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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
těší nás, že Vám již počtvrté můžeme poskytnout informace
o činnosti a hospodaření Nadace České spořitelny, tentokrát za
rok 2005.
Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 30. ledna 2002. Stejně tak jako v předcházejících letech a v souladu se statutem se nadace
i v průběhu čtvrtého roku své existence věnovala podpoře projektů v oblasti sociální, charitativní, zdravotní a v oblasti
vzdělávání.
Nadace České spořitelny se z dlouhodobého hlediska rozhodla
zaměřit na oblasti a projekty, které stojí většinou na okraji
zájmu ostatních donátorů a korporací. Naše strategie je
zaměřena zejména na oblast seniorů, drogově závislých
a tělesně a mentálně postižených, částečně také na oblast
vzdělání a ochrany životního prostředí. I v roce 2005 jsme
pokračovali ve spolupráci s našimi dlouhodobými partnery
z neziskového sektoru, ale navázali jsme i některá partnerství
nová. Byly spuštěny webové stránky a nadace se snažila co
nejvíce otevřít jak odborné, tak laické veřejnosti, a to jak formou setkávání s novináři, tak i podporou edukačních projektů
pro neziskový sektor a v neposlední řadě rovněž projekty,
umožňujícími zapojení široké veřejnosti do konkrétních charitativních programů.
O hlavních projektech, které byly z prostředků nadace v roce
2005 podpořeny, se dočtete 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 2005 a výroční
zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok 2005.

Mgr. Jarmila Plachá, předsedkyně správní rady nadace

Nadace České spořitelny se snaží být nápomocna tam, kde je
to zapotřebí. Protože není bohužel v našich možnostech
vyhovět všem, schvaluje správní rada projekty k realizaci
s maximální pečlivostí a se zřetelem k prospěchu, který přinesou společnosti v souladu s dlouhodobou strategií Nadace
České spořitelny. Věříme, že se nám v uplynulém roce podařilo mnoho užitečného a že tomu tak bude i v letech příštích.
Na závěr bychom rádi poděkovali České spořitelně, která je
zřizovatelem a stejně jako v minulosti hlavním dárcem Nadace
České spořitelny.

Mgr. Jarmila Plachá
předsedkyně správní rady nadace
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Finanční zpráva za rok 2005
VÝNOSY:
Úroky z účtů nepodléhající dani
Úroky z termínovaných účtů
Ostatní výnosy
Kurzové rozdíly z cenných papírů
Výnosy z cenných papírů
Přecenění cenných papírů
Prodej cenných papírů (akcie)
VÝNOSY CELKEM

MAJETEK NADACE K 31.12.2005
277 688,97 Kč
6 004,30 Kč
146,00 Kč
1 053 578,00 Kč
20 760 323,84 Kč
10 387 136,16 Kč
98 714 473,00 Kč
131 199 350,30 Kč

NÁKLADY:
Vedení účetnictví, daňové agendy
Právní poradenství
Propagace, služby ostatní
Nájemné, telefony, kanc.potřeby
Mzdové náklady vč. odvodů
Kurzové rozdíly z cenných papírů
Bankovní poplatky
vč. správy cenných papírů
Změna ocenění cenných papírů
Prodané cenné papíry
NÁKLADY CELKEM

Dosažený zisk

54
14
266
180
269
1 009

524,00 Kč
249,08 Kč
673,00 Kč
000,00 Kč
721,00 Kč
512,00 Kč

114
5 188
93 818
100 916

702,06 Kč
930,48 Kč
039,98 Kč
351,60 Kč

30 282 998,70 Kč

DARY:
Přijaté dary od právnických osob
Poskytnuté příspěvky
Právnickým osobám
Fyzickým osobám
Poskytnuté příspěvky celkem
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0,00 Kč
19 574 900,00 Kč
310 000,00 Kč
19 884 900,00 Kč

AKTIVA NADACE K 31. 12. 2005
Akcie
Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Dluhopisy
Fondy alternativních strategií
Strukturované dluhopisy
Běžné účty v portfoliu
Portfolio celkem
BÚ výnosy, projekty 82978319
BÚ FS zaměstnanci 82979389
BÚ 82511399
BÚ provoz 83686369
Běžné účty celkem
Pokladna
CELKEM

22 197 750,00 Kč
30 469 767,35 Kč
420 022 244,26 Kč
20 485 125,00 Kč
4 970 414,65 Kč
35 636 132,40 Kč
7 473 039,93 Kč
541 254 473,59 Kč
77 022,31 Kč
203 851,62 Kč
3 866,77 Kč
398 686,17 Kč
683 426,87 Kč
1 795,60 Kč
541 939 696,06 Kč

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ
ČESKÉ SPOŘITELNY

PŘIJATÉ DARY
a) Finanční dary přijaté od fyzických osob

a) Finanční příspěvky poskytnuté fyzickým osobám
V roce 2005 nebyly přijaty žádné dary od fyzických osob.
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
250 tis. Kč.

b) Finanční dary přijaté od právnických osob
V roce 2005 nebyly přijaty žádné dary od právnických
osob.

Dále je poskytován měsíčně příspěvek ve výši 5 tis. Kč pozůstalé dceři po oběti násilného činu, v roce 2005 činil příspěvek 60 tis. Kč.
b) Finanční příspěvky poskytnuté právnickým osobám
Život 90, občanské sdružení
Nadace VIA (projekt „Pomáháme
lidem zlepšovat místo, kde žijí“)
Nadace Partnerství
Vysoká škola finanční a správní
Nadace Terezy Maxové
Nadace Život umělce
Modrá linka, občanské sdružení
Nadace policistů a hasičů
– vzájemná pomoc v tísni
LADA, občanské sdružení
Sdružení pro rehabilitaci osob
po cévních mozkových příhodách
Ošetřovatelský domov Praha 3
Volno, občanské sdružení
Nemocnice s poliklinikou v Semilech
Sananim, občanské sdružení
Sdružení Česká katolická charita
Fakultní nemocnice v Motole
Nadace VIA (grantový program
na podporu nízkoprahových klubů)
Apogeum, občanské sdružení

300 000 Kč
1 980 900 Kč
3 000 000 Kč
1 200 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
115 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
3 409 000 Kč
5 200 000 Kč
50 000 Kč
2 500 000 Kč
70 000 Kč

Celkem byly poskytnuty příspěvky právnickým osobám ve
výši 19 574 900 Kč.
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Vybrané projekty realizované v roce
Nadace České spořitelny v souladu se svou dlouhodobou
strategií se v roce 2005 zaměřila hlavně na projekty
z oblasti seniorů a jejich začlenění do společnosti, na oblast
drog, léčby a prevence drogové závislosti, na projekty
z oblasti ochrany životního prostředí, postižených občanů
a v neposlední řadě na vzdělávání. Níže naleznete několik
klíčových projektů nadace.
Druhým rokem pokračovala úspěšná spolupráce s občanským sdružením SANANIM, jehož hlavním cílem je poskytovat služby v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.
Nadace České spořitelny přispěla podobně jako v roce 2004
na adaptaci hospodářské usedlosti v Karlově, která slouží
jako terapeutická komunita pro osoby léčené z drogové
závislosti. Nadace České spořitelny dále podpořila projekt
kavárny-poradenského centra „Café Therapy“ otevřeného ve
Školské ulici v Praze. Zdánlivě pouze kavárenský prostor je
řešen jako multifunkční a kromě kavárny s restaurací zde lze
najít nejen obchod s výrobky z chráněné keramické dílny
sdružení SANANIM či dětský koutek, ale i prostor využívaný jako terapeutické, poradenské či vzdělávací
zázemí. V této části odborníci sdružení poskytují poradenství a terapeutické služby rodičům i širšímu sociálnímu
okolí těch, kteří mají problém se závislostí.

V roce 2005 jsme navázali na partnerství s občanským
sdružením Život 90, které se zaměřuje na zvyšování kvality
života seniorů, na projektu tísňové péče Areíon. Jedná se
o komplexní sociální službu pro seniory a zdravotně
postižené občany, kdy je udržována nepřetržitá hlasová
a elektronická komunikace s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveni
stálému a vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života
v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Poskytovatel služby tak klienta monitoruje v jeho
bytě, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci
zabezpečuje poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou
si klient přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka.
Odborná pomoc je poskytována 24 hodin denně a 7 dní
v týdnu. Projekt AREÍON je realizován od roku 1992, kdy
byl v Praze občanským sdružením Život 90 zřízen dispečink a instalovány první terminální stanice. V současné
době je tato péče poskytována více než tisíci klientům
v šesti krajích ČR. V roce 2005 projekt Areíon získal Cenu
Makropulos, kterou ministerstvo zdravotnictví uděluje
mimořádnému projektu řešícímu potřeby seniorů.

foto: archiv o.s. Sananim - Café Therapy

foto: archiv o.s. Život 90 - předseda o.s. Život 90 J.Lorman
s Cenou Makropulos
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2005.
Nadace České spořitelny se opět stala generálním partnerem projektu Zelené stezky – Greenways Praha – Vídeň,
jehož organizátorem je Nadace Partnerství, která získala
Středoevropskou cenu pro nejlepší zelenou stezku za rok
2005. Cenu uděluje od roku 2002 evropská asociace nadací
Partnerství pro udržitelný rozvoj s cílem vyzvednout snahy
občanských sdružení při záchraně kulturního a přírodního
dědictví. Zelené stezky – Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich
ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku
a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany kultury
i přírody a jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu
a udržitelnému využívání místních zdrojů.
V pořadí již druhým rokem byla Nadace České spořitelny
generálním partnerem také Sdružení Česká katolická charita, která se zabývá charitativní činností a jejíž oblastní
organizace fungují po celé České republice. Nadace České
spořitelny se podílela na zabezpečení tradiční Tříkrálové
sbírky, která vynesla přes 50 milionů korun, a dále na realizaci řady konkrétních projektů např. na rekonstrukci
mateřské školy a její přestavbě pro potřeby stacionáře pro
seniory a zdravotně postižené Domovinka v Třebíči,
stavebních úpravách sociálního zařízení Domova sv. Máří

Magdalény pro duševně či tělesně handicapované matky
s dětmi Litoměřicích, vybavení ústavu sociální péče o psychicky nemocné „Oáza pokoje“ ve Frýdku – Místku,
zabezpečení služeb pro klienty Domova pro matky s dětmi
v tísni a dětský klub Mariánek v Hradci Králové, zřízení
asistenční a respitní péče na Berousku nebo rozšíření pečovatelské služby ve Veselí nad Lužnicí či domácí hospicové
péče ve Šternberku.
Oblast vzdělávání podporovala Nadace České spořitelny
prostřednictvím další spolupráce s Vysokou školou finanční
a správní, která sídlí v Praze a má svá studijní střediska
také v Mostě a v Kladně. Škola poskytuje bakalářské studium v oborech hospodářská politika a správa, ekonomika
a management a informatika a následně i studium magisterské v oborech hospodářská politika a správa a ekonomika
a management. Ve spolupráci se City University of Washington dále nabízí světově uznávané programy BSBA
(Bachelor or Science in Business Administration) a MBA
(Master of Business Administration) zaměřené na studium
problematiky podnikové správy. Významné jsou též
dvouleté programy celoživotního vzdělávání mj. v oblastech
účetnictví či finanční management podniku či vzdělávací
moduly pro orgány územní samosprávy.

foto: archiv Sdružení Česká katolická charita - Ústav sociální péče Oáza pokoje
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Co je nového?
Z nových partnerství, která Nadace České spořitelny
navázala v roce 2005, se bychom rádi zmínili o následujících dvou:
Nadace Terezy Maxové
„Život rozkvétá v tvých rukou“
Nadace Terezy Maxové byla založena slavnou českou topmodelkou za účelem všestranné podpory a pomoci
opuštěným dětem. Pod svým patronátem má více než 200
kojeneckých ústavů a dětských domovů. Nadace České
spořitelny převzala generální partnerství 2. ročníku projektu „Život rozkvétá v tvých rukou“ po České spořitelně,

foto: archiv Nadace Terezy Maxové - jeden z jarmarků
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která tuto roli zastávala v případě ročníku prvního
v r. 2004. Projekt je určen pro děti z dětských domovů
z celé České republiky ve věku 10-19 let. Dětské týmy
získají granty na nákup věcí potřebných k výrobě svých
výrobků (např. hrnečky, ubrousky, perníčky, výrobky ze
skla a dřeva), které pak mají možnost nabídnout veřejnosti
k prodeji v rámci „Jarmarků pro šikovné ručičky“. Cílem
projektu je poskytnout dětem informace o životě za zdmi
dětských domovů, formou soutěže je seznámit se základy
„podnikání“ a se způsobem, jak manipulovat s penězi,
rozvíjet jejich talent a motivaci a pomoci je integrovat do
běžného života.

Nadace VIA
„Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“
Nadace České spořitelny se stala generálním partnerem
3.ročníku grantového programu Nadace VIA “Pomáháme
lidem zlepšovat místo, kde žijí”, a převzala tak od České
spořitelny, která podpořila předcházející dva ročníky, štafetu spolupráce. Posláním projektu je obnova či přeměna
nepoužívaných nebo zarostlých prostranství ve veřejné
prostory, které mohou používat všechny věkové kategorie.
Ve vybraných místech tak domácí neziskové organizace –
s technickou a finanční podporou Nadace VIA – vylepšují
životní prostředí své obce nebo města. Program zároveň
výrazně přispívá k oživení zájmu místních obyvatel
o domácí dění, protože je aktivně zapojuje do všech fází
plánování i obnovy či výstavby. V roce 2005 se za přispění
Nadace České spořitelny vystavěla resp. upravila prostranství v obci Doubravice (okres České Budějovice),
v Lužné u Rakovníka, v Jindřichově Hradci, Náměšti nad
Oslavou a v obci Vlkov (okres Náchod). Obnovená prostranství pak budou předána do užívání veřejnosti nejpozději
do podzimu roku 2006.

„Nadace České spořitelny a Nadace VIA podporují nízkoprahové kluby pro děti a mládež“
Jako druhý připravila Nadace České spořitelny ve spolupráci s Nadací VIA grantový program s názvem „Nadace
České spořitelny a Nadace VIA podporují nízkoprahové
kluby pro děti a mládež“. Nízkoprahové kluby jsou určeny
převážně dětem a mladým lidem, kteří by jinak svůj čas
trávili na ulici. Jsou alternativou k různým zájmovým
kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, jejich zásadní
význam je však v jejich poradenské a preventivní činnosti –
umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se
svými problémy. Pro děti a mládež vytvářejí chráněný
prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně
to, co mnohdy ve větších městech a na anonymních
sídlištích chybí. V prvním kole programu bylo uděleno
23 grantů v celkové částce 1 980 000,- Kč za účelem podpory činnosti a provozu klubů, v rámci druhého kola pak
dalších 17 grantů ve výši 276 338,- Kč na posílení jejich
kapacity a udržitelnosti.

foto: archiv Nadace VIA - jedno z dokončených hřišť

foto: archiv Nadace VIA - klub Bongo, Týn nad Vltavou
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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 2005
a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok
2005 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 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 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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Finanční část
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Zpráva auditora
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Rozvaha
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

Úč NO 01

Rozvaha

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31. 12. 2005
(v celých tis. Kč)

Nadace
České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
Praha 4

IČ
26506980

A K T I V A
a
A. Stálá aktiva
ř. 009-015+026-033+041
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
Software
(013)
Ocenitelná práva
(014)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(041)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
Součet ř. 002 až 008
2. Oprávky k ř. 010 až 014
- nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
- softwaru
(073)
- ocenitelným právům
(074)
- drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
- ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
Součet ř. 010 až 014
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
(031)
Umělecká díla a předměty
(032)
Stavby
(021)
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(042)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
Součet ř. 016 až 025
4. Oprávky k ř. 027 až 032
- stavbám
(081)
- samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
- pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
- základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
- dlouhodobému drobnému majetku
(088)
- ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
Součet ř. 027 až 032
5. Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
(061)
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
(062)
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
Půjčky podnikům ve skupině
(066)
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
Pořízení dlouhodobého finančního majetku
(043)
Součet ř. 034 až 040

Číslo řádku
b
001

Stav k prvnímu dni
účet. období
1
496 531

Stav k poslednímu dni
účet. období
2
511 583

002
003
004
005
006
007
008
009

0

0

010
011
012
013
014
015

0

0

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

0

0

027
028
029
030
031
032
033

0

0

496 531

511 583

496 531

511 583

034
035
036
037
038
039
040
041
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Číslo řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

ř. 052 + 071 + 080 + 085

042

35 707

30 357

(112)
(119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(139)
(z účtu 314)
Součet ř. 043 až 051

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

0

0

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

0

0

2

2

35 704

8 156
22 198

35 706

30 356

1

1

1
532 238

1
541 940

A K T I V A
a
B. Oběžná aktiva
1. Zásoby
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby

2. Pohledávky
Odběratelé
(311)
Směnky k inkasu
(312)
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
Poskytnuté provozní zálohy
(z účtu 314 mimo ř. 050)
Ostatní pohledávky
(315)
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp a zdravot. pojištění
(336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků(348)
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
Pohledávky z pevných termínových operací
(373)
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(375)
Jiné pohledávky
(378)
Opravná položka k pohledávkám
(391)
Součet ř. 053 až 069 minus 070
3. Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
(211)
Ceniny
(213)
Bankovní účty
(221)
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
Ostatní cenné papíry
(256)
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
Peníze na cestě (+/-)
(261)
Součet ř. 072 až 079
4. Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
(381)
Příjmy příštích období
(385)
Kurzové rozdíly aktivní
(386)
Dohadné účty aktivní
(388)
Součet ř. 081 až 084
ÚHRN AKTIV
ř. 001+042

Odesláno dne:

30.4.2006

Razítko:
osoby:

Podpis odpovědné
za sestavení:

072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

Podpis osoby odpovědné

Telefon: 224941856
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Okamžik sestavení:

30.4.2006

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

3

4

ř. 091 + 095

087

531 959

541 634

(901)
(911)
(921)
Součet ř. 088 až 090

088
089
090
091

501 000
11 566

501 000
10 351

512 566

511 351

P A S I V A
a
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
1. Jmění
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků

2. Hospodářský výsledek
Účet hospodářského výsledku ( + / - )
(963)
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ( + / - )
(931)
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let ( + / - )
(932)
Součet ř. 092 až 094
B. Cizí zdroje
ř. 97+103+121+128+133
1. Zákonné rezervy
(941)
2. Dlouhodobé závazky
Emitované dluhopisy
(953)
Závazky z pronájmu
(954)
Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
Součet ř. 098 až 102
3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé
(321)
Směnky k úhradě
(322)
Přijaté zálohy
(324)
Ostatní závazky
(325)
Zaměstnanci
(331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
(346)
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. 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)
Součet ř. 104 až 120
4. Bankovní výpomoci a půjčky
Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
Eskontní úvěry
(232)
Emitované krátkodobé dluhopisy
(241)
Vlastní dluhopisy
(-)
(255)
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(249)
Součet ř. 122 až 127
5. Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období
(383)
Výnosy příštích období
(384)
Kursové rozdíly pasivní
(387)
Dohadné účty pasivní
(389)
Součet ř. 129 až 132
ÚHRN PASIV
ř. 087 + 096

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

30 283
18 722
671
19 393
279

30 283
306

0

0

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

222

226

222

226

122
123
124
125
126
127
128

0

0

49

53

8
57
532 238

27
80
541 940

129
130
131
132
133
134
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Výkaz zisku a ztráty
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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31. 12. 2005
(v celých tis. Kč)

Nadace
České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
Praha 4

IČ
26506980

Název ukazatele
a
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
(501)
Spotřeba energie
(502)
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(503)
Prodané zboží
(504)
Opravy a udržování
(511)
Cestovné
(512)
Náklady na reprezentaci
(513)
Ostatní služby
(518)
Mzdové náklady
(521)
Zákonné sociální pojištění
(524)
Ostatní sociální pojištění
(525)
Zákonné sociální náklady
(527)
Ostatní sociální náklady
(528)
Daň silniční
(531)
Daň z nemovitostí
(532)
Ostatní daně a poplatky
(538)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
Ostatní pokuty a penále
(542)
Odpis nedobytné pohledávky
(543)
Úroky
(544)
Kursové ztráty
(545)
Dary
(546)
Manka a škody
(548)
Jiné ostatní náklady
(549)
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
(552)
Prodané cenné papíry a vklady
(553)
Prodaný materiál
(554)
Tvorba zákonných rezerv
(556)
Změna ocenění cenných papírů
(557)
Tvorba zákonných opravných položek
(559)
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(581)
Poskytnuté příspěvky
(582)
Účtová třída ,,5“ celkem
ř. 001 až 032
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Úč NO 02

Výkaz zisku a ztráty

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

hlavní
5
x
91

Činnosti
hospodářská
6
x

7
x

Celkem
8
x
91

424
201
69

424
201
69

1 010

1 010

115

115

93 818

93 818

5 189

5 189

100 917

100 917

Číslo
řádku
b

Název ukazatele
a
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
(601)
Třžby z prodeje služeb
(602)
Tržby za prodané zboží
(604)
Změna stavu zásob nedokončené výroby
(611)
Změna stavu zásob polotovarů
(612)
Změna stavu zásob výrobků
(613)
Změna stavu zvířat
(614)
Aktivace materiálu a zboží
(621)
Aktivace vnitroorganizačních služeb
(622)
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
(623)
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
(624)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
Smluvní pokuty a penále
(642)
Platby za odepsané pohledávky
(643)
Úroky
(644)
Kursové zisky
(645)
Zúčtování fondů
(648)
Jiné ostatní výnosy
(649)
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(652)
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
(653)
Tržby z prodeje materiálu
(654)
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
(655)
Zúčtování zákonných rezerv
(656)
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(657)
Zúčtování zákonných opravných položek
(659)
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(681)
Přijaté příspěvky
(682)
Přijaté členské příspěvky
(684)
Provozní dotace
(691)
Účtová třída ,,6“ celkem
ř. 034 až 062
Hospodářský výsledek před zdaněním ( + / - )
ř. 063 - ř. 033
Daň z příjmů
(591)
Dodatečné odvody z daně z příjmů
(595)
Hospodářský výsledek po zdanění ( + / - )
ř. 064 - 065 - 066

Odesláno dne:

30.4.2006

Razítko:
osoby:

Podpis odpovědné
za sestavení:

hlavní
5

Činnosti
hospodářská
6

x

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
063
064
065
066
067

x

7

Celkem
8

x

x

284
1 054

284
1 054

98 715

98 715

86

86

31 061

31 061

131 200
30 283

131 200
30 283

30 283

30 283

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

30.4.2006
Telefon: 224941856
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Příloha k účetní závěrce
k 31.prosinci 2005
Jméno společnosti:

Nadace České spořitelny

Sídlo:

Praha 4,
Olbrachtova 62 čp. 1929
PSČ 140 00

Právní forma:
IČ:

Části:

nadace
265 06 980

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce

Tato příloha k účetní závěrce byla sestavena 30.dubna 2006.

Statutární orgán společnosti:

Jarmila Plachá
předsedkyně správní rady

Václav Kubata
místopředseda správní rady
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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, IČ: 265 06 980.

1.2. Organizační struktura nadace
Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.
1.3. Správní rada a Dozorčí rada nadace
Správní rada

Hlavním účelem nadace je:

Předsedkyně Správní rady:
Místopředseda Správní rady:
Člen Správní rady:

• 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.
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.

24

Člen Dozorčí rady:

Mgr. Jarmila Plachá
Ing. Václav Kubata
John James Stack
Ing. Karel Machytka
Ing. Daniel Heler
Boris Johannes Marte
Ing. Martin Škopek

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. Martin Škopek, 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, a to, že předsedkyní správní rady byla jmenována
Mgr. Jarmila Plachá a odešla členka správní rady Eugenia
Askren. Změny byly zapsány do nadačního rejstříku dne
22. listopadu 2005.

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.
V průběhu účetního období nedošlo k žádným podstatným
změnám v používaných účetních metodách oproti předchozímu účetnímu období, kromě účtování ocenitelných rozdílů
z přecenění majetku a závazků. V běžném účetním období
jsou změny vyplývající z přecenění ostatních cenných papírů
účtovány prostřednictvím výnosových a nákladových účtů.
Cenné papíry jsou k datu účetní závěrky přeceněny na reálnou
hodnotu.
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.
Údaje uvedené v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících Kč.
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2005, resp.
31. prosinci 2004, tvoří cenné papíry (podílové listy
dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu
a akcií) v celkové výši 511 583 tis. Kč, resp. 496 531 tis. Kč.
Cenné papíry jsou spravované Českou spořitelnou, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění. Cenné papíry jsou volně
obchodovatelné na burze cenných papírů.
3.2. Krátkodobý finanční majetek
Zůstatky finančního majetku:
(údaje v tis. Kč)

Hotovost
Bankovní účet nadačního jmění
Termínované vklady
Běžné účty
Majetkové cenné papíry k obchodování
Celkem
Cenné papíry jsou spravované Českou spořitelnou, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a jsou
součástí nadačního jmění. Cenné papíry jsou volně
obchodovatelné na burze cenných papírů.
3.3. Náklady příštích období
Náklady příštích období k 31. prosinci 2005 jsou tvořeny
časovým rozlišením nákladů za správu internetové domény.

26

31.12.2005
2
3 422
0
4 734
22 198
30 356

31.12.2004
2
5 979
711
29 014
0
35 706

3.4. Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
(údaje v tis. Kč)

Zůstatek k 1.1.2005
Rozdělení hospodářského výsledku
Přírůstek nadačního jmění
Nabyté finanční prostředky
Poskytnuté dary
Změny oceňovacích rozdílů
HV běžného účetního období
Zůstatek k 31.12.2005

Registrované
nadační jmění

Fondy
organizace

501 000
501 000

11 566
19 342
-723
-19 885
10 351

Oceňovací Nerozdělený
rozdíly HV minulých
období
0
671
-671
0

HV běžného
roku

Celkem

18 722
-18 722
30 283
30 283

531 959
0
-723
-19 885
30 283
541 634

Nadační jmění
Nadační jmění nadace je blíže popsáno v bodě 1.1.

Fondy
Fondy nadace představují účelové zdroje používané k poskytovaní příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji od třetích osob, ze
zisku po zdanění dosaženého nadací.
V běžném účetním období nebyly přijaty žádné zdroje od fyzických a právnických osob.
Celková výše poskytnutých darů v běžném účetním roce
dosáhla výše 19 885 tis. Kč, z toho fyzickým osobám
310 tis. Kč.
Účet hospodářského výsledku / Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení

Přijaté příspěvky
V roce 2005 nebyly přijaty žádné příspěvky.
V roce 2005 byly vráceny dárcům nespotřebované příspěvky
ve výši 723 tis. Kč.
Poskytnuté dary
Celková výše darů poskytnutých právnickým osobám dosáhla
v roce 2005, resp. 2004, výše 19 575 tis. Kč, resp. 14 094 tis. Kč.
Celková výše darů poskytnutých fyzickým osobám dosáhla
v roce 2005, resp. 2004, výše 310 tis. Kč, resp. 240 tis. Kč.
Finanční prostředky byly určeny na podporu osob v jejich
tíživých životních situacích.

Hospodářský výsledek běžného účetního období plánuje
správní rada nadace převést na fondy a použít na dary
právnickým a fyzickým osobám.
Zisk za rok 2004 ve výši 18 722 tis. Kč byl na základě
rozhodnutí Správní rady nadace převeden na nerozdělený zisk
a následně převeden do fondů. Tyto prostředky byly použity
na příspěvky právnickým a fyzickým osobám v roce 2005.
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3.5. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2005,
resp. k 31. prosinci 2004, v celkové výši 226 tis. Kč, resp.
222 tis. Kč, představují neuhrazené faktury za nájemné, přefakturované mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují činnost
nadace, a účetní služby. Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.
3.6. Daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2005,
resp. 2004 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.
3.7. Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období k 31. prosinci 2005, resp. 31. prosinci
2004, v celkové výši 53 tis. Kč, resp. 49 tis. Kč, tvoří poplatky
za správu cenných papírů, které byly zaplaceny správci po
datu účetní závěrky.
Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2005, resp. 31. prosinci
2004, v celkové výši 27 tis. Kč, resp. 8 tis. Kč, představují
nevyfakturované dodávky za poskytnuté služby, především
účetní.

28

3.8. Náklady
(údaje v tis. Kč)

Propagace
Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.)
Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství
Ostatní služby
Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.)
Přefakturované zákonné sociální pojištění (Česká spořitelna, a.s.)
Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.)
Kurzové rozdíly – cenné papíry
Prodané cenné papíry
Změna ocenění cenných papírů
Celkem

31.12.2005
230
180
69
36
201
69
115
1 010
93 818
5 189
100 917

31.12.2004
50
107
67
224
130
46
50
3 084
4 093
7 627

31.12.2005
278
6
1 054
98 715
20 760
10 387
131 200

31.12.2004
1 345
9
1

3.9. Výnosy
(údaje v tis. Kč)

Výnosové úroky – běžné účty
Výnosové úroky – termínované vklady
Jiné ostatní výnosy (vratky splatné daně)
Kurzové rozdíly z cenných papírů
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy)
Změna ocenění cenných papírů
Celkem

3 200
16 900
4 894
26 349
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4. DODATEČNÉ INFORMACE
V roce 2005 nebyly stanoveny ani vyplaceny žádné odměny
členům správní rady nadace a nebyly poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo záruky členům spráni rady.
V roce 2005 neměli členové správní rady nadace žádné účasti
v osobách, s nimiž měla nadace smluvní nebo jiné obchodní
vztahy.
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 2005
nebyl tento limit překročen.
Celkové náklady nadace související se správou nadace dosáhly
výše 785 tis. Kč.
K 31. prosinci 2005 se nadace neúčastnila žádného soudního
sporu, jehož rozhodnutí by mohlo mít podstatný dopad
na společnost.

5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
K 31. prosinci 2005 nadace neeviduje žádné další závazky,
které by nebyly uvedené v účetní závěrce.

6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné jiné události, které by
měly významný dopad na účetní závěrku společnosti.

30

www.nadacecs.cz

