepublikové Tříkrálové sbírky, kdy do ulic měst a obcí
vyrážejí v novoročním čase Tři králové, aby navázali na starou
lidovou tradici tříkrálových koledníků a současně lidem umožnili pomoci potřebným. Výtěžek Tříkrálové sbírky je totiž
každoročně věnován na podporu lidí, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, a jeho velká část se vrací zpět do míst, kde
byly peníze vykoledovány. Celkem se podařilo vybrat přes
58 milionů korun.

• Nadace Open Society Fund Praha,
Kurs malířství – Městská knihovna Sedlčany
• Nadace Open Society Fund Praha,
Výtvarný kroužek – ČSOP Vlašim

Nové postupy, nové možnosti
Abychom zapojili seniory do života komunity, rozhodli jsme
se věnovat jeden ze dvou grantových programů, které nadace
ročně vyhlašuje, právě této problematice. Jako partnera jsme
si pro – u nás svým tématem unikátní projekt - vybrali
Nadaci Open Society Fund Praha, která má s administrací
grantových řízení bohaté zkušenosti a se kterou naše nadace
úspěšně realizovala v roce 2006 program „Proti drogám“.
Projekt dostal název „Senioři vítáni“ a byl určen organizacím,
jež jsou schopny využít jejich času, elánu a životních
zkušeností pro obecný prospěch.
Z celkem 49 žádostí splňujících všechna požadovaná kritéria
vybrala speciálně ustanovená komise složená z odborníků
a dále ze zástupců pořádajících nadací k podpoře celkem
13 organizací.
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• Nadace Open Society Fund Praha,
Setkání dětí s malířem - ČSOP Vlašim

Vítězi grantu se staly např. Masarykova veřejná knihovna
Vsetín, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm nebo Městská
knihovna Sedlčany, kterým dříve narození pomáhali s vedením
kroužků pro děti i dospělé, s přednáškami a s organizací dalších
akcí knihovnami pořádaných. Grant dále pomohl Hospici sv.
Jana Neumanna, Domovu Sue Ryder nebo sdružení Lékořice
(pracuje pro Fakultní Thomayerovu nemocnici v Praze) získat
a pracovat s dobrovolníky-seniory, kteří se chtějí věnovat starým
a nemocným klientům, a tak přispívají ke zkvalitnění péče,
kterou tato zařízení poskytují. Senioři ve Vítkově mapovali
drobné architektonické památky v okolí (křížky, boží muka,
mezníky) a vytvořili jejich databázi a senioři na Vlašimsku se
zapojili do činnosti Podblanického ekocentra Českého svazu
ochránců přírody. Vysloužilí pedagogové doučovali romské děti
v rámci aktivit Občanského sdružení Frýdlantských Romů.
Věříme, že dělat něco pro druhé člověka obohacuje, a doufáme,
že seniorům, kteří se jednotlivých projektů zúčastnili, přinesl
program pocit spokojenosti se sebou samými i vědomí, že jsou
stále užiteční a prospěšní. Pro mladší ročníky pak byli zdrojem
životní moudrosti a optimismu, takže program byl přínosem pro
všechny.

8
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Podpora seniorů
Dalším novátorským počinem Nadace České spořitelny v roce
2007 bylo zahájení spolupráce s Nadačním fondem manželů
Livie a Václava Klausových. Naše nadace stála společně
s Nadačním fondem manželů Klausových u zrodu projektu
„Senioři komunikují“.

• Nadační Fond Livie a Václava Klausových,
Senioři studují v jednom z kurzů v Praze

Jeho hlavním cílem je podpořit vzdělávání seniorů v oblasti
ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů
a platebních karet. Projekt se zaměřil na tu skupinu seniorů,
která doposud neměla možnost a příležitost se blíže seznámit
se zmíněnými moderními komunikačními prostředky a alespoň
v základních funkcích se je naučit ovládat.
Původně bylo plánováno, že v rámci projektu „Senioři komunikují“ proběhne celkem 50 kurzů. Již pilotní běh projektu, který se
uskutečnil v říjnu 2006 v Náchodě, však ukázal značný zájem
seniorů o tento druh vzdělávání. Počet připravovaných kurzů se
nakonec zdvojnásobil. 28. května 2007 se ve Fulneku rozběhl
první ze 103 vzdělávacích kurzů, které se postupně uskutečnily
v 63 různých obcích a městech po celé České republice. Do
„školních lavic“ tak zasedlo více než tisíc studentů – seniorů,
které čekalo pětidenní školení konající se vždy od pondělí do
pátku. Pod vedením odborných lektorů absolvovali účastníci
8 hodin výuky o užívání a ovládání osobního počítače, 1 hodinu
výuky se věnovali tématu užívání platební karty a 1 hodinu se
seznamovali s mobilním telefonem.
Během půl roku, kdy kurzy běžely, se ukázalo, že zájem seniorů
o tyto kurzy značně převýšil možnosti a kapacitu projektu. To pro
nás bylo důkazem jeho velkého potenciálu, a proto bude
spolupráce pokračovat i v budoucnu.

Výroční zpráva 2007 Nadace ČS
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DROGOVÁ PROBLEMATIKA

Již čtvrtým rokem jsme spolupracovali s občanským sdružením
SANANIM, naším nejvýznamnějším partnerem v této oblasti,
které se zaměřuje na poskytování péče a služeb zaměřených na
detoxikaci nealkoholických látek. Námi podpořený projekt se
soustředil na program prevence a léčby se specifickým zaměřením na mládež, matky s dětmi a rodiče.

distvých. Pro tyto cílové skupiny neexistuje v České republice
kromě komunity v Karlově jiná možnost léčby a resocializace
nebo jsou pro ně služby zatím velmi těžce dostupné. Prostředků
nadace bylo dále využito na pořízení technického a technologického vybavení do poradenského centra pro rodiče s chráněnou kavárnou a obchůdkem označovaného souhrnným názvem
Café Therapy v Praze. Služeb poradny využilo
228 klientů – převážně rodičů a blízkých drogově závislých,
což je ve srovnání s rokem 2006 dvojnásobný počet, a v chráněném pracovním programu bylo v Café Therapy zaměstnáno
26 klientů-bývalých uživatelů. Nadace se také částečně podílela
na nákupu vybavení pro Doléčovací centrum nebo terapeutickou komunitu Karlov a na informační a preventivní kampani
„Drogy a rodiče“, jejímž hlavním cílem bylo upozornit rodiče
a pedagogy na problematiku zneužívání drog a zvýšit důvěru
mládeže k informacím o jeho okamžitých i dlouhodobých
účincích.

Podobně jako v předcházejících letech přispěla nadace tentokrát již na 3. fázi rekonstrukce hospodářského dvora Karlov
(okr. Písek), který slouží jako terapeutická komunita pro matky
s dětmi a mladistvé závislé ve věku 16 – 25 let. V komunitě se
v roce 2007 léčilo 19 matek s celkem 21 dětmi a dále 46 mla-

V roce 2007 pokračovala také spolupráce s občanským sdružením Podané ruce, které provozuje komplexní síť služeb pro
drogové uživatele hlavně na Moravě a své aktivity směřuje i do
ciziny, a dále se sdružením Circle of Life, které se zaměřuje na
rezidenční doléčování.

Druhým nejdůležitějším tématem činnosti Nadace České
spořitelny byla i v roce 2007 drogová problematika. Nadace
se této oblasti věnuje dlouhodobě, protože stoupající tendenci
zneužívání drog se všemi zdravotními, společenskými i ekonomickými důsledky vnímá jako palčivé téma, kterému zatím
bohužel není věnována dostatečná pozornost. Spoluprací se
zkušenými partnery se snažíme přispět k návratu drogově
závislých do společnosti, ve které již pro drogy není místo.
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Drogová problematika
Novým partnerem v oblasti boje proti drogám se stalo Středisko prevence a léčby drogových závislostí – obecně prospěšná společnost Drop In. Jedná se o nestátní zdravotnické
zařízení, které se zaměřuje na ambulantní kontakt, první
pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci
tzv. harm reduction, tj. racionálního snižování rizik, která
z drogové problematiky jako celku vyplývají. Od svého založení prosazuje Drop In pragmatický pohled na řešení drogové problematiky a snaží se ovlivnit postoj společnosti k drogové problematice ve směru realistického pojetí dané oblasti.
Nadace České spořitelny podpořila projekt Mobil Street
(mobilní terénní služby), který je zaměřen na navazování
nových kontaktů, poradenství a minimalizaci zdravotních
a sociálních rizik u populace zasažené návykovými látkami
nealkoholového typu. Finanční prostředky od nadace byly
použity na zakoupení speciálního vozidla, které slouží jako
mobilní ambulance pro výjezdy v Praze a okolí za účelem
poskytování základního servisu – výměna injekčních stříkaček, distribuce potřebného zdravotnického materiálu
a základního ošetření, poradenství. Hlavním smyslem je
minimalizovat riziko přenosu infekčních onemocnění (HIVAIDS, různé typy hepatitid) mezi uživateli drog a následně
i na ostatní populaci, motivovat a působit na chování a jednání uživatelů drog.

• Sananim, Terapeutická komunita Karlov
• Sananim, Keramická dílna, Praha
• Drop In, Mobilní ambulance

Výroční zpráva 2007 Nadace ČS
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Udržitelný rozvoj
a komunitní spolupráce
Na poli ochrany životního prostředí, kterou podle nové strategie
řadíme pod hlavičku Udržitelný rozvoj a komunitní spolupráce,
se i v roce 2007 nadace podílela na nosných projektech svých
nejvýznamnějších partnerů z této oblasti. V případě dvou partnerů se jednalo o formu grantového programu, který umožní
i menším subjektům získat finanční prostředky na své aktivity
a představuje nástroj strukturované podpory.

Grantové programy
Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí,
stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci
a účast občanů na věcech veřejných a projekty udržitelného
rozvoje realizuje ve všech regionech České republiky. Nadace
České spořitelny se v roce 2007 stala již čtvrtý rok za sebou
generálním partnerem grantového programu „Zelené stezky –
Greenways“.
Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory
využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem
pro sport, turistiku a rekreaci. Jsou efektivní cestou k zachování
kvality života, ke zpřístupnění většího rekreačního zázemí pro
turisty a obyvatele sídel a k ochraně křehkých přírodních zdrojů. Cílem projektu je svést dohromady občany, organizace
a obce za účelem zkvalitnění života v oblasti, kde žijí. Vizí je
vybudovat síť Centrální Evropské Greenways
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(cyklistické a turistické trasy, rozvoj přírodních koridorů spojujících stovky místních aktivit v sociální, kulturní a ekonomické
dimenzi). Myšlenka a realizace Greenways rovněž pomáhá
vytvářet historické a kulturní povědomí regionu a podporovat
ekonomické aktivity přímo svázané s příjemným životním
prostředím a zdravým životním stylem.
Nadace České spořitelny mimo jiné přispěla na krytí grantů pro
vybrané organizace, které se rozhodly podílet se na budování
takových stezek, na úpravě jejich kritických úseků a na zlepšení
jejich značení i vybavenosti a podpořila mnoho akcí Nadací
Partnerství pořádaných, jako byl například Den Země (sázení
stromů v obcích a městech podél stezek), Týden cykloturistiky
(propagační jízda na Greeways Praha – Vídeň) nebo uspořádání
mezinárodního cykloturistického tábora pro 50 dětí ve Strmilově.
Druhým grantovým programem zaměřeným na udržitelný rozvoj a komunitní spolupráci byl 5. ročník programu „Pomáháme
lidem zlepšovat místo, kde žijí“, vyhlašovaný každoročně
Nadací VIA, která má bohaté zkušenosti v programech místního rozvoje a s urbanistickým plánováním. U samotného začátku programu stála v roce 2003 Česká spořitelna a na generální
partnerství prvních dvou ročníků pak navázala Nadace České
spořitelny v roce 2005.
Program pomáhá vybraným organizacím – vítězům grantového
řízení budovat nebo obnovovat do té doby zanedbané a nevyu-

Grantové programy
žívané veřejné prostory. Pět vítězů získá nejenom finanční
příspěvek na realizaci místního projektu, ale také odborného
konzultanta, který organizačnímu týmu pomáhá při realizaci
projektu. Dále je pro vítězné organizace připraveno několik
seminářů, kde získají mnoho užitečných informací o tom, jak
například plánovat s veřejností, neboť charakteristickým rysem
programu je aktivní zapojení místních obyvatel do realizace
projektu, tedy do konkrétní renovace či budování prostranství,
a to ve všech jeho fázích (plánování, příprava, stavba, údržba),
jak sehnat další finanční zdroje, protože získaný grant nepokryje a ani nemá pokrýt celkové náklady, nebo jaké odborné požadavky má bezpečné prostranství splňovat.

• Nadace Partnerství, Den země, Veveří
• Nadace Partnerství, Týden cyklistiky
• Nadace VIA, Mateřské centrum Ententyky, Heršpice

5. ročníku se mohly zúčastnit nejen místní neziskové organizace, ale nově i obce, školy, knihovny a muzea. V jeho rámci
budou upraveny návsi v Kozojedech (Obec Kozojedy, Plzeňský
kraj) a v Pernolci (občanské sdružení Pernolec, Plzeňský kraj)
a obecní zahrada v Heršpicích (Mateřské centrum Ententyky,
Jihomoravský kraj). Zatravněná plocha bude přeměna na prostor pro setkávání a relaxaci v Bílovicích (občanské sdružení
Žirafa, Jihomoravský kraj) a Obec Týnec (Jihomoravský kraj)
díky programu zvelebí přírodní areál Hradíštěk. Do užívání
veřejnosti budou prostranství předána do konce roku 2008.
Za pětiletou existenci programu bylo za podpory nejprve
České spořitelny a posléze Nadace České spořitelny vylepšeno
již 25 veřejných ploch.
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Český svaz ochránců přírody
• Český svaz ochránců přírody, Malý ježek
• Český svaz ochránců přírody, Krmení veverky

Již druhý rok dále pokračovala spolupráce s Českým svazem
ochránců přírody. Tato organizace sdružuje odborníky,
zkušené dobrovolníky i lidi, kteří mají přírodu rádi a zajímají
se o její ochranu. Ve snaze zajistit péči o poraněná zvířata
vytvořil Český svaz ochránců přírody v roce 1997 Národní síť
pro handicapované volně žijící živočichy a v současné době
provozuje 24 hlavních členských stanic. Jejich hlavní funkcí je
zajistit rychlou odbornou pomoc všem nalezeným handicapovaným živočichům a umožnit jejich další plnohodnotný návrat
do přírody. Důležitou aktivitou je také ekologická výchova,
kdy stanice prostřednictvím handicapovaných živočichů
prezentují negativní vlivy lidské činnosti na volně žijící zvířata. V roce 2007 přijaly záchranné stanice téměř 10 000 živočichů, z nichž se do přírody podařilo vrátit asi 54%.
Nadace České spořitelny podpořila činnost záchranných stanic
jako jejich generální partner.
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Další aktivity nadace
Kromě tří hlavních oblastí aktivit zaměřených na seniory, drogově závislé a udržitelný rozvoj se nadace snažila přispívat
i k realizaci mnoha drobných regionálních projektů, které však
mají pro místní obyvatele význam nemalý. Jednalo se zejména
o pomoc mentálně nebo fyzicky postiženým.

• Centrum handicapovaných lyžařů, Lyžování na monoski
• Nadační fond Slunce pro všechny

Druhým rokem nadace např. přispěla Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) na částečné
krytí tlumočnických služeb pro neslyšící nebo občanskému
sdružení VIDA na provoz celorepublikové sítě informačně
-poradenských VIDA center, která poskytují poradenství duševně
nemocným i jejich rodinným příslušníkům a pro práci v nich
angažují mimo jiné i bývalé pacienty s psychiatrickou diagnózou.
Podruhé jsme také podpořili Centrum handicapovaných lyžařů,
sdružení s celorepublikovou působností zaměřující se na volnočasové sportovní aktivity tělesně postižených, zejména na lyžování
vozíčkářů na monoski, a umožnili mu zakoupit monoski
(speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení
jedince a umožňuje mu zařadit se mezi „zdravou“ lyžařskou
veřejnost). Mezi dlouhodobé partnery v této oblasti můžeme dále
jmenovat Nadační fond Slunce pro všechny (Kladno), které
poskytuje dětem i dospělým se speciálními potřebami vzdělání,
všestranný rozvoj a uplatnění ve společnosti, a jemuž nadace přispěla na pořízení speciálního vnitřního vybavení mateřské školy,
občanské sdružení TŘI (Příbram), jemuž pomohla koupit EKG
přístroj pro mobilní hospicovou službu, občanské sdružení
VOLNO (Kolín), kde jsme se podíleli na vybavení společenské
místnosti ve středisku respitní péče, a mnoho dalších.

Výroční zpráva 2007 Nadace ČS
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Poděkování
Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu v roce 2007
České spořitelně, svému zřizovateli, firmě Deloitte Audit s.r.o.
a všem svým partnerům.

Zpráva dozorčí rady
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech dozorčí rada Nadace České spořitelny přezkoumala roční
účetní závěrku k 31. prosinci 2007 a výroční zprávu o činnosti
a hospodaření nadace za rok 2007 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 Audit s.r.o., která potvrdila, že
podle názoru Deloitte Audit s.r.o. účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků,
vlastního kapitálu a finanční situace Nadace České spořitelny
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k 31. prosinci 2007 a výsledku hospodaření za rok 2007 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

Zpráva auditora

Výroční zpráva 2007 Nadace ČS
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Rozvaha
ROZVAHA K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Číslo řádku

A K T I V A
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

ř. 002+010+021+029
ř. 003 až 009
(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)

b
001
002
003
004
005
006
007
008
009

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

ř. 011 až 020
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

ř. 022 až 028
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)
(043)

021
022
023
024
025
026
027
028

ř. 030 až 040
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
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
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Stav k prvnímu dni
účet. období
1
512 422

Stav k poslednímu dni
účet. období
2
487 763

512 422

487 763

512 422

487 763

ROZVAHA K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Číslo řádku

A K T I V A
a

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

ř. 052 + 071 + 080 + 084
ř. 043 až 051

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

19 697

21 321

Pohledávky
ř. 053 až 071
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě (+/-)

ř. 073 až 080

072
073
074
075
076
077
078
079
080

19 696
1

21 305

19 695

21 305

IV.
1.
2.
3.

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní

ř. 082 až 084

081
082
083
084

1
1

16

086

532 119

B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby

AKTIVA CELKEM
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509 084
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ROZVAHA K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Číslo řádku
b

Stav k prvnímu dni
účet. období
3

A.
I.
1.
2.
3.

Vlastní zdroje celkem
Jmění
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků

ř. 087 + 091
ř. 088 až 090
(900)
(911)
(921)

086
087
088
089
090

531 782
514 150
501 000
15 449
-2 299

508 554
499 470
501 000
12 175
-13 705

II.
1.
2.
3.

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření( + / - )
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ( + / - )
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let ( + / - )

ř. 092 až 094
(963)
(931)
(932)

091
092
093
094

17 632
17 632

9 084
7 084

ř. 096+098+105+129
ř. 097
(941)

095
096
097

337

ř. 099 až 104
(951)
(953)
(954)
(955)
(958)
(959)

098
099
100
101
102
103
104

P A S I V A
a

B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
1. Rezervy
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20

Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Ostatní dlouhodobé závazky
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Stav k poslednímu dni
účet. období
4

2 000
530

ROZVAHA K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Číslo řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

a
Krátkodobé závazky celkem
ř. 106 až 128
Dodavatelé
(321)
Směnky k úhradě
(322)
Přijaté zálohy
(324)
Ostatní závazky
(325)
Zaměstnanci
(331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
Závazky k institucím sociál. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění
(336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
(346)
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
(348)
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
(367)
Závazky k účastníkům sdružení
(368)
Závazky z pevných termínových operací
(373)
Jiné závazky
(379)
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
Eskontní úvěry
(232)
Vydané krátkodobé dluhopisy
(241)
Vlastní dluhopisy
(-)
(255)
Dohadné účty pasivní
(389)
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(249)

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

3
271
263

4
530
416

Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kursové rozdíly pasivní

ř. 130 až 132
(383)
(384)
(387)

129
130
131
132

66
66

ř. 086 + 095

133

532 119

P A S I V A
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
IV.
1.
2.
3.

PASIVA CELKEM

99

8
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15

509 084

21

Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Číslo
řádku
b

Název ukazatele
a

hlavní
5

Celkem
8

x

x

Á K L A D Y
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží

(501)
(502)
(503)
(504)

001
002
003
004
005

II.
5.
6.
7.
8.

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

006
007
008
009
010

486

486

(511)
(512)
(513)
(518)

486

486

III.
9.
10.
11.
12.
13.

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

(521)
(524)
(525)
(527)
(528)

011
012
013
014
015
016

328
243
85

328
243
85

IV.
14.
15.
16.

Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky

(531)
(532)
(538)

017
018
019
020

V.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

021
022
023
024
025
026
027
028
029

212

212

(541)
(542)
(543)
(544)
(545)
(546)
(548)
(549)

160

160

52

52

VI.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
Prodané cenné papíry a vklady
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek

030
031
032
033
034
035
036

102 624

102 624

(551)
(552)
(553)
(554)
(556)
(559)

102 624

102 624

(581)
(582)

037
038
039

103 650

103 650

VIII.Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů

040
041

Náklady celkem

042
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x

7

N
I.
1.
2.
3.
4.

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté příspěvky

x

Činnosti
hospodářská
6

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y K 31. 12. 2007 v celých tisících Kč
Název ukazatele
a
V Ý N O S Y
Tržby za vlastní výrobky
Třžby 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
Kursové 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

Číslo
řádku

hlavní

b

5

6

7

8

x

x

x

x

(601)
(602)
(604)
(611)
(612)
(613)
(614)
(621)
(622)
(623)
(624)
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)
(648)
(649)
(652)
(653)
(654)
(655)
(656)
(657)
(659)
(681)
(682)
(684)
(691)

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062

Účtová třída ,,6“ celkem

ř. 034 až 062

Hospodářský výsledek před zdaněním ( + / - )
Daň z příjmů
Dodatečné odvody z daně z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění ( + / - )

Činnosti
hospodářská

Celkem

248
462

248
462

100 166

100 166

9 858

9 858

063

110 734

110 734

ř. 063 - ř. 042
(591)
(595)

064
065
066

7 084

7 084

ř. 064 - 065 - 066

067

7 084

7 084
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Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2007
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Nadace České spořitelny
Praha 4, Olbrachtova 62 čp. 1929, PSČ 140 00
nadace
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1. Obecné údaje
1. OBECNÉ ÚDAJE

1.3. Správní rada a dozorčí rada nadace

1.1. Založení a charakteristika nadace

Správní rada

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.

Předsedkyně správní rady:
Místopředseda správní rady:
Člen správní rady:

Hlavním účelem nadace je:

Mgr. Jarmila Plachá
Ing. Václav Kubata
Gernot Mittendorfer
Michael Mauritz
Ing. Karel Machytka
Ing. Daniel Heler
Boris Johannes Marte
Ing. Jiří Škorvaga

• 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.

Dozorčí rada

Nadace má nadační jmění ve výši 501 000 tis. Kč. Nadační
jmění tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitelnou, a.s.
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádání obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací
České spořitelny ze dne 4. května 2004, a peněžní prostředky
na účtu České spořitelny, a.s. Nadační jmění tvořilo ke dni
vzniku nadace vklad zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

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

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.

Člen dozorčí rady:

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

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 John James Stack
a novým členem byl zvolen Gernot Mittendorfer.
V dozorčí radě v průběhu roku 2007 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,
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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.

3. Přehled významných
účetních pravidel a postupů
3.1. Cenné papíry
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.

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

3.3. Výnosy
Finanční výnosy:

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.
U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na
vrub analytického účtu k příslušnému učtu cenných papírů
a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině.

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.

3.2. Deriváty
Nadace uzavírá měnové swapy k zajištění měnového rizika,
vyplývajícího z cenných papírů denominovaných
v cizích měnách. Tyto deriváty jsou definovány jako deriváty
k zajištění reálné hodnoty. Nadace neměla k datu účetní
závěrky dokumentaci potřebnou pro klasifikaci těchto derivátů
jako zajišťovacích, a proto změnu reálné hodnoty účtovala do
výkazu zisků a ztrát.

3.4. Přepočet cizích měn
Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán
pevný kurz platný k 1. lednu účetního období a k 31. prosinci
je proveden přepočet dle vyhlašovaných kurzů ČNB.

3.5. Fondy
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.

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, není-li specificky stanoveno jinak.
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4. Změny
Změny způsobu oceňování, postupů
odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období
V účetním období roku 2007 nebyly měněny postupy
účtování, způsoby oceňování ani postupy odepisování.

28

Výroční zpráva 2007 Nadace ČS

5. Doplňující údaje k rozvaze
a výkazu zisku a ztráty
5.1 Dlouhodobý finanční majetek
Cenné papíry jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s. na
základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění.

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2007, resp.
31. prosinci 2006, tvoří cenné papíry (podílové listy
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu
a akcií) v celkové výši 487 763 tis. Kč, resp. 512 422 tis. Kč.

Přehled portfolia cenných papírů k 31. 12. 2007
Fondy
Název
ISIN
ESPA Český fond st. dluh. (A)
AT0000633763
ESPA FIDUCIA (A)
AT0000675749
ESPA Stock Global (VT)
AT0000639497
ESPA Stock Europe (VT)
AT0000639489
ISCS FOND ALTERNAT INV.
CZ0008472552
ISCS TOP STOCKS
CZ0008472404
ESPA ST EUROPE EMERGING (VT)
AT0000639471
CS Nemovitostní fond REICO
CZ0008472545

Měna
Podíl na portfoliu

Počet kusů
Poslední nákup

Pořizovací cena
Nákupní měn. kurz

Tržní cena
Tržní měn. kurz

Změna ceny
Zm. měn. kurz

Objem CZK

CZK
11,66%
CZK
63,87%
CZK
2,67%
CZK
3,39%
CZK
1,98%
CZK
0,80%
CZK
1,95%
CZK
3,09%

600 000

101,67
1,00
101,08
1,00
1 875,36
1,00
5 707,12
1,00
0,997
1,00
1,15
1,00
6 444,49
1,00
0,995
1,00

96,25
1,00
97,44
1,00
2 158,46
1,00
4 996,95
1,00
0,98
1,00
1,14
1,00
6 488,42
1,00
1,017
1,00

11,66%

57 750 000,00

63,87%

316 407 655,20

2,67%

13 231 359,80

3,39%

16 769 764,20

1,98%

9 813 458,69

0,80%

3 953 511,72

1,95%

9 661 257,38

3,09%

15 327 036,14

3 247 205
6 130
3 356
10 029 084
3 469 210
1 489
15 070 832

Celkový objem fondy

442 914 043,13

Dluhopisy
Název
ISIN
CS VAR5/15
CZ0003701005
CZ VAR 02/16
CZ0003701187
DC DB EBS 51 01/06/09
DE000DB0TKG9 EUR
CS EQUITY LINK. NOTE 02/08
CZ0003700759
Celkový objem dluhopisy
PORTFOLIO CELKEM

Měna
Podíl na portfoliu

Počet kusů
Poslední nákup

Pořizovací cena
Nákupní měn. kurz

Tržní cena
Tržní měn. kurz

CZK
99,72%
CZK
2,24%
CZK
1,86%
CZK
2,92%

10

100,00
1,00
100,00
1,00
27,21
26,62
97,80
1,00

100,15
1,00
100,00
1,00
1 110,85

99,72%

114,67
1,00

2,92%

11
8 300
1 250

Změna ceny
Objem CZK
Zm. měn. kurz Úrokový výnos CZK

2,24%
1,86%

10 015 000,00
53 625,00
11 000 000,00
112 475,00
9 220 076,87
14 334 325,00
113 888,88
44 849 390,75
487 763 433,88
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5.2.

Krátkodobý finanční majetek

Zůstatky finančního majetku:

Hotovost
Bankovní účet nadačního jmění
Termínované vklady
Běžné účty
Celkem

31.12.2007
138
16 600
4 567
21 305

(údaje v tis. Kč)
31.12.2006
1
13 734
5 961
19 696

5.3. Vlastní zdroje

Účet hospodářského výsledku / hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení
Dosažený zisk za rok 2006 ve výši 17 632 tis. Kč byl na
základě rozhodnutí správní rady nadace převeden do fondů
v částce 15 632 tis. Kč a částka 2 000 tis. Kč byla převedena
do nerozděleného zisku.
Přijaté dary
V běžném účetním období byl přijat dar od právnické osoby
(Česká spořitelna, a.s.) ve výši 6 000 tis. Kč.

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích

(údaje v tis. Kč)
Registrované
nadační jmění

Fondy
organizace

Oceňovací
rozdíly

HV
běžného roku

Nerozdělěný
zisk

Celkem

Zůstatek k 1.1.2007
Rozdělení hospodářského výsledku
Nerozdělený zisk
Nabyté finanční prostředky
Poskytnuté dary
Změny oceňovacích rozdílů
HV běžného účetního období

501 000
-

15 449
15 632
6 000
-24 906
-

-2 299
-11 406
-

17 632
-17 632
7 084

0
2 000
-

531 782
-2 000
2 000
6 000
-24 906
-11 406
7 084

Zůstatek k 31.12.2007

501 000

12 175

-13 705

7 084

2 000

508 555

Nadační jmění
Nadace má nadační jmění ve výši 501 000 tis. Kč. Nadační
jmění tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitelnou, a.s.
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádání obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací
České spořitelny.
Fondy
Fondy nadace ve výši 12 175 tis. Kč představují účelové zdroje používané k poskytování příspěvků. Fondy jsou tvořeny
zdroji od třetích osob a dále ze zisku po zdanění dosaženého
nadací.
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Poskytnuté příspěvky
Celková výše přípěvků poskytnutých právnickým osobám
dosáhla v roce 2007 24 631 tis. Kč, 25 997 tis. Kč v roce
2006.
Celková výše příspěvků poskytnutých fyzickým osobám
dosáhla v roce 2007 275 tis. Kč, v roce 2006 417 tis. Kč.
Finanční prostředky byly určeny na podporu osob v jejich
tíživých situacích.

5.4. Krátkodobé závazky

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

Krátkodobé závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2007
činí 416 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 v celkové výši 263 tis. Kč.
Krátkodobé závazky v roce 2007 představují především
neuhrazené faktury za nájemné, přefakturované mzdové náklady zaměstnancům České spořitelny, a.s. zajišťující činnost
nadace a poplatky za účetní služby.

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

5.8.
Závazky z pevných termínovaných operací ve výši 99 tis. Kč
představují reálnou hodnotu FX swapu, který bude vypořádán
v roce 2008.
Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

Výnosy

Výnosové úroky – běžné účty, TV
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Kurzové rozdíly
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(dividendy a kuponové výnosy)

31.12.2007
248
462
100 166

(údaje vtis. Kč)
31.12.2006
445
505
103 784

9 858

10 496

110 734

115 230

5.5. Daň z příjmů

Celkem

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007,
resp. 2006 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.

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů
a termínovaných vkladů nadace. V roce 2007 dosáhly
výše 248 tis. Kč resp. 445 tis. Kč v roce 2006.

5.6. Dohadné účty pasivní

Kurzové zisky ve výši 462 tis. Kč resp. 0 tis. Kč jsou tvořeny
realizovanými a nerealizovanými kurzovými zisky z přecenění
rozvahových aktiv a závazků.

Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2007 ve výši 15 tis. Kč
jsou tvořeny odhady plateb za účetní služby, v roce 2006 ve
výši 8 tis. Kč.

Tržby z prodeje cenných papírů ve výši 100 166 tis. Kč
v roce 2007 resp. 100 784 tis. Kč v roce 2006 jsou tvořeny
prodejní cenou cenných papírů, které nadace prodala.

5.7. Náklady
31.12.2007
Propagace
235
Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (ČS, a.s.) 180
Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství
58
Ostatní služby
13
Přefakturované mzdové náklady (ČS, a.s.)
243
Přefakturované zákonné sociální pojištění (ČS, a.s.)
85
Bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS, a.s.)
52
Kurzové rozdíly, finanční náklady
160
Prodané cenné papíry
102 624
Celkem

103 650

(údaje vtis. Kč)
31.12.2006
236
180
84
22
253
89
113
517
96 104

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ve výši
9 858 tis. Kč resp. 10 784 tis. Kč v roce 2006 představují
výnosy z dividend a výnosy z kuponů z cenných papírů
vlastněných nadací.

97 598
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6. 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 2007 nebyl tento limit překročen.
Celkové náklady nadace související se správou nadace dosáhly výše 866 tis. Kč.

7. Závazky neuvedené
v účetnictví
K 31. prosinci 2007 se nadace neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mohlo mít podstatný dopad na společnost.
K 31. prosinci 2007 nadace neeviduje žádné další závazky, které by nebyly uvedené v účetní závěrce.

8. Významné události
po datu účetní uzávěrky
V březnu 2008 na funkci členů správní rady rezignovali Mgr. Jarmila Plachá, Ing. Václav Kubata, Ing. Karel Machytka
a Boris Johannes Marte. Z rozhodnutí zřizovatele došlo ke snížení počtu členů správní rady z 8 na 7 členů. 25. března 2008
byla předsedkyní správní rady zvolena Mgr. Klára Gajdušková a členy správní rady byli zvoleni JUDr. Petr Liška a Vera Maria
Budway-Štrobachová.

Účetní závěrka byla sestavena dne 30. dubna 2008.
Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady
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JUDr. Petr Liška
místopředseda správní rady

