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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážené dámy a vážení pánové, 
 
nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a 
sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci neziskových organizací. 
 
 
červen, 2012 
Hana Prchalová 
tajemnice Nadace Auxilia 
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Sídlo:  
 
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224  239 876, GSM: 725 800 242 
 
Poslání Nadace Auxilia 
 
Auxilia je nadací pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací a jejím cílem je 
profesionalizace těchto organizací. 
 
Orgány nadace 
 
Správní rada 

▪ Lukáš Novák, předseda správní rady, Q and A s.r.o., Praha 
▪ Soňa Daubner, Semma s.r.o., Praha 
▪ Martin Folprecht, J & T BANKA 
▪ Miloš Mach 
▪ Ines Sojková 
▪ Marek Šedivý  

 
Dozorčí rada 

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

▪ Mgr. Petr Vít 
▪ Ing. Aleš Černý, ředitel pobočky, ČSOB – Private Banking, Praha  

 
Hlavní cíl a historie Nadace Auxilia 
 
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. 
 
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. 



Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 
  str. 4 

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. 
2007 – dosud – Nadace Auxilia podporuje neziskové organizace a jejich 
profesionální rozvoj pomocí rozdělování výnosů NIF a díky firemním dárcům. 
 
Poděkování dárcům a partnerům 
 
Nadace Auxilia děkuje za podporu společnostem 
SAP ČR, spol. s r.o. za finanční dar ve výši 220 000 Kč  
Metrostav a.s. za movitý dar (tiskárny k počítačům) ve výši 25 000 Kč. 
 
 
Grantování nadace 
 
Rozdělení  výnosů z nadačního jmění 
 
V roce 2011 Nadace Auxilia rozdělila 100 000 Kč na základě otevřeného grantového 
řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění (NIF). 
Podpořila tak oblast profesního rozvoje lidí z neziskových organizací ve formě 
šestidenního vzdělávacího programu seminářů s názvem „Prosaďte se s noblesou!“.  
 
Celkem získalo podporu těchto 10 organizací: 
Asociace pro fair trade, Praha 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín 
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s., Třeboň 
JAHODA, o.s., Praha 
Liga vozíčkářů Brno 
o.s. Tři, Červany 
Podané ruce, o.s. - Projekt OsA, Frýdek Místek 
Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU, České Budějovice 
Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko 
Rytmus o.s., Praha 
 
Zástupci organizací absolvovali odborné kurzy efektivní lobbing, mediální trénink, 
práce s trémou, rétorika a hlasová technika a pracovně-společenský protokol. 
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 Rozdělení daru od SAP ČR, spol. s r.o. 
SAP ČR, spol. s r.o. je  obchodní společností, která se rozhodla v roce 2011 podpořit 
neziskové organizace prostřednictvím Nadace Auxilia. Na základě uzavřeného 
výběrového řízení byly podpořeny tyto organizace: 
 
 
Dětský domov Unhošť 
 

 
 
Výše podpory: 18 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: dofinancování vzdělávání a supervizí pro pedagogické i 
nepedagogické pracovníky domova v oblasti supervize a vychovatelství v celkovém 
počtu 25 lidí. Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
 
 
Domov důchodců Unhošť 
 

 
 
 
Výše podpory: 18 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: finanční prostředky byly čerpány v souladu se 
smlouvou a použity na  MPSV akreditovaný kurz "Efektivní komunikace v kontextu 
sociálních služeb". Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
 
 
Dětský domov Dolní Počernice 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: zajištění profesionálního připojení internetu, nákup 
nového serveru a služeb s tím souvisejících. Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
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Farní charita Beroun 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: úhrada specializovaného kurzu 
„Pracovník v sociálních službách“, který absolvuje 12 zaměstnanců  
Farní charity a bez kterého by nemohli vykonávat svoji profesi.  
Čerpání bylo řádně doloženo fakturou. 

 
 
 
 
 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, stacionář Lukáš  
 

 
 
 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: 7 odborných seminářů se zúčastnilo 8 pečovatelek. 
Kurzy byly zaměřeny na zdokonalování jejich dovedností, 20 Kč se rozhodli vrátit na 
účet Nadace. Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
 
 
Zájmové sdružení Toulcův Dvůr 
 

Výše podpory: 14 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: koučování a školení 
vedoucích pracovníků v oblasti BOZP - proběhla školení v 
bezpečnosti při práci a požární ochraně a to v rámci 3 
školení, kterých se účastnilo 31 zaměstnanců sdružení. 
Následovalo vzdělávání formou semináře na klíč na téma 
"Koučování pro vedoucí týmu". Kurzy byly hodnoceny 
velice kladně a přispěly k nalezení nových metod řešení 
provozních problémů při činnosti organizace. 
Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
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Dětský domov Zbraslav CH. Masarykové 

 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory:  
profesionální rozvoj organizace formou vzdělávání  
zaměstnanců a propagaci činnosti organizace - prostředky byly vyčerpány na 
odbornou literaturu, odborná školení a semináře pro zaměstnance v oblasti ochrany 
zdraví a v oblasti pěstounské péče a osvojení z pohledu nového zákoníku, zbývající 
prostředky byly využity na propagaci domova tvořenou dětmi. Čerpání bylo řádně 
doloženo fakturami. 
 
 
 
Dobrovolnické centrum Lékořice ve FTNsP 
 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: zajištění a rozvoj dobrovolnického programu ve FTNsP, 
za dar byly nakoupeny pomůcky pro dobrovolníky, které využívají při své práci u 
lůžek nemocných. 
Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
 
 
Nadační fond Slunce pro všechny – Centrum služeb Slunce všem 
 

 
 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Využití prostředků z podpory: vytvoření desek (s chlopněmi) s potiskem, různých 
formátů, sloužících k prezentaci sociálních a vzdělávacích služeb Centra služeb 
Slunce všem, o.p.s. a Soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s. a Nadačnímu fondu 
Slunce pro všechny, vytvoření letáků a pozvánek jednotlivých organizací, nákup 
papíru a barev do tiskárny. 
Čerpání bylo řádně doloženo fakturami. 
 
 
Rádi bychom tímto poděkovali za pomoc SAP ČR, spol. s r.o. všem výše 
jmenovaným organizacím a důvěru v Nadaci Auxilia. 
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Metrostav a.s. se v roce 2011 rozhodl prostřednictvím Nadace Auxilia podpořit 
neziskové organizace darováním tiskáren k počítačům. Padesát osm organizací 
z celé České republiky si tiskárny osobně převzalo v Praze.  
 

 
 
 
 
 
Vyjádření dozorčí rady Nadace Auxilia 
 
Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace Auxilia, s 
rozvahou k 31. 12. 2011 a s výkazem zisku a ztráty k 31.12.2011. Na základě všech 
svých zjištění vyslovuje dozorčí rada Nadace Auxilia souhlas s hospodařením za rok 
2011 bez výhrad. 
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Zpráva auditora 
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Výkaz zisku a ztráty (tis Kč)     
NÁKLADY CELKEM 448   VÝNOSY CELKEM 212
          
A.I. Spotřebované nákupy celkem 3   B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 0
A.II. Služby celkem 28   B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob 0
A.III. Osobní náklady celkem 90   B.III. Aktivace celkem 0
A.IV. Daně a poplatky celkem 0   B.IV. Ostatní výnosy celkem 176
A.V. Ostatní náklady celkem 7   B.V. Tržby z prodeje majetku 0
A.VI. Odpisy celkem 0   B.VI. Přijaté příspěvky celkem 36
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 320   B.VII. Provozní dotace celkem 0
     
C. Výsledek hospodaření před zdaněním       -236
- Daň z příjmů       0
D. Výsledek hospodaření po zdanění       -236
     
Rozvaha (tis Kč)     
AKTIVA 8 390   PASIVA 8 390
          
A. Dlouhodobý majetek celkem 8179   A. Vlastní zdroje celkem 8 374
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 169   A.I. Jmění celkem 8 220

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 
 

8010   - Vlastní jmění                8 179

B. Krátkodobý majetek celkem 211   - Fondy 41
B.III. Krátkodobý finanční majetek 211   A.II. Výsledek hospodaření celkem 154
B.IV. Jiná aktiva – náklady a příjmy příštích období 0   - Nerozdělený zisk minulých let 390
      - Výsledek hospodaření běžného období -236
      B. Cizí zdroje celkem 16
      B.III. Krátkodobé závazky                     16
      B.IV. Jiná pasiva – výdaje příštích období 0
     
Ve výroční zprávě jsou uvedeny pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle nadace a byla zveřejněna v 
nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 66. 
     
     
Struktura nadačního jmění k 31.12.2011     
     
účet J&T Banka a.s. 8 010 000    
Soubor uměleckých děl 169 400    
     
Rozdělení výnosů NIF     
     
Výše příspěvku vložená NIF do nadačního jmění 7 460 000    
Celkový výnos k rozdělení za rok 2011 100 000    
     
Náklady na správu nadace     
     
Poskytnuté nadační příspěvky 495 000    
Náklady na správu nadace 128 000    
Hodnota nadačního jmění k 31.12.2011 8 179 400    
% nákladů na správu nadace 1,56    
     
Dle článku X. Statutu nadace nesmí náklady na správu nadace přesáhnout 75% hodnoty nadačního jmění k 31.prosinci kalendářního roku 
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V Praze dne 30. 6. 2011 
 
 
 
 
Hana Suková, účetní 
 
 
 
 
Za správní radu  
 
Lukáš Novák, předseda správní rady 
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