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Vážené dámy a pánové,

držíte v ruce výroční zprávu Nadace Auxilia, 
která je pokračovatelem Nadace ICN. V prů-
běhu celého roku probíhal proces zápisu no-
vého jména nadace do nadačního rejstříku, 
který se finálně podařil až na jaře 2007. Pro-
to i tato výroční zpráva již vychází za Nadaci 
Auxilia.

Rok 2006 byl pro Nadaci Auxilia rokem zá-
sadní změny. Po několika letech se finanční 
portfolio nadace rozšířilo také o finanční pro-
středky ze Strukturálních fondů EU. Od srp-
na 2006 se Nadace Auxilia stala partnerem 
projektu financovaného z Evropského sociál-
ního fondu. Celý projekt je zaměřen na rozvoj 
spolupráce mezi komerční a neziskovou sfé-
rou v rámci konceptu společenské odpověd-
nosti malých a středních podniků.

Aktivně probíhala také spolupráce se společ-
nostmi Oracle a Dell na administraci progra-
mu „Srdce na dlani“. Proběhlo také rozdělení 
finančních prostředků z Národního investič-
ního fondu. Novinkou, kromě podpory propa-
gačních a PR aktivit, byla podpora vzdělává-
ní pracovníků neziskových organizací formou 
specializovaných seminářů na firemní fund-
raising.

Na sklonku roku začala intenzivní jednání 
s potenciálními partnery nových projektů, 
které spadají opět do oblasti rozvoje spolu-
práce komerčního a neziskového sektoru. Rok 
2007 přinese odpověď, do jaké míry se nové 
programy podaří uvést do života.

Duben, 2007

Ing. Marek Šedivý

předseda správní rady

1.  Úvodní slovo
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Správní rada

• Marek Šedivý, předseda správní rady

• Martin Hrehovčík, místopředseda   
 správní rady

• Monika Kavanová, členka

• Miloš Mach, člen

• Pavol Frič, člen

• Jiří Dusík, člen

Dozorčí rada

• Libor Novák

• Lenka Deverová

• Aleš Černý

Zaměstnanci nadace

• Hana Prchalová – tajemník nadace

• Marcela Bergerová, – řešitel projektu   
 ESF

1993

Vznikla Nadace Informační centrum nadací 
a jiných neziskových organizací na základě 
dohody učiněné na Stupavské konferenci na-
dací a jiných neziskových organizací.

1994

Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR 
v Orpheus Civil Society Network – meziná-
rodní síti neziskových organizací.

1997

Vzniklo první regionální centrum Nadace 
ICN při Okresní knihovně v Olomouci.
Došlo k osamostatnění projektu občanských 
poraden a následně vzniklo Sdružení pro vy-
budování sítě občanských poraden.

1998

V Hradci Králové, Strakonicích a Českém 
Krumlově vznikají další regionální centra 
Nadace ICN.
Nadace ICN se stala prostředníkem pro roz-
dělování grantů z německé Nadace Roberta 
Bosche.
Byl realizován první ročník celonárodní kam-
paně „30 dní pro neziskový sektor“.

1999

Na základě nového zákona o nadacích a na-
dačních fondech vznikají dvě samostatné or-
ganizace – Informační centrum neziskových 
organizací, o. p. s. a Nadace ICN.

2000 – 2004

Aktivity nadace se zužují na hospodaření 
s nadačním jměním, které bylo posíleno o pří-
spěvek z NIF.

2005

V rámci projektu „Srdce na dlani“, který 
vznikl  díky firmám Dell Computer, s. r. o. a 
Oracle Czech, s. r. o. na podporu vybraných 
dětských domovů, nadace rozdělila věcné a 
finanční dary třem dětským domovům. Spo-
lečně se společností Pfizer ČR Nadace poskyt-
la technickou podporu 20 organizacím.

3. Historie2.  Naše poslání

  Lidé v nadaci

Nadace Auxilia je nadace pro rozvoj 
a stabilitu neziskových organizací a 
jejím cílem je profesionalizace těchto 
organizací.

Hlavním cílem Nadace Auxilia je 
získávat a poskytovat prostředky na 
podporu rozvoje občanské společnos-
ti a neziskových organizací v České 
republice, na propagaci činnosti ne-
ziskových organizací a na profesní 
přípravu jejich pracovníků.
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4.  Grantování nadace

Rozdělení výnosů z nadačního jmění

Hospodaření s výnosy z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF) proběhlo na základě 
smlouvy s Fondem národního majetku. Ta nadaci pro rok 2006 zavazuje k rozdělení nejméně 
80 % výnosů třetím osobám v souladu s pravidly, které jsou součástí Statutu Nadace Auxilia.

Správní rada Nadace Auxilia vyčlenila z celkových výnosů NIF za rok 2005 (274 837 Kč) na 
nadační příspěvky 222 000 Kč, což je 80,77 % z výnosů. Zbytek, tj. 19,23 % z výnosů (52 837 Kč) 
použila nadace na provozní náklady. 

Oblasti podporované ve veřejném výběrovém řízení v roce 2006

 a) propagace a fundraising

 b) vzdělávání na téma „Získávání finančních prostředků - komunikace s dárci“

Příjemci nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění za rok 2006:

Téma A/ Propagace neziskové organizace a jejích aktivit

Organizace: Název projektu: Částka v Kč

o.s. Kaleidoskop Propagace fundraisingového projektu Milio-
nový kaleidoskop „Kdo pomáhá, je vidět.“ 30 000

Gaudia proti rako-
vině

Propagační kampaň sdružení Gaudia proti 
rakovině 30 000

Múzy dětem, o. s. Podpora kampaně na DMS 30 000
Zlínský spolek přátel 
trolejbusové dopravy Zkvalitnění webové prezentace sdružení 3 500

Memento Lidice o. 
p. s. Propagace činnosti zaměřené na seniory 18 000

Naděje, pobočka 
Vsetín Propagační a informační leták 8 000

Charita Javorník Reklama hrou 16 000
občanské sdružení 
PALUČINY Jsme tu i pro vaše děti 9 100

Dětský stacionář 
Světluška, o. p. s. Křídla pro Světlušku 15 000

Přidělené finanční prostředky: 159 600
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Téma B – Vzdělávací modul: „Jak 
získat podporu od firemních dárců?“

název organizace počet 
účastníků

Výše pod-
pory v Kč

Gaudia proti rakovině, o. s. 2 2 600
Kamarád - sdruž. rodičů a přá-
tel zdrav. post. dětí a mládeže 2 2 600

Diecézní charita Brno 2 2 600
„Hvězda“ o. s. 2 2 600
PROUTEK, o. s. 1 1 300
Farní charita Polička 1 1 300
Klub dvojčat a vícerčat, o. s. 1 1 300
PROXIMA SOCIALE 1 1 300
Kolpingova rodina 1 1 300
Sdružení Linka bezpečí 2 2 600
Prázdninová škola Lipnice 2 2 600
Novoříšský Kulturní Spolek 2 2 600
SKP-Centrum 2 2 600
Občanské sdružení Anabell 2 2 600
Nadace Českého kubismu 2 2 600
Ekocentrum Podhoubí 2 2 600
REMEDIUM Praha 2 2 600
APLA JM 2 2 600
DOMINO 2 2 600
Sdružení TULIPAN 2 2 600
Občanská poradna Nymburk 2 2 600
Sdružení na podporu meziná-
rodního přátelství „Slunce“ 2 2 600

ZO ČSOP Šípek 2 2 600
Koníček o. s. 1 1 300
o. s. Ježek a čížek 1 1 300
Pražský literární dvůr autorů 
německého jazyka, nadační 
fond

1 1 300

Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí 1 1 300

Občanské sdružení Dokořán, 
Nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež Archa

1 1 300

Občanská poradna Jihlava 1 1 300
Charita Javorník 1 1 300
Celkem: 48 62 400
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Uzavřené grantové řízení

V rámci projektu „Srdce na dlani“, který 
vznikl díky firmám Dell Computer, s. r. o. a 
Oracle Czech, s. r. o. na podporu vybraných 
dětských domovů, nadace rozdělila finanč-
ní dary dětským domovům – Tisá a Černá 
Voda. Dětským domovům byla vyplacena cel-
ková částka 206 300 Kč. 

V rámci projektu „ Moderní je nekouřit“, pro 
který byl zřízen samostatný sbírkový účet bylo 
shromážděno 4 430 Kč. Částku obdržel Na-
dační fond Dětský úsměv na krytí části ná-
kladů spojených s péčí o děti matek kuřaček.

Grantování v roce 2006 celkem

druh daru finanční 
dary (Kč)

otevřené grantové řízení 4 430 

z výnosů nadačního jmění 222 000 

uzavřené řízení – Srdce na 
dlani 206 300

Celkem 426 940
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Partnerství v projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu

Corporate Social Responsibility jako nástroj podpory konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků v Praze

Období realizace: srpen 2006 – červenec 2007

Realizátor projektu: Informační centrum neziskových organizací, o. p. s.

Partner projektu: Nadace Auxilia

Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň informovanosti zaměstnavatelů o corporate social 
responsibility (společenská odpovědnost firem – CSR) jako o efektivním nástroji zvýšení konku-
renceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v Praze.

V rámci projektu byl realizován výzkum, jehož cílem bylo zjistit zejména současný postoj MSP 
v Praze k CSR a firemní podmínky pro jeho implementaci. S podporou výzkumu bude vytvoře-
na metodika CSR pro malé a střední pražské firmy, která bude ve dvou vybraných pražských 
firmách pilotně ověřena. Výsledkem pilotáže jsou dvě koncepce corporate social responsibility 
„ušité na míru“ dvěma vybraným firmám.

V rámci projektu mají firmy možnost kontaktovat partnery z nepodnikatelské sféry (neziskové 
organizace, veřejná správa, školy, církve apod.), s jejichž pomocí nebo jejichž prostřednictvím 
mohou svoji koncepci CSR realizovat (konference, veletrh podnikatelských a nepodnikatelských 
subjektů). Síťování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů zajišťuje v projektu zřízené 
poradenské centrum, které malým a středním pražským podnikům poskytuje komplexní služby 
v oblasti vytváření a realizace jejich CSR.

5.  Další činnost
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6.  Nadační jmění

Zapsáno v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N., vložka 66, dne 
22. 5. 2000.

druh jmění částka uložení výnosy za rok 
2005 (v Kč) výnosy v %

NIF
4 000 000 Balanční fond 

nadací ŽB Trust 111 200 2,78

3 460 000 Nadační fond 
ČSOB 163 637,08 4,729

základní jmění
572 000 Nadační fond 

ČSOB 27053,23 4,729

824 Balanční fond 
nadací ŽB Trust 21,91 2,658

celkem 8 032 824 301 912,22 3,76

druh jmění částka uložení výnosy za rok 
2006 (v Kč) výnosy v %

NIF
4 000 000,00 Balanční fond 

nadací ŽB Trust 93 200,00 2,33

3 460 000,00 Nadační fond 
ČSOB 42 153,80 1,22

základní jmění
572 000,00 Nadační fond 

ČSOB 6 970,80 1,218

824,00 Balanční fond 
nadací ŽB Trust 19,10 2,32

celkem 8 032 824,00 142 343,70 1,77

Další majetek Nadace Auxilia – soubor uměleckých děl v celkové odhadnuté hodnotě 169 
400 Kč.

  Vyjádření dozorčí rady

Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace ICN, s rozvahou k 31. 12. 

2006 a s výsledovkou hospodaření a s grantovými procesy nadace. Na základě všech svých zjiš-

tění vyslovuje dozorčí rada Nadace ICN souhlas s hospodařením za rok 2006 bez výhrad.
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7.  Finanční zpráva

AKTIVA k 31. 12. 
2005 

k 31 12. 
2006

Dlouhodobý majetek 8 214 8 053

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 169 169

Dlouhodobý finanční majetek 8 214 8 053

Oprávky k dlouhodobému 
majetku -169 -169

Krátkodobý majetek 547 822

Zásoby 0 0

Pohledávky 168 0

Krátkodobý finanční majetek 379 822

Jiná aktiva 0 0

AKTIVA CELKEM 8 762 8 875

PASIVA

Jmění 8 214 8 053

Výsledek hospodaření 532 776

Rezervy 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

Krátkodobé závazky 15 46

Jiná pasiva 0 0

PASIVA CELKEM 8 761 8 875

Rozvaha
v celých tisících Kč
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Výkaz zisků a ztrát
v celých tisících Kč

NÁKLADY k 31. 12. 
2005

k 31. 12. 
2006 

Spotřeba materiálu 4 3

Ostatní služby 18 17

Mzdové náklady 0 159

Zákonné sociální pojiš-
tění 0 56

Jiné ostatní náklady 4 5

Poskytnuté příspěvky 634 370

NÁKLADY CELKEM 661 610

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 279 48

Úroky 22 0

Kurzové zisky 3 0

Jiné ostatní výnosy 0 299

Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 209 302

Přijaté příspěvky (dary) 588 205

VÝNOSY CELKEM 1 102 854

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ

441 244
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VÝNOSY nadace veřejná 
sbírka

Srdce na 
dlani NIF ESF celkem

úroky 364 0 99 0 0 463

výnos z prodeje cenných 
papírů + výnos ze rok 
2005

27 075 0 0 274 837 0 301 912

tržby z prodeje služeb 48 475 0 0 0 0 48 475

přijaté příspěvky – dary 0 4 430 200 510 0 0 204 940

grant ESF 0 0 0 0 298 800 298 800

VÝNOSY CELKEM 75 914 4 430 200 609 274 837 298 800 854 590

NÁKLADY nadace veřejná 
sbírka

Srdce na 
dlani NIF ESF celkem

spotřeba materiálu 1 344 0 0 0 1 432 2 776

ostatní služby 8 345 0 0 0 9 000 17 345

bankovní poplatky, kolky 4 486 0 356 0 0 4 842

mzdové náklady 386 0 0 0 214 589 214 975

poskytnuté příspěvky 0 4 430 206 300 222 000 0 370 330

NÁKLADY CELKEM 14 561 4 430 206 656 222 000 225 021 610 268

  Přehled výnosů a nákladů podle jednotlivých  
  aktivit

v celých Kč
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  Zpráva auditora



8.  Děkujeme Vám za podporu

Děkujeme všem individuálním dárcům, partnerům a všem, 

kteří nám pomáhají.



© Nadace Auxilia, 2007

 Malé nám. 12, Praha 1, 224 239 876, www.auxilia.cz

 grafická úprava: Miroslav Konečný, Tisk: Tiskárna Label
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