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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážené dámy a vážení pánové, 
 
 
dovolte mi poděkovat všem, kteří v roce 2013 pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její 
poslání a podíleli se tak na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci neziskových organizací 
v České republice i na Slovensku.  
 
Věřím, že se Nadaci bude i nadále dařit svou činností podporovat mladé neziskové a 
příspěvkové organizace na jejich cestě k dobře fungující organizaci, kterou je na 
veřejnosti vidět. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze v dubnu 2014 

 
 
 

 
 
Lukáš Novák 
Předseda Nadace Auxilia 
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Sídlo 
 
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224  239 876 
 
 

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

Cíle nadace 
 
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. 
 
 

Orgány nadace 
 
Správní rada 

▪ Lukáš Novák, předseda 

▪ Marek Šedivý, místopředseda 

▪ Soňa Daubner, člen 

▪ Martin Folprecht, člen 

▪ Miloš Mach, člen 
 
Dozorčí rada 

▪ Aleš Černý  

▪ Libor Novák 

▪ Petr Vít 
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Historické mezníky Nadace Auxilia 

 
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. 
 
2011 – 2012 – SAP ČR, spol. s r.o., se rozhodla podpořit neziskové organizace 
prostřednictvím Nadace Auxilia. Na základě uzavřeného výběrového řízení byly 
podpořeny mnohé organizace. 
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Grantování nadace 
 
Výsledky projektů NIF 2012 
 
V termínu 14. 11. – 13. 12. 2012 se 5 zaměstnanců z neziskových organizací účastnilo 
odborného kurzu FACILITACE v Neziskovkách.cz. Účastnický poplatek byl hrazen 
z výnosů nadačního jmění. 
 
Hodnocení účastníků kurzu facilitace – odpověď na otázku „ Věnujete se facilitaci 
po absolvováním kurzu více než předtím? Jaký efekt na Vás měl kurz z hlediska 
praktického využití?“ 
 
Ing. Lenka Skoupá, Sdružení SRAZ: 
 
„Bohužel jsem těsně po ukončení kurzu (červen 2013, kdy se konala též praktická 
závěrečná část kurzu) nastoupila na MD, takže nemohu tuto otázku plnohodnotně 
zodpovědět (tedy nevěnuji se F více než před kurzem), nicméně již během seminářů 
jsem měla příležitost uplatnit alespoň základní dovednosti, na kurzu získané, přímo v 
praxi. Zároveň jsem měla příležitost nabýt dovedností, které využiji ještě před nástupem 
zpět do práce, a to díky právě probíhajícímu programu financovanému z OPPA pro 
zaměstnance na MD/RD, ve kterém se účastním na konkrétním projektu v roli 
vyžadující Vámi zmíněné dovednosti.“ 
 
Radka Švecová – AVMinority: 
 
"Ne, nevěnuji, jsem t. č. na rodičovské dovolené. Orientace v oblasti facilitace, 
objasnění principů, zásad, postupů, které lze využít i v běžném pracovním životě." 
 
Marek Demner, RUBIKON Centrum (ex-SPJ): 
 
„Čisté facilitaci se sice nevěnuji, ale získané dovednosti využívám ve své práci - 
zejména při řízení projektových týmů, event. supervizích romských mentorů atp.“ 
 
Martin, Titman, Drop In o.p.s. 
 
„Získané vědomosti a zkušenosti používám při vedení týmu na svém pracovišti. 
Důsledkem je především zpřehlednění porad, snížení mé frustrace a rychlejší a 
úspěšnější průběh komunikace.“ 
 
 
Rozdělení výnosů z nadačního jmění 
 
V roce 2013 Nadace Auxilia rozdělila 50 000 Kč na základě otevřeného grantového 
řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění (NIF) za rok 2012. 
 
Podpořila tak aktivity, které jsou v organizaci klíčové pro posílení její věrohodnosti a 
transparentnosti. Z nadačního příspěvku bylo možné hradit náklady na aktivity z oblasti 
PR, fundraisingu a marketingu.  
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Celkem získaly podporu tyto 2 organizace: 
 

 Totum, o. s. – 28 800 Kč na projekt Informování laických pečovatelů v malých 
sídlech a odlehlých regionech ČR o Internetové poradně pro pečující 

 
"Díky realizaci projektu se podařilo zlepšit přístup 
laických pečovatelů žijících v malých sídlech a 
odlehlých regionech ČR k informacím, které by mohly 
přispět ke zvýšení kvality péče o jejich blízké.  
 

V rámci poradenských služeb Totum o. s. se podařilo zvýšit zájem o pomoc a 
podporu ze strany laických pečovatelů, projekt tak přispěl k vyrovnání zájmu 
cílových skupin našich služeb: pomáhajících pracovníků a laických pečujících – 
oproti původní 1 klientů ze strany laických pečovatelů na 1 z této cílové skupiny.  
 
Pečovatelé, kteří využili služeb naší poradny, získali informaci o našich službách v 
průběhu první etapy. Pro laické pečovatele (obvykle ženy) je z mnoha důvodů (např. 
pro vytíženost v důsledku souběhu péče se zaměstnáním a péčí o další členy 
rodiny, z důvodu vyčerpání, zažitých rodinných stereotypů chování, sdílení péče s 
dalšími členy rodiny, apod.) nesnadné vystoupit z již rutinního systému péče a 
vyhledat další informace, služby či dokonce pomoc odborníka. Jedná se obvykle o 
delší rozhodovací a organizační proces. Dopady projektu lze proto důvodně 
předpokládat ještě v následujících měsících a to až do konce kalendářního roku 
2014." 
 
 Brno kulturní, o. s. – 21 200 Kč na dokončení krátkého časosběrného video 

dokumentu, který mapuje schvalování nového grantové politiky pro oblast 
kulturních grantů v Brně a dále na uspořádání semináře k novému občanskému 
zákoníku se speciálním ohledem na kulturní neziskové organizace. 
 

„Cílem projektu bylo zvýšit důvěryhodnost malé, 
začínající watchdogové organizace. Naše 
organizace dříve byla nezávislou platformou, která 
se jako občanské sdružení registrovala až před 
dvěma lety - projekt tedy začínal cca rok od 
formálního založení organizace. Jako taková 
organizace jsme doposud neměli skoro žádné 
propagační materiály ani kapacitu na jejich 
promyšlení a výrobu.  

 
Nyní máme vizitky, placky, uspořádali jsme seminář o novém občanském 
zákoníku pro kulturní organizace […]. Byl o nás také natočen dokument a 
uspořádali jsme evaluační setkání s partnerskými organizacemi, kde jsme se 
formou napůl inscenovaného soudního procesu ptali, zda splňujeme očekávání 
kulturní veřejnosti. 
 
"Upravili jsme naši komunikaci s kulturní veřejností (nejdůležitější naše cílová 
skupina) a s médii a snažíme se pracovat na naší lepší a větší mediální 
propagaci organizace. V Brně se úspěšně změnil dotační systém a povedlo se 
zabránit netransparentními rozdělení 5 miliónů korun. U těch jsme usilovali, aby 
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se dostaly do klasického dotačního systému a navýšil se velmi malý objem 
dotací, který se nyní rozděluje (12 miliónů korun, o které se letos hlásilo 408 
projektů). To se nám nepovedlo úplně, ale aspoň jeden milión navíc byl rozdělen 
řádně na základě hodnocení odborné komise.“  
 

 
Rozdělení dalších finančních prostředků  
 
Vzhledem k výši finančních prostředků, kterými Nadace disponovala, schválila správní 
rada rozdělení dalších finančních prostředků v roce 2013, a to následovně: 
 

 Neziskovky, o. p. s. – 200 000 Kč – projekt vydávání a distribuce zpravodaje 
Svět neziskovek a posilování značky Neziskovky.cz, o. p. s.;  
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 Uhrazení vstupního poplatku pro 10 fundraiserů z NNO na 4. ročník Slovensko-

české konference o fundraisingu s podtitulem Fundraising a kreativita, kterou 
pořádalo Slovenské centrum fundraisingu v Bratislavě v termínu 9. – 11. října 
2013. 

 

ˇ 

 

 

Hodnocení konference podpořenými účastníky 
 
Lucie Maliníková, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci: 
 
„Přehodnotili jsme přístup k donorům a využili několika seminářů v praxi jako CRM pro 
neziskovky.“ 
 

 
Martina Evjáková, Pestrá společnost, o.p.s.: 
 
„Na konferenci jsem odjížděla v úplných začátcích mého 
působení v Pestré společnosti, o.p.s. Konference měla 
dopad na mou práci v několika směrech. Aktivně nyní 
využívám praktické znalosti, např. jak napsat úspěšný 
newsletter, fundraisingový dopis, jak zapojit emoce do 
psaných i mluvených projevů, jak použít virální video a 
využít sociální sítě. Také právě zavádíme CRM databázi ke 
správě kontaktů. Na konferenci jsem získala mnoho 
osobních kontaktů na fundraisery ostatních neziskových 
organizací, s nimiž nyní těžíme ze vzájemné spolupráce. 
Celkově byla konference velmi přínosná, profesionální a 
inspirativní.“ 
 
 

 
Barbora Kousalová, Organizace pro pomoc uprchlíkům:  
 
„Konference mi dodala energii, naději /ale zároveň i 
potvrdila mou skepsi ze solidarity české společnosti/ a 
nápady pro další fundraisingové konání.“ 
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Simona Bagarová, Krása pomoci o.p.s.: 
 
„Konference byla především inspirací a motivací.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petra Kodlová, Tyfloservis, o.p.s.: 
 
„V rámci organizace jsme se více začali zabývat 
strategickým plánováním, rozvíjíme v tomto směru další 
aktivity. Přínos jsme také zaznamenali v oblasti 
fundraisingových aktivit - efektivní oslovení dárce, způsob 
poděkování dárcům atd. Zároveň byla konference přínosná 
i z hlediska PR aktivit - jak správně oslovit veřejnost.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriela Cabanová, Nadácia J&T: 
 
„Nadácia J&T, v ktorej pracujem, sa z dôvodu rôznych 
aspektov ťažšie prezentuje, nakoľko nie je vždy vnímaná 
pozitívne. Táto konferencia prispela k tomu, že sa nám 
otvorili nové obzory, určite nás posunula ďalej a čiastočne 
zmenila - upravila spôsob našej prezentácie - momentálne 
internej v rámci spoločnosti J&T.“ 

 
Magdalena Čáslavská, Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha: 
 
„Řadu získaných  informací jsem využila pro rozvoj naší organizace – například změny 
v personální struktuře oddělení zodpovídajícího za naplňování fundraisingových cílů, 
zvažujeme i zavedení systému CRM. Do strategického plánu jsme zakotvili potřebu 
realizovat více osvětových kampaní  s fundraisingovým potenciálem a přitom s 
minimálními vstupními a provozními náklady. Příklady zkušených přednášejících byly 
dokladem, že to lze, důležitá je kreativita a hlavně nápad.“ 
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Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
 

ROZVAHA (tis. Kč)       

 
Stav k  

31.12.2012 
Stav k 

31.12.2013   
Stav k  

31.12.2012 
Stav k 

31.12.2013 

AKTIVA 8 638 8 631  PASIVA 8 638 8 631 

A. Dlouhodobý majetek 8 179 8 179  A. Vlastní zdroje 8 610 8 611 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0  A.1. Jmění 8 213 8 179 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 169 169  Vlastní jmění 8 179 8 179 

Umělecká díla 169 169  Fondy 34 0 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 8 010 8 010  A.2. Výsledek hospodaření 397 432 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 8 010 8 010  Účet výsledku hospodaření X 35 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0  Výsledek hospod. ve schval. řízení 243 X 

       Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 154 397 

B. Krátkodobý majetek 459 452        

B.I. Zásoby 0 0  B. Cizí zdroje 28 20 

B.II. Pohledávky 0 0  B.1. Rezervy  0 0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek 459 452  B.2. Dlouhodobé závazky 0 0 

Pokladna 1 1  B.3. Krátkodobé závazky 28 20 

Bankovní účty 458 451  Dodavatelé 9 20 

B.IV. Jiná aktiva celkem 0 0  Zaměstnanci 15 0 

    Závazky za soc. zabezpečení a zdr. pojištění 0 0 

    Ostatní přímé daně 4 0 

    B.4. Jiná pasiva 0 0 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)    

 Činnosti 

 hlavní hospodářská celkem 

A. NÁKLADY 318   318 

I. Spotřebované nákupy 0 0 0 

II. Služby celkem 27 0 27 

Cestovné 0 0 0 

Ostatní služby 27 0 27 

III. Osobní náklady celkem 9 0 9 

Mzdové náklady 9 0 9 

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0 

V. Ostatní náklady celkem 5 0 5 

Jiné ostatní náklady 5 0 5 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

0 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 277 0 277 

Poskytnuté členské příspěvky 277 0 277 

VIII. Daň z příjmu celkem 0 0 0 

B. VÝNOSY 353 0 353 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 0 0 

II. Změna stavu vnitroorganiz. zásob celkem 0 0 0 

III. Aktivace celkem 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 353 0 353 

Úroky 353 0 353 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 35   35 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 35   35 
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Struktura nadačního jmění k 31. 12. 2013 (v Kč) 

 

Účet J&T Banka a.s. 8 010 000,00 

Soubor uměleckých děl v hodnotě 169 400,00 

 

 

Využití finančních prostředků v nadaci v roce 2013 (v Kč) 

 

Poskytnuté nadační příspěvky z výnosů NIF 277 420,75 

Náklady na správu nadace 40 547,85 

Hodnota nadačního jmění k 31. 12. 2013 8 179 400,00 

Procento nákladů na správu nadace 0,50 

 



Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
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Zpráva auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF 
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Zpráva auditora o ověření výroční zprávy 
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Nadace Auxilia 
 

Malé náměstí 12 
110 00  Praha 1 

 
 

e-mail: nadace@auxilia.cz 
tel.: 224 239 876 
fax: 224 239 875 

 
IČ: 45772428 

 
 
 
 
 

 
 


