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Úvodní slovo

VVáážžeenníí ppřřáátteelléé,,

po roce Vám opět přinášíme informace o činnosti a hospo-
daření Nadace České spořitelny za uplynulé období. 

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku vedené-
ho Městským soudem v Praze 30. ledna 2002. V průběhu
třetího roku své existence se zaměřila zejména na podporu
projektů v oblasti sociální, charitativní, zdravotní a v oblasti
vzdělávání. Z hlediska cílových skupin jsme se soustředili
hlavně na ohrožené skupiny spoluobčanů jako jsou děti,
senioři či drogově závislí. 

Předkládaná výroční zpráva obsahuje mimo jiné
i popis hlavních projektů, které byly z prostředků nadace
v roce 2004 podpořeny. 

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 2004 a výroční
zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok 2004.

Chtěli bychom poděkovat České spořitelně, zaklada-
teli nadace, která byla stejně jako v minulosti hlavním dár-
cem. S jejím přispěním nadace uspěla v roce 2004 v napl-
ňování svých cílů a vykonala mnoho užitečného.  

Ing. Karel Machytka 
předseda správní rady nadace
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Finanční zpráva za rok 2004

MMAAJJEETTEEKK NNAADDAACCEE KK 3311..1122..22000044

AAKKTTIIVVAA NNAADDAACCEE kk 3311.. 1122.. 22000044
AAkkcciiee 33 552233 660000,,0000 KKčč
AAkkcciioovvéé ffoonnddyy 2200 778855 446655,,2200 KKčč
DDlluuhhooppiissoovvéé ffoonnddyy 444499 888855 552277,,5566 KKčč
FFoonnddyy ppeenněěžžnnííhhoo ttrrhhuu 1100 000088 990011,,4455 KKčč
SSttrruukkttuurroovvaannéé ddlluuhhooppiissyy 1122 332266 886633,,8899 KKčč
BBěěžžnnéé úúččttyy vv ppoorrttffoolliiuu 2233 556655 880099,,8822 KKčč

PPoorrttffoolliioo cceellkkeemm 552200 009966 116677,,9922 KKčč
BÚ výnosy, projekty 82978319 10 356 056,05 Kč
BÚ FS zaměstnanci 82979389 567 365,15 Kč
TV k FS zaměstnanci 85847349 711 071,52 Kč
BÚ 82511399 3 847,29 Kč
BÚ provoz 83686369 499 959,25 Kč

BBěěžžnnéé úúččttyy cceellkkeemm 1122 113388 229999,,2266 KKčč
CCEELLKKEEMM 553322 223344 446677,,1188 KKčč

VVÝÝNNOOSSYY::
Úroky z účtů nepodléhající dani 1 345 004,33 Kč
Úroky z termínovaných účtů 8 546,98 Kč
Výnosy z podílových listů Fiducia 16 589 346,14 Kč
Výnosy z ostatních cenných papírů 310 531,77 Kč
Přecenění cenných papírů 4 894 471,95 Kč
Prodej cenných papírů 3 200 000,00 Kč
Ostatní výnosy 924,00 Kč
VVÝÝNNOOSSYY CCEELLKKEEMM 2266 334488 882255,,1177 KKčč

NNÁÁKKLLAADDYY::
Vedení účetnictví, daňové agendy 51 704,00 Kč
Právní poradenství 15 400,00 Kč
Propagace, služby ostatní 49 022,30 Kč
Nájemné 108 000,00 Kč
Mzdové náklady vč. odvodů 176 829,80 Kč
Bankovní poplatky 49 575,65 Kč
Změna ocenění cenných papírů 4 092 691,46 Kč
Prodané cenné papíry 3 084 000,00 Kč
NNÁÁKKLLAADDYY CCEELLKKEEMM 77 662277 222233,,2211 KKč

DDoossaažžeennýý zziisskk 1188 772211 660011,,9966 KKčč

DDAARRYY::
PPřřiijjaattéé ddaarryy oodd právnických osob 116600 000000 000000,,0000 KKčč
PPoosskkyyttnnuuttéé ppřřííssppěěvvkkyy 

Právnickým osobám 14 094 500,00 Kč
Fyzickým osobám 240 000,00 Kč

PPoosskkyyttnnuuttéé ppřřííssppěěvvkkyy cceellkkeemm 1144 333344 550000,,0000 KKčč
PPřřeevvoodd nnaa nnaaddaaččnníí jjmměěnníí 115500 000000 000000,,0000 KKčč
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Finanční zpráva za rok 2004

FFIINNAANNČČNNÍÍ PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY PPOOSSKKYYTTNNUUTTÉÉ 
NNAADDAACCÍÍ ČČEESSKKÉÉ SSPPOOŘŘIITTEELLNNYY

aa)) FFiinnaannččnníí ppřřííssppěěvvkkyy ppoosskkyyttnnuuttéé ffyyzziicckkýýmm oossoobbáámm

Byly poskytnuty 3 finanční příspěvky pracovníkům 
České spořitelny, a.s. jako podpora v jejich tíživé životní situaci.
Příspěvky byly v celkové výši 180 tis. Kč.

Dále je poskytován měsíčně příspěvek ve výši 5 tis. Kč
pozůstalé dceři po oběti násilného činu, v roce 2004 činil
příspěvek 60 tis. Kč.

bb)) FFiinnaannččnníí ppřřííssppěěvvkkyy ppoosskkyyttnnuuttéé pprráávvnniicckkýýmm oossoobbáámm

Vysoká škola finanční a správní 
(darovací smlouva z roku 2003) 594 000 Kč

Vysoká škola finanční a správní 106 000 Kč
Život 90 200 000 Kč
Modrá linka 328 500 Kč
Nadační fond Mamma 500 000 Kč
Fond ohrožených dětí 250 000 Kč
Občanské sdružení Sananim 3 416 000 Kč
Nadace Partnerství 3 000 000 Kč
Sdružení Česká katolická charita 5 200 000 Kč
Nadační fond Mamma 500 000 Kč
CCeellkkeemm bbyyllyy ppoosskkyyttnnuuttyy ppřřííssppěěvvkkyy 
pprráávvnniicckkýýmm oossoobbáámm vvee vvýýššii 1144 009944 550000 KKčč

PPŘŘIIJJAATTÉÉ DDAARRYY

aa)) FFiinnaannččnníí ddaarryy ppřřiijjaattéé oodd ffyyzziicckkýýcchh oossoobb

V roce 2004 nebyl přijat žádný dar od fyzické osoby.

bb)) FFiinnaannččnníí ddaarryy ppřřiijjaattéé oodd pprráávvnniicckkýýcchh oossoobb

Dary určené pro naplňování účelu nadace

ČČeesskkáá ssppoořřiitteellnnaa,, aa..ss.. 115500 000000 000000,,-- KKčč
ČČeesskkáá ssppoořřiitteellnnaa,, aa..ss.. 1100 000000 000000,,-- KKčč

Dar ve výši 150 mil. Kč byl použit na zvýšení nadačního
jmění nadace. 
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Z projektů Nadace České spořitelny

Z projektů podpořených Nadací České spořitelny v roce
2004 bychom Vás rádi seznámili s následujícími:

NNaaddaaccee PPaarrttnneerrssttvvíí –– pprroojjeekktt ZZeelleennéé sstteezzkkyy//GGrreeeennwwaayyss

Nadace České spořitelny spolupracovala s Nadací Part-
nerství na projektu ZZeelleennýýcchh sstteezzeekk -- GGrreeeennwwaayyss. Jedná se
o budování stezek a koridorů přinášejících současně užitek jak
životnímu prostředí, tak kvalitě života lidem v okolí. Jsou společ-
ným prostorem pro přírodu a nemotorovou dopravu ve městech
i krajině. Nadace České spořitelny touto cestou významnou
měrou napomohla při obnově života obcí a jejich kulturního
dědictví. Ani podpora Nadace Partnerství není náhodná – tato
nadace již podpořila stovky ekologických projektů neziskových
organizací a obcí v celé České republice.

OObbččaannsskkéé ssddrruužžeenníí SSaannaanniimm

Hlavním cílem práce občanského sdružení SANANIM je co
nejkvalitněji poskytovat služby v oblasti prevence a léčby drogo-
vých závislostí a s tím spojená podpora a pomoc těm, kteří jsou na
pomyslném „okraji společnosti“ a mnohdy také vlastních sil. Za
čtrnáct let služeb tohoto sdružení se podařilo jeho pracovníkům
vybudovat v Evropě ojedinělý systém služeb, který pružně reaguje
na vývoj „drogové scény“, výsledky vědeckých výzkumů a nové
technologické možnosti či odborné přístupy. Každý rok poskytují
nové a kvalitnější léčebné či poradenské služby klientům, jejich
rodinám, veřejnosti a snaží se prohlubovat své vzdělávání a odbor-
nost. V roce 2004 podpořila Nadace České spořitelny prevenci
a léčbu mladistvých a matek s dětmi realizovaných v Denním sta-
cionáři v Praze 7 a v Terapeutické komunitě v Karlově.

FFoonndd oohhrroožžeennýýcchh dděěttíí 

Občanské sdružení Fond ohrožených dětí působí na
území celé České republiky a pomáhá dětem sociálně ohrože-
ným, opuštěným, zanedbávaným nebo týraným. Nadace České
spořitelny přispěla na projekt Klokánků – dětských domovů
rodinného typu, jejichž cílem je nahradit ústavní výchovu ohrože-
ných dětí přechodnou a okamžitou rodinnou péčí. Z příspěvku
Nadace České spořitelny byly hrazeny nákupy drogistického zboží
a školní stravování pro děti z Klokánků v Praze 4 a Praze 8.

> foto: archiv Nadace Partnerství

> foto: archiv o.s. Sananim - Terapeutická komunita Karlov

VZ_Nadace_CS_2004_A4_tisk  30.6.2005  10:56  Stránka 8



NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 7

Z projektů Nadace České spořitelny

SSddrruužžeenníí ČČeesskkáá kkaattoolliicckkáá cchhaarriittaa

Sdružení Česká katolická charita se soustřeďuje na cha-
ritativní činnost a její oblastní organizace jsou rozšířeny po celé
České republice. Provozuje desítky středisek ošetřovatelské
a pečovatelské služby, domovy pokojného stáří, azylové domy pro
bezdomovce, domovy pro matky v tísni, stacionáře a chráněné
dílny pro zdravotně postižené.

V roce 2004 se Nadace České spořitelny stala generálním
partnerem Sdružení. Naše spoluúčast se promítla do  finančního
zajištění průběhu „Tříkrálové sbírky“, která se konala v období
kolem Vánoc a svátku Tří králů. V tomto období po celém našem
území navštěvují tříčlenné skupinky koledníků domácnosti a sbí-
rají drobné příspěvky dobrovolných dárců. Lidé však mohou poslat
finanční dary i poštovní poukázkou. Výtěžek sbírky je věnován na
podporu humanitárních projektů doma i v zahraničí.

Kromě uspořádání Tříkrálové sbírky přispěla Nadace
České spořitelny k realizaci konkrétních projektů, z nichž některé
jsou orientované na léčbu drogových závislostí (Resocializační
zařízení pro ženy a dívky v Koňákově a Domov pro děti od 12 –15
let AGAPÉ), jiné bojují proti domácímu násilí páchaném na
ženách a proti obchodování se ženami (celonárodní republikové
programy) a další se orientují na psychicky nemocné (zařízení
„Oáza pokoje“ – charita Frýdek Místek, Dům sv. Vincence – cent-
rum denních služeb a dům napůl cesty pro občany s duševním
onemocněním Olomouc, Denní centrum pro duševně nemocné
„Pěkná modrá“ Blansko).

OObbččaannsskkéé ssddrruužžeenníí ŽŽiivvoott 9900

Život 90 je humanitární občanské sdružení, které se
snaží zlepšovat kvalitu života celé společnosti tím, že přispívá
svou humanitární činností k řešení problémů seniorů. Pomáhá
jim v tom, aby mohli aktivně a smysluplně žít ve vlastních domo-
vech tak dlouho, jak je to jen možné. Provází je podzimem života
tak, aby se nikdo za své stáří nemusel stydět. Nadace České spo-
řitelny přispěla na rozšíření služby tísňové péče Areíon, kterou
sdružení poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Klient je ve svém bytě pomocí distanční hlasové a elektronické
komunikace monitorován 24 hodin 7 dní v týdnu.

NNaaddaaččnníí ffoonndd MMAAMMMMAA

Hlavním cílem Nadačního Fondu MAMMA je získávání
finančních prostředků na nákup lékařského vybavení pro přes-
nou diagnostiku nádorového onemocnění prsu, a to pro Centrum
pro nemoci prsu v Praze 10. Klíčovým momentem pro prevenci
rakoviny prsu jsou pravidelné preventivní prohlídky. Nadace
České spořitelny proto v roce 2004 přispěla na pořízení nového
přebíjecího zařízení, které doplňuje vyvolávací automat pro mam-
mografii a dále na nákup doplňků a obnovu stávajícího přístrojo-
vého vybavení centra.   > foto: archiv Sdružení Česká katolická charita - Tříkrálová sbírka

> foto: archiv o.s. Život 90 - Dny seniorů
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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 2004
a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok
2004 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní evi-
dence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpi-
sy o účetnictví a že roční účetní závěrka správně zobrazuje
finanční situaci Nadace České spořitelny. Audit účetní závěr-
ky 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 spořitel-
ny k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004
v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.

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

Ing. Martin Němeček
předseda dozorčí rady nadace
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Finanční část 

Finanční část výroční zprávy obsahuje účetní závěrku
stanovenou v souladu s českými účetními předpisy 
za rok končící 31. 12. 2004.
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Zpráva auditora
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Rozvaha

Číslo řádku Stav Stav 
A K T I V A k prvnímu dni účet. období k poslednímu dni účet. období

a b 1 2

A. Stálá aktiva ř. 009-015+026-033+041 001 347 709 496 531
1. Dlouhodobý  nehmotný  majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002
Software (013) 003
Ocenitelná práva (014) 004
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 007
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 008

Součet ř. 002 až 008 009 0 0
2. Oprávky k  ř. 010 až 014

- nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 010
- softwaru (073) 011
- ocenitelným právům (074) 012
- drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 013
- ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 014

Součet ř. 010 až 014 015 0 0
3. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky (031) 016
Umělecká díla a předměty (032) 017
Stavby (021) 018
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 019
Pěstitelské  celky trvalých porostů (025) 020
Základní stádo a tažná zvířata (026) 021
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 022
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 023
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 024
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 025

Součet ř. 016 až 025 026 0 0
4. Oprávky k ř. 027 až 032

- stavbám (081) 027
- samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 028
- pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 029
- základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 030
- dlouhodobému drobnému majetku (088) 031
- ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 032

Součet ř. 027 až 032 033 0 0
5. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (061) 034
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem (062) 035
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036
Půjčky podnikům ve skupině (066) 037
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 038
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 039 347 709 496 531
Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) 040

Součet    ř. 034 až 040 041 347 709 496 531

Úč NO 01
Rozvaha

Název, sídlo a právní forma
k 31. 12. 2004 účetní jednotky

(v celých tis. Kč)
Nadace 

IČ České spořitelny
26506980 Olbrachtova 1929/62

Praha 4

Ministerstvo financí

Schváleno MF                                          
čj.283/77 225/2001

s účinností pro účetní jednotky                
účtující podle účtové osnovy                         
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému finančnímu orgánu
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Rozvaha

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

10.6.2005 18.3.2005
Telefon: 224941856

Číslo řádku Stav Stav 
A K T I V A k prvnímu dni účet. období k poslednímu dni účet. období

B. Oběžná aktiva ř. 052 + 071 + 080 + 085 042 17 500 35 707
1. Zásoby

Materiál na skladě (112) 043
Materiál na cestě (119) 044
Nedokončená výroba (121) 045
Polotovary vlastní výroby (122) 046
Výrobky (123) 047
Zvířata (124) 048
Zboží na skladě (132) 049
Zboží na cestě (139) 050
Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051

Součet ř. 043 až 051 052 0 0
2. Pohledávky

Odběratelé (311) 053
Směnky k inkasu (312) 054
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 055
Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř. 050) 056
Ostatní pohledávky (315) 057
Pohledávky za zaměstnanci (335) 058
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp a zdravot. pojištění (336) 059
Daň z příjmů (341) 060
Ostatní přímé daně (342) 061
Daň z přidané hodnoty (343) 062
Ostatní daně a poplatky (345) 063
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 064
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 065
Pohledávky za účastníky sdružení (358) 066
Pohledávky z pevných termínových operací (373) 067
Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 068
Jiné pohledávky (378) 069
Opravná položka k pohledávkám (391) 070

Součet ř. 053 až 069 minus 070 071 0 0
3. Krátkodobý finanční majetek

Pokladna (211) 072 2
Ceniny (213) 073
Bankovní účty (221) 074 17 500 35 704
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 075
Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 076
Ostatní cenné papíry (256) 077
Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 078
Peníze na cestě (+/-) (261) 079

Součet  ř. 072 až 079 080 17 500 35 706
4. Přechodné účty aktivní

Náklady příštích období (381) 081 1
Příjmy příštích období (385) 082
Kurzové rozdíly aktivní (386) 083
Dohadné účty aktivní (388) 084

Součet  ř. 081 až 084 085 1
ÚHRN AKTIV ř. 001+042 086 365 209 532 238
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Rozvaha

Číslo řádku Stav Stav 
P A S I V A k prvnímu dni účet. období k poslednímu dni účet. období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř. 091 + 095 087 364487 531959
1. Jmění

Vlastní jmění (901) 088 351000 501000
Fondy (911) 089 718 11566
Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) 090 -2985

Součet ř. 088 až 090 091 348733 512566
2. Hospodářský výsledek

Účet hospodářského výsledku ( + / - ) (963) 092 x 18722
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ( + / - ) (931) 093 14424 x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let ( + / - ) (932) 094 1330 671

Součet  ř. 092 až 094 095 15754 19393
B.   Cizí zdroje ř. 97+103+121+128+133 096 722 279
1. Zákonné rezervy (941) 097
2. Dlouhodobé závazky

Emitované dluhopisy (953) 098
Závazky z pronájmu (954) 099
Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 100
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102

Součet  ř. 098 až 102 103 0 0
3. Krátkodobé závazky

Dodavatelé (321) 104 68 222
Směnky k úhradě (322) 105
Přijaté zálohy (324) 106
Ostatní závazky (325) 107
Zaměstnanci (331) 108
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 109
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 110
Daň z příjmů (341) 111 647
Ostatní přímé daně (342) 112
Daň z přidané hodnoty (343) 113
Ostatní daně a poplatky (345) 114
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 115
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků (348) 116
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 117
Závazky k účastníkům sdružení (368) 118
Závazky z pevných termínových operací (373) 119
Jiné závazky (379) 120

Součet  ř. 104 až 120 121 715 222
4. Bankovní výpomoci a půjčky

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 122
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123
Eskontní úvěry (232) 124
Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 125
Vlastní dluhopisy            (-) (255) 126
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 127

Součet  ř. 122 až 127 128 0 0
5. Přechodné účty pasivní

Výdaje příštích období (383) 129 49
Výnosy příštích období (384) 130
Kursové rozdíly pasivní (387) 131
Dohadné účty pasivní (389) 132 7 8

Součet ř. 129 až 132 133 7 57
ÚHRN PASIV ř. 087 + 096 134 365209 532238

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledků tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zajišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledků
tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 346, 348 a 373, které jsou
v ROZVAZE uvedeny v aktivech i v pasivech, přičemž  rozdíl stran vstupuje a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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Výkaz zisku a ztráty

Úč NO 2

Výkaz zisku a ztráty Název, sídlo a právní forma
k 31. 12. 2004 účetní jednotky

(v celých tis. Kč)
Nadace 

IČ České spořitelny
26506980 Olbrachtova 1929/62

Praha 4

Číslo Činnosti
Název ukazatele řádku hlavní hospodářská Celkem

a b 5 6 7 8

NÁKLADY x x x x

Spotřeba materiálu (501) 001
Spotřeba energie (502) 002
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 003
Prodané zboží (504) 004
Opravy a udržování (511) 005
Cestovné (512) 006
Náklady na reprezentaci (513) 007
Ostatní služby (518) 008 224 224
Mzdové náklady (521) 009 130 130
Zákonné sociální pojištění (524) 010 46 46
Ostatní sociální pojištění (525) 011
Zákonné sociální náklady (527) 012
Ostatní sociální náklady (528) 013
Daň silniční (531) 014
Daň z nemovitostí (532) 015
Ostatní daně a poplatky (538) 016
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 017
Ostatní pokuty a penále (542) 018
Odpis nedobytné pohledávky (543) 019
Úroky (544) 020
Kursové ztráty (545) 021
Dary (546) 022
Manka a škody (548) 023
Jiné ostatní náklady (549) 024 50 50
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 025
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) 026
Prodané cenné papíry a vklady (553) 027 3084 3084
Prodaný materiál (554) 028
Tvorba zákonných rezerv (556) 029
Změna ocenění cenných papírů (557) 030 4093 4093
Tvorba zákonných opravných položek (559) 031
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 032
Poskytnuté příspěvky (582) 033
Účtová třída ,,5“ celkem ř. 001 až 032 034 7627 7627

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

10.6.2005 18.3.2005
Telefon: 224941856

Ministerstvo financí
Schváleno MF                                          
čj.283/77 225/2001

s účinností pro účetní jednotky                
účtující podle účtové osnovy                         
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému finančnímu orgánu
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Výkaz zisku a ztráty

Číslo Činnosti
Název ukazatele řádku hlavní hospodářská Celkem

a b 5 6 7 8

VÝNOSY x x x x

Tržby za vlastní výrobky (601) 034
Třžby z prodeje služeb (602) 035
Tržby za prodané zboží (604) 036
Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 037
Změna stavu zásob polotovarů (612) 038
Změna stavu zásob výrobků (613) 039
Změna stavu zvířat (614) 040
Aktivace materiálu a zboží (621) 041
Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 042
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 043
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 044
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 045
Smluvní pokuty a penále (642) 046
Platby za odepsané pohledávky (643) 047
Úroky (644) 048 1345 9 1354
Kursové zisky (645) 049
Zúčtování fondů (648) 050
Jiné ostatní výnosy (649) 051 1 1
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 052
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (653) 053 3200 3200
Tržby z prodeje materiálu (654) 054
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 055
Zúčtování zákonných rezerv (656) 056
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 057 21794 21794
Zúčtování zákonných opravných položek (659) 058
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 059
Přijaté příspěvky (682) 060
Přijaté členské příspěvky (684) 061
Provozní dotace (691) 062
Účtová třída ,,6“ celkem ř. 034 až 062 063 26340 9 26349
Hospodářský výsledek před zdaněním ( + / - ) ř. 063 - ř. 033 064 18713 9 18722
Daň z příjmů (591) 065
Dodatečné odvody z daně z příjmů (595) 066
Hospodářský výsledek po zdanění ( + / - ) ř. 064 - 065 - 066 067 18713 9 18722

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

10.6.2005 18.3.2005
Telefon: 224941856
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004

OObbssaahh ppřříílloohhyy

11.. OOBBEECCNNÉÉ ÚÚDDAAJJEE 1188

1.1. Založení a charakteristika nadace 18 

1.2. Organizační struktura nadace 18 

1.3. Správní rada a dozorčí rada nadace 18 

1.4. Změny ve složení správní a dozorčí rady, 

změny v nadačním rejstříku 19 

1.5. Ostatní významné skutečnosti 19 

22.. ÚÚČČEETTNNÍÍ MMEETTOODDYY AA OOBBEECCNNÉÉ ÚÚČČEETTNNÍÍ ZZÁÁSSAADDYY 1199 

33.. DDOOPPLLŇŇUUJJÍÍCCÍÍ ÚÚDDAAJJEE KK RROOZZVVAAZZEE 

AA VVÝÝKKAAZZUU ZZIISSKKUU AA ZZTTRRÁÁTTYY 2200

3.1. Dlouhodobý finanční majetek 20 

3.2. Krátkodobý finanční majetek 20 

3.3. Náklady příštích období 20 

3.4. Vlastní zdroje 20 

3.5. Krátkodobé závazky 21 

3.6. Daň z příjmů 22 

3.7. Přechodné účty pasivní 22 

3.8. Náklady 23 

3.9. Výnosy 23 

44.. DDOODDAATTEEČČNNÉÉ IINNFFOORRMMAACCEE 2244

55.. ZZÁÁVVAAZZKKYY NNEEUUVVEEDDEENNÉÉ VV ÚÚČČEETTNNIICCTTVVÍÍ 2244 

66.. VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ UUDDÁÁLLOOSSTTII PPOO DDAATTUU ÚÚČČEETTNNÍÍ ZZÁÁVVĚĚRRKKYY 2244 

NNáázzeevv:: NNaaddaaccee  ČČeesskkéé ssppoořřiitteellnnyy
SSííddlloo:: PPrraahhaa 44,, OOllbbrraacchhttoovvaa  6622 ččpp.. 11992299,, PPSSČČ:: 114400 0000
PPrráávvnníí ffoorrmmaa:: nnaaddaaccee

IIČČOO:: 226655 0066 998800
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004

11.. OObbeeccnnéé úúddaajjee

11..11.. ZZaalloožžeenníí aa cchhaarraakktteerriissttiikkaa nnaaddaaccee

Nadace České spořitelny (dále jen „nadace“) byla zřízena
společností Česká spořitelna, a. s., IČ: 265 06 980, se síd-
lem v Praze 4, Olbrachtova 62 čp. 1929. Nadace byla
zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským sou-
dem v oddíle N, vložka 433, dne 30. ledna 2002. 

HHllaavvnníímm úúččeelleemm nnaaddaaccee jjee::

> podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, 
veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, chari-
ty, komunálních aktivit, sportu a ekologie;

> podpora jednotlivců v jejich tíživých životních nebo 
sociálních situacích způsobených nepředvídatelnými 
událostmi.

ZZřřiizzoovvaatteelleemm nnaaddaaccee jjee::

Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 62 čp. 1929,
Praha 4, PSČ 140 00.

Nadace má nadační jmění ve výši 501 000 tis. Kč. Nadač-
ní jmění tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitel-
nou, a.s. podle Smlouvy o správě cenných papírů a obsta-
rání a vypořádání obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou,
a.s. a Nadací České spořitelny ze dne 4. 5. 2004, a peněž-
ní 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 pro-
středky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi,
jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hod-
notami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváz-
nou na nich zástavní práva.

11..22.. OOrrggaanniizzaaččnníí ssttrruukkttuurraa nnaaddaaccee

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.

11..33.. SSpprráávvnníí rraaddaa 

PPřřeeddsseeddaa sspprráávvnníí rraaddyy
Ing. Karel Machytka

MMííssttooppřřeeddsseeddaa sspprráávvnníí rraaddyy
Ing. Václav Kubata

ČČlleennoovvéé sspprráávvnníí rraaddyy
John James Stack
Ing. Martin Škopek
Ing. Daniel Heler
Boris Johannes Marte
Eugenia Askren

DDoozzoorrččíí rraaddaa nnaaddaaccee

PPřřeeddsseeddaa ddoozzoorrččíí rraaddyy
Ing. Martin Němeček

ČČlleenn ddoozzoorrččíí rraaddyy
Ing. Ivan Vondra
Ing. Richard Brejník

JJmméénneemm nnaaddaaccee jjeeddnnaajjíí ssppoolleeččnněě vvžžddyy ddvvaa zz ttěěcchhttoo ččlleennůů
sspprráávvnníí rraaddyy:: 

Ing. Karel Machytka, Ing. Václav Kubata, John James Stack,
Ing. Martin Škopek, Ing. Daniel Heler, Eugenia Askren, a to
tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis.
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11..44.. ZZmměěnnyy vvee sslloožžeenníí sspprráávvnníí aa ddoozzoorrččíí rraaddyy,, zzmměěnnyy vv nnaaddaačč--
nníímm rreejjssttřřííkkuu

V průběhu účetního období nedošlo k žádným  změnám ve
složení správní nebo dozorčí rady. 

V průběhu účetního období došlo k navýšení nadačního
jmění nadace ve výši 150 000 tis. Kč a navýšení nadační-
ho jmění bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne 9. září
2004. 

11..55.. OOssttaattnníí vvýýzznnaammnnéé sskkuutteeččnnoossttii

V prosinci 2003 byla podepsána smlouva s Českou 
spořitelnou, a.s., na základě které Česká spořitelna, a.s.
poskytla v průběhu roku 2004 nadaci dar ve výši 
150 000 tis. Kč, další darovací smlouva byla podepsána na
částku 10 000 tis. Kč v prosinci 2004. Převážná část
z darů, v celkové výši 150 000 tis. Kč, sloužila k navýšení
nadačního jmění nadace.

V souladu s rozhodnutím správních rad Nadace České 
spořitelny a Nadace ČS – SRDCE došlo ke sloučení obou
nadací. Ke sloučení došlo na základě smlouvy o sloučení
nadací ke dni 25. listopadu 2003. K tomuto datu Nadace
ČS – SRDCE zanikla a právním nástupcem se stala Nada-
ce České spořitelny. Nadace ČS – SRDCE byla vymazána
z nadačního rejstříku 10. listopadu 2003 a veškerý maje-
tek, závazky a pohledávky přešly na Nadaci České spořitel-
ny. Majetek a závazky zaniklé Nadace ČS – SRDCE  před-
stavovaly finanční prostředky na bankovních účtech 
820 tis. Kč, závazky 85 tis. Kč a pohledávky 501 tis. Kč.

22.. ÚÚččeettnníí mmeettooddyy aa oobbeeccnnéé úúččeettnníí zzáássaaddyy

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 prová-
dějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jed-
notky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podni-
kání, opatřením MF ČR, kterým se stanoví účtová osnova,
postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky
a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné orga-
nizace a Českými účetními standardy pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

V průběhu účetního období nedošlo k žádným podstatným
změnám v používaných účetních metodách oproti před-
chozímu účetnímu období, kromě účtování ocenitelných
rozdílů z přecenění majetku a závazků. V běžném účetním
období jsou změny vyplývající z přecenění ostatních cen-
ných papírů účtovány prostřednictvím výnosových a nákla-
dových účtů. V minulém účetním období byly tyto rozdíly
vykazovány v rámci vlastních zdrojů.

Ostatní cenné papíry jsou k datu účetní závěrky přeceněny
na reálnou hodnotu. 

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje
nadace prostřednictvím fondů.

Údaje uvedené v této účetní závěrce jsou vyjádřeny 
v tisících Kč.
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33.. DDooppllňňuujjííccíí úúddaajjee kk rroozzvvaazzee aa vvýýkkaazzuu zziisskkůů
aa zzttrrááttyy

33..11.. DDlloouuhhooddoobbýý ffiinnaannččnníí mmaajjeetteekk

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2004, resp. 
31. prosinci 2003, tvoří cenné papíry (podílové listy 
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního
trhu a akcií) v celkové výši 496 531 tis. Kč, resp. 
347 709 tis. Kč.  

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

33..22.. KKrrááttkkooddoobbýý ffiinnaannččnníí mmaajjeetteekk

Zůstatky finančního majetku: (údaje v tis. Kč)
3311..1122..22000044 3311..1122..22000033

Bankovní účet nadačního jmění 5 979 15 112
Termínované vklady 711 703
Běžné účty 29 014 1 685
CCeellkkeemm 3355 770044 1177 550000

33..33.. NNáákkllaaddyy ppřřííššttíícchh oobbddoobbíí

Náklady příštích období k 31. prosinci 2004 jsou tvořeny
časovým rozlišením nákladů za správu internetové domény.

33..44.. VVllaassttnníí zzddrroojjee

PPřřeehhlleedd oo zzmměěnnáácchh vvee vvllaassttnníícchh zzddrroojjíícchh:: (údaje v tis. Kč)
RReeggiissttrroovvaannéé FFoonnddyy OOcceeňňoovvaaccíí NNeerroozzdděělleennýý HHVV HHVV bběěžžnnééhhoo
nnaaddaaččnníí jjmměěnníí oorrggaanniizzaaccee rroozzddííllyy mmiinnuullýýcchh oobbddoobbíí rrookkuu CCeellkkeemm

ZZůůssttaatteekk kk 11..11..22000044 335511 000000 771188 --22 998855 11 333300 1144 442244 336644 448877
Rozdělení hospodářského výsledku -- 15 083 -- -659 -14 424 -
Přírůstek nadačního jmění   150 000 -150 000 -- -- -- -
Nabyté finační prostředky -- 160 100 -- -- -- 160 100
Poskytnuté dary -- -14 335 -- -- -- -14 335
Změny oceňovacích rozdílů -- -- 2 985 -- -- 2 985
HV běžného účetního období -- -- -- -- 18 722 18 722
ZZůůssttaatteekk kk 3311..1122..22000044 550011 000000 1111 556666 -- 667711 1188 772222 553311 995599

VZ_Nadace_CS_2004_A4_tisk  30.6.2005  10:57  Stránka 22



NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004

NNaaddaaččnníí jjmměěnníí

Nadační jmění nadace je blíže popsáno v bodě 1.1.

FFoonnddyy

Fondy nadace představují účelové zdroje používané
k poskytovaní příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji od tře-
tích osob, ze zisku po zdanění dosaženého nadací.

V běžném účetním období celková výše přijatých zdrojů
dosáhla výše 160 000 tis. Kč. 

Jak je uvedeno v bodě 1.1. přílohy k účetní závěrce, pře-
vážná část přijatých zdrojů byla použita k navýšení nadač-
ního jmění.

Celková výše poskytnutých darů v běžném účetním roce
dosáhla výše 14 335 tis. Kč, z toho fyzickým osobám 
240 tis. Kč.

V minulém účetním období obdržela nadace příspěvky od
právnických osob v celkové výši 100 000 tis. Kč od 
České spořitelny, a.s. Tento dar byl převeden na nadační
jmění.

Celková výše poskytnutých darů v minulém účetním obdo-
bí dosáhla výše 5 281 tis. Kč, z toho právnickým osobám 
5 276 tis. Kč a fyzickým osobám 5 tis. Kč.

OOcceeňňoovvaaccíí rroozzddííllyy zz ppřřeecceenněěnníí mmaajjeettkkuu aa zzáávvaazzkkůů

Oceňovací rozdíly k 31. prosinci 2003 v celkové výši 
2 985 tis. Kč představují změnu reálných hodnot přeceně-
ných podílových listů v dluhopisových fondech. Tyto rozdíly
byly v průběhu běžného účetního období odúčtovány
a všechny změny v reálných hodnotách dlouhodobého
finančního majetku jsou vykázány v řádku „Změna oceně-
ní cenných papírů“ ve výkazu zisku a ztráty.

ÚÚččeett hhoossppooddáářřsskkééhhoo vvýýsslleeddkkuu // HHoossppooddáářřsskkýý vvýýsslleeddeekk vvee
sscchhvvaalloovvaaccíímm řříízzeenníí

Hospodářský výsledek běžného účetního období plánuje
správní rada nadace převést na fondy a použít na dary
právnickým a fyzickým osobám.

Zisk za rok 2003 ve výši 14 424 tis. Kč byl na základě roz-
hodnutí správní rady nadace převeden na nerozdělený zisk
a následně převeden do fondů. Tyto prostředky byly použi-
ty na příspěvky právnickým a fyzickým osobám v roce
2004. Zůstatek nerozdělených prostředků bude rozdělen
v následujícím roce 2005.

PPřřiijjaattéé ppřřííssppěěvvkkyy 

Celková výše příspěvků přijatých od právnických osob
dosáhla v roce 2004, resp. 2003, výše  160 000 tis. Kč,
resp. 2003  100 000 tis. Kč. Veškeré dary poskytla Česká
spořitelna, a.s. 

PPoosskkyyttnnuuttéé ddaarryy

Celková výše darů poskytnutých právnickým osobám dosá-
hla v roce 2004, resp. 2003, výše  14 094 tis. Kč, resp.  
0 tis. Kč. Celková částka poskytnutých darů za rok 2004
zahrnuje i dar pro Vysokou školu finanční a správní ve výši
594 tis. Kč, na který byla podepsána darovací smlouva již
v roce 2003.

Celková výše darů poskytnutých fyzickým osobám dosáhla
v roce 2004, resp. 2003, výše 240 tis. Kč, resp. 5 281 tis.
Kč. Finanční prostředky byly určeny na podporu osob
v jejich tíživých životních situacích.

33..55.. KKrrááttkkooddoobbéé zzáávvaazzkkyy

Krátkodobé závazky z obchodního styku k 31. prosinci
2004, resp. k 31. prosinci 2003, v celkové výši 222 tis. Kč,
resp.  68 tis. Kč, představují neuhrazené faktury za nájem-
né, přefakturované mzdové náklady pracovníků, kteří zajiš-
ťují činnost nadace, a účetní služby. Žádné závazky nejsou
po lhůtě splatnosti.
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33..66.. DDaaňň zz ppřřííjjmmůů

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2004,
resp. 2003 činí celkem 0 tis. Kč, resp. 647 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.

33..77.. PPřřeecchhooddnnéé úúččttyy ppaassiivvnníí

Výdaje příštích období k 31. prosinci 2004, v celkové výši
49 tis. Kč, tvoří poplatky za správu cenných papírů, které
byly zaplaceny správci po datu účetní závěrky.

Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2004, resp. 31. pro-
sinci 2003, v celkové výši 8 tis. Kč, resp. 7 tis. Kč, předsta-
vují nevyfakturované dodávky za poskytnuté účetní služby.
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33..99.. VVýýnnoossyy 
(údaje v tis. Kč)

3311..1122..22000044 3311..1122..22000033
Výnosové úroky – běžné účty 1 345 145
Výnosové úroky – termínované vklady 9 3
Jiné ostatní výnosy (vratky splatné daně) 1 -
Tržby z prodeje cenných papírů 3 200 -
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy) 16 900 15 107
Změna ocenění cenných papírů 4 894 -
CCEELLKKEEMM 2266 334499 1155 225555

33..88.. NNáákkllaaddyy
(údaje v tis. Kč)

3311..1122..22000044 3311..1122..22000033
Propagace 50 28
Náklady na  služby, nájemné, telofonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 107 -
Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 67  66

OOssttaattnníí sslluužžbbyy 222244 9944
Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.) 130 62
Přefakturované zákonné sociální pojištění (Česká spořitelna, a.s.) 46 22
Bankovní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 50 5
Prodané cenné papíry 3 084 -
Změna ocenění cenných papírů 4 093 -
Daň z příjmů právnických osob - 648
CCEELLKKEEMM 77 662277 883311
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PPooddppiiss ssttaattuuttáárrnnííhhoo oorrggáánnuu::

Funkce: předseda správní rady nadace
Jméno: Ing. Karel Machytka

Podpis: ..........................…….........…........…….

Funkce: místopředseda správní rady nadace
Jméno: Ing. Václav Kubata

Podpis: …………………...........................………………

44.. DDooddaatteeččnnéé iinnffoorrmmaaccee

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 2004 nebyl tento limit pře-
kročen.

Celkové náklady nadace související se správou nadace dosáhly
výše 450 tis. Kč.

55.. ZZáávvaazzkkyy nneeuuvveeddeennéé vv úúččeettnniiccttvvíí

K 31. prosinci 2004 se nadace neúčastnila žádného soudního
sporu, jehož rozhodnutí by mohlo mít podstatný dopad na spo-
lečnost. 

K 31. prosinci 2004 nadace neeviduje žádné další závazky, které by
nebyly uvedené v účetní závěrce.

66.. VVýýzznnaammnnéé uuddáálloossttii ppoo ddaattuu úúččeettnníí zzáávvěěrrkkyy

Pod datu účetní závěrky nenastaly žádné jiné události, které by
měly významný dopad na účetní závěrku společnosti.
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Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 26506980

Výroční zpráva 2004
Tisk: Tiskap
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