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Úvodní slovo
Vážené dámy a vážení pánové,

dny plynou standardní rychlostí, a proto přišla chvíle 
ohlédnout se za dalším pracovním rokem Nadace Auxilia, 
pokračovatelky Nadace ICN. 

V průběhu celého roku 2007 se Nadace Auxilia jako partner 
podílela na projektu financovaného z Evropského sociálního 
fondu. Celý projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi 
komerční a neziskovou sférou v rámci konceptu společenské 
odpovědnosti malých a středních podniků. 

Se ctí pokračovala spolupráce se společnostmi Oracle a Dell 
na administraci programu „Srdce na dlani“. Díky pomoci 
těchto firem se v dětským domovech mnohé změnilo. 
Děti mají možnost trávit dny v příjemném prostředí nově 
zrekonstruované budovy a užívat si nového zařízení. Vyjeli do 
zahraničí, jezdí do Prahy na brigády a navštěvují zaměstnance 
obou společností. Mají možnost se dále vzdělávat nejen díky 
novému počítači, ale i díky úhradě kurzů i autoškoly.

Výnosy prostředků z Národního investičního fondu byly 
rozděleny na tolik očekávané téma „Propagace neziskových 
organizací“. Je velice příjemné sledovat pokroky i malých 
a začínajících organizací. Z nesmělých plánů byly realizovány 
odvážné projekty plné inovací. 

Rok 2007 byl i rokem založení nového projektu „Společně 
podporujeme“ ve spolupráci s  Metrostav a.s.  Finanční 
prostředky putovaly do regiónů na pomoc organizacím 
i jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

Rok, jehož polovinu máme vlastně za sebou ukazuje, že 
stále je co zlepšovat. Věřím, že i přes velký pád výnosů 
z prostředků z Národního investičního fondu se nám podaří 
pomoci dalším neziskovým organizacím a opět dostát poslání 
Nadace Auxilia.

červen, 2008

Hana Prchalová, tajemnice Nadace Auxilia

Kontaktní údaje
Nadace Auxilia

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1

t. 224 239 875, 725 800 242

f. 224 239 876

www.auxilia.cz



Naše poslání a cíl
Auxilia je nadací 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 společnosti 
a neziskových organizací v České republice, na 
propagaci činnosti neziskových organizací a na 
profesní přípravu jejich pracovníků.

Lidé v Nadaci
Správní rada

Marek Šedivý, předseda správní rady ~
Martin Hrehovčík, místopředseda správní rady,  ~
Market Vision, s.r.o., Praha

Dita Tlustá, Oracle Czech CR, s.r.o., Praha ~
Miloš Mach, Siemens s.r.o., Praha ~
Soňa Daubner, Semma s.r.o., Praha ~
Lukáš Novák, Q and A s.r.o., Praha ~

Dozorčí rada

Libor Novák, místopředseda představenstva  ~
společnosti Czech Credit Bureau, a.s., Praha

JUDr. Lenka Deverová, advokátka, První poradenská,  ~
o.p.s., Praha

Ing. Aleš Černý, ředitel pobočky, ČSOB – Private  ~
Banking, Praha

Historie v číslech
1993

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

1994

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

1997

Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní 
knihovně v Olomouci.

Došlo k osamostatnění projektu občanských poraden, 
který započal a rozvinul se pod hlavičkou Nadace 
ICN a následně vzniklo Sdružení pro vybudování sítě 
občanských poraden.

1998

V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají 
další regionální centra Nadace ICN.

Nadace ICN se stala prostředníkem pro rozdělování grantů 
z německé Nadace Roberta Bosche.

Byl realizován první ročník celonárodní kampaně „30 dní 
pro neziskový sektor“.

1999

Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace – 
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 příspěvek 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 Společně 
se společností Pfizer ČR Nadace poskytla technickou 
podporu 20ti organizacím.

2007

Na základě spolupráce s Metrostav a.s. vzniká nový 
charitativní projekt „Společně podporujeme“. Projekt 
založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním neziskovým 
organizacím a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
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Grantování nadace
A. Rozdělení výnosů z nadačního jmění

Hospodaření s výnosy z příspěvku NIF se řídilo smlouvou s Fondem národního majetku, která nadaci pro rok 2007 
zavazuje k rozdělení nejméně 80 % těchto výnosů třetím osobám v souladu s pravidly, které jsou součástí Statutu 
Nadace Auxilia.

Správní rada Nadace Auxilia vyčlenila z celkových výnosů roku 2006 (274 837 Kč) na nadační příspěvky 108 300 Kč, 
což je 80,77 % z výnosů. Zbytek, tj. 19,23 % z výnosů (52 837 Kč) použila nadace na provozní náklady. 

Oblast podpořená ve veřejném výběrovém řízení v roce 2007

Téma: Propagace a fundraising

Příjemci nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění za rok 2007 - Propagace neziskové organizace a jejích aktivit

název projektu organizace výše podpory (Kč)

„Barvínek se prezentuje“ o.s. Barvínek, Drnovce 20 000,-

„Boiohaemum – Ve stopách předků“ o.s. Keltoi, Mladá Boleslav 15 000,-

„Interaktivní web Sdružení D“ Sdružení D o.s. 12 000,-

„Vítejte v Neratově“ Sdružení Neratov o.s., Rokytnice 7 000,-

„Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“ Klub přátel červenobílé hole o.s., Praha 20 000,-

„Energie o.p.s. Poznejte nás…“ Energie o.p.s., Meziboří 16 600,-

„Přidáte se?“
Sdružení pro ochranu botanické zahrady 
v Táboře o.s., Tábor

3 700,-

„Chci dobrovolníka!“ Lékořice o.s., Praha 14 000,-

B: Rozdělení finančních darů v uzavřeném 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 finanční dary dětským domovům 
– Tisá a Černá voda. Finanční dary na tento projekt ve výši 224 311,- Kč poskytly firmy i jednotlivci. 
Dětským domovům byla vyplacena celková částka 105 814,- Kč.

Projekt „Společně podporujeme“ založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci. Na každém golfovém hřišti byla vybrána jedna charitativní jamka se soutěží nearest to 
the pin. Pozvaní hosté dostali možnost společně s Metrostavem a.s. podpořit vybraný charitativní projekt/organizaci. 
Předem byla stanovena pravidla charitativní jamky. Každý hráč měl šanci vsadit proti společnosti Metrostav a.s., že 
na jednu ránu zasáhne green charitativní jamky. Pokud se to hráči podařilo, Metrostav minimálně zdvojnásobil jeho 
sázku. 

Díky spojení zápalu pro hru a zájmu pomáhat ze strany Metrostavu a.s. a jednotlivých hráčů byly podpořeny 
organizace:

organizace výše a účel podpory (Kč)

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí, Hradec Králové

95 900,- Kč na rekonstrukci rehabilitační koupelny pro vodoléčbu 
dětí, mládeže a dospělých s těžkým kombinovaným postižením



SK Kontakt, České Budějovice
81 350,- Kč na financování přípravy a účasti handicapovaného 
sportovce Arnošta Petráčka na Světových sportovních hrách

Občanské sdružení Svítání, Jablonec nad Nisou
56 240,- Kč na krytí mzdy pracovníků v hiporehabilitaci a nákladů 
na ustájení koní pro hiporehabilitaci

Občanské sdružení Bambini, Karlovy Vary
101 600,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
hipoterapie pro postižené děti z Karlových Varů

Dětské krizové centrum, Praha
27 500,- Kč na úhradu provozních nákladů, technického vybavení 
a vybavení herny

Celkové grantování v roce 2007

druh daru finanční dary (Kč)

z výnosů nadačního jmění 108 300,-

uzavřené řízení - Srdce na dlani 105 814,-

uzavřené řízení - Společně podporujeme 362 590,-

Celkem 576 704,-

Další činnost Nadace v roce 2007
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 konkurenceschopnosti 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 vytvořena 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.
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.



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 2006 výnosy v %

NIF
4 000 000,- Balanční fond nadací ŽB Trust 93 200,- 2,3

3 460 000,- Nadační fond ČSOB 42 153,8 1,2

základní jmění
572 000,- Nadační fond ČSOB 6 970,8 1,2

824,- Balanční fond nadací ŽB Trust 0,0 0,0

Celkem 8 032 824,- 142 324,6 1,8

Další majetek Nadace Auxilia

Soubor uměleckých děl v celkové odhadnuté hodnotě 169 400 Kč.

Vyjádření dozorčí rady Nadace Auxilia
Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace ICN, s rozvahou k 31. 12. 2007 a s výsledovkou 
hospodaření a s grantovými procesy nadace. Na základě všech svých zjištění vyslovuje dozorčí rada Nadace ICN souhlas 
s hospodařením za rok 2007 bez výhrad.
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Rozvaha k 31. 12. 2007

AKTIVA počet ks

Stálá aktiva
Hodnota k 
31.12.2007

Cenné papíry NIF - PI 4 000 000

Hodnota k 31. 12. 
2005 

4 112 400 112 400

Hodnota k 31. 12. 
2006 - přecenění

4 092 800 -19 600

Hodnota k 31. 12. 
2007 - přecenění

4 028 400 -64 400

Cenné papíry NIF - 
ČSOB

3 460 000

Hodnota k 31. 12. 
2005

3 519 075 59 075

Hodnota k 31. 12. 
2006 - přecenění

3 397 990 -121 085

Hodnota k 31. 12. 
2007- přecenění

3 368 015 -29 975

Cenné papíry NICN - 
ČSOB

572 000

Hodnota k 31.12.2005 581 582 9 582

Hodnota k 31.12.2006 
- přecenění

561 772 -19 810

Hodnota k 31. 12. 
2007 - přecenění

556 816 - 4 956

Cenné papíry NICN PI 1 961

Umělecká díla 169 400

Stálá aktiva celkem 8 124 592

Oběžná aktiva

pokladna 5 355

bankovní účty 682 669

odběratelé 0

Oběžná aktiva celkem 688 024

AKTIVA CELKEM 8 812 616

PASIVA

Vlastní zdroje

nadační jmění NICN - 
CP ČSOB

550 000

nadační jmění NICN - 
CP ČSOB

22 000

nadační jmění 
NICN - CP Pioneer 
Investments

824

Nadační jmění celkem 572 824

nadační jmění NIF - CP 
Pioneer Investments

4 000 000

nadační jmění NIF - CP 
ČSOB

3 460 000

Příspěvek NIF celkem 7 460 000

Ostatní majetek 
celkem

169 400

oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku

-247 032

hospodářský výsledek 
roku 2007

2 573

Nerozdělený zisk z 
minulých let

776 211

Celkem 531 752

Vlastní zdroje celkem 8 733 976

Cizí zdroje

dodavatelé 835

závazky vůči 
zaměstnancům

43 790

zúčtování 
s institucemi soc. a 
zdr. zabezpečení

16 150

daň z příjmu -95

zálohová daň 10 960

výdaje příštích období 7 000

Cizí zdroje celkem 78 640

PASIVA CELKEM 8 812 616



Výsledovka za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

VÝNOSY výnosy NICN
Výnosy SRDCE 

NA DLANI
výnosy NIF

Výnosy grant 
ESF 0378

Výnosy 
„Společně 

podporujeme“
Celkem

úroky 289,04 16,10 0,00 0,00 0,00 305,14

výnos z prodeje 
CP + výnos za 
rok 2005

6 970,80 0,00 135 353,80 0,00 0,00 142 324,60

tržby z prodeje 
služeb

33 944,00 199 350,00 0,00 0,00 0,00 233 294,00

kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

přijaté 
příspěvky – 
dary 2007

0,00 224 311,00 0,00 0,00 363 390,00 587 701,00

grant ESF 0,00 0,00 0,00 123 678,32 0,00 123 678,32

Aktivace DHM 169 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 400,00

Výnosy celkem 210 603,84 423 677,10 135 353,80 123 678,32 363 390,00 1 256 703,06

NÁKLADY náklady NICN
náklady SRDCE 

NA DLANI
náklady NIF

náklady grant 
ESF

Výnosy 
„Společně 

podporujeme
celkem

spotřeba 
materiálu

365,50 0,00 0,00 6929,00 0,00 7294,5

ostatní služby 84954,80 0,00 0,00 36000,00 0,00 120954,8

bankovní 
poplatky, kolky

3115,00 400,00 0,00 0,00 1977,00 5492,00

mzdové náklady 0,00 0,00 0,00 570235,00 0,00 570235,00

poskytnuté 
příspěvky 2007

950,00 105 814,00 108300,00 0,00 335090,00 550154,00

NÁKLADY 
CELKEM

89385,30 106 214,00 108300,00 613164,00 337067,00 1 254 130,30

ZISK V ROCE 2007 2 572,76

V Praze dne 30. 6. 2008, Táňa Lidová, účetní

Za správní radu Ing. Marek Šedivý, předseda správní rady
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Děkujeme všem individuálním dárcům, partnerům a všem, kteří nám pomáhají.

Děkujeme Vám za podporu



© Nadace Auxilia, 2008

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1

t. 224 239 875, 725 800 242

f. 224 239 876

www.auxilia.cz
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