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PILÍŘE NADACE

Podporujeme neziskové organizace.  

Pořádáme kurzy a workshopy (právo, fundraising, 
účetnictví, management, marketing, HR), konzultace 
a poradenství na míru. 

Sdílíme finanční příležitosti v Grantovém diáři. 

Pomáháme těm, kteří fandí dobročinným 
aktivitám.  

Poskytujeme fakta o neziskovém sektoru, inspirujeme a 
informujeme o aktuálním dění prostřednictvím Světa 
neziskovek. 

Propagujeme pracovní příležitosti na online Burze 
práce . 

  1

Inspirujeme ke spolupráci napříč sektory.  

Spoluvytváříme prostor, kde mohou neziskovky, 
odpovědné firmy, jednotlivci i státní správa a 
samospráva najít společnou řeč.  

Propojujeme a sdílíme zkušenosti a kontakty, 
pořádáme odborná setkání, jsme partnerem 
akcí s dopadem.  



NAŠI LIDÉ K 31. 12. 2018

Tým Nadace 

Karolina Fialová – ředitelka 
Libor Marek – zástupce ředitelky, manažer programu, rozvoje a firemních partnerství 
Karolína Kratochvílová – šéfredaktorka Světa neziskovek, koordinátorka marketingu 
Aneta Plevová – koordinátorka Grantového diáře (do srpna 2018) 
Daniela Syrovátková – koordinátorka vzdělávání (od února 2018) 
Hana Pejřimovská - redaktorka Světa neziskovek (od května 2018) 
Lenka Bergmannová – koordinátorka Grantového diáře (od září 2018) 

Externí spolupracovníci 

David Dvořák – IT podpora 
Petr Vít – právní konzultant 
Václav Netolický – webmaster
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Správní rada 

Lukáš Novák – předseda 
Soňa Nebeská – místopředsedkyně 
Filip Hanzlík – člen 
Miloš Mach – člen 
Šárka Miková – členka  
Karolína Kříženecká – členka

Dozorčí rada 

Hana Vávrová – předsedkyně 
Simona Kaňoková – členka 
Pavel Nebeský – člen  
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SLUŽBY NEZISKOVKÁM

Grantový diář 

V dubnu 2018 oslavila aplikace Grantový diář své 
první online výročí. I nadále poskytuje nejúplnější 
přehled otevřených dotačních a grantových výzev 
pro neziskové organizace v ČR. Je to jednoduchý 
online nástroj, který je vždy po ruce a významně 
usnadňuje vyhledávání vhodných výzev širokého 
spektra vyhlašovatelů - nadací, nadačních fondů, 
fondů EU, státní správy, samosprávy a dalších. 

839 zveřejněných grantových a dotačních výzev 

491 fundraiserům ulehčil práci 

900+ monitorovaných zdrojů
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Svět neziskovek 

V lednu 2018 jsme spustili nový online portál pro 
sdílení zkušeností a odborného obsahu pro 
všechny, kteří chtějí měnit svět profesionálně. Svět 
neziskovek posílila nová témata a články z oblasti 
inovací, marketingové novinky a úspěšné 
kampaně, fundraisingové vychytávky a 
technologická řešení na míru neziskovkám. 

20 311 čtenářů 

52 + 84 článků a aktualit 

2 tištěné speciály na téma Příběhy občanské 

společnosti (k příležitosti NGO Marketu) a O kouzlu 
spolupráce (k Festivalu demokracie)



Kurzy, workshopy a semináře na klíč 

I v roce 2018 jsme s našimi lektory a lektorkami 
pokračovali v rozvoji a zvyšování kvality našeho 
vzdělávání. Workshopy a semináře v roce 2018 byly 
zaměřeny na rozvoj fundraisingových dovedností, 
rozšíření marketingových znalostí a kompetencí ve 
vedení týmů. Důležitými tématy byly i účetní novinky  
a právní semináře.  

37 kurzů a workshopů 

412 proškolených lidí 

Realizovali jsme také několik workshopů na míru. V 
úzké spolupráci s Nadačním fondem Tesco jsme 
uspořádali dvě série kurzů v Praze, Brně a Ostravě na 
témata fundraisingu, PR a sociálních sítí. R-Mosty 
jsme proškolili v oblasti sociálních služeb, Rodinný 
svaz ČR pak ve firemním fundraisingu. 6

Personalistka pro neziskovky 

V dubnu 2018 jsme ve spolupráci se společností 
LMC s.r.o. spustili nový koncept setkávání s názvem 
Personalistika pro neziskovky. Úvodním tématem 
byly Trendy a novinky v personalistice pro rok 2018 s 
Tomášem Ervínem Dombrovským z LMC, na které 
pak v červnu navázala Flexibilita v práci se Zdeňkou 
Studenou ze společnosti Flexjobs. 

Konzultace 

K nejčastěji konzultovaným tématům opět patřily 
právní a účetní otázky. Společně jsme zakládali nové 
neziskovky a konzultovali nové veřejně prospěšné 
nápady. 

175 hodin právních konzultací 

22 konzultací k založení NNO



PARTNERSTVÍ

Nadace Forum 2000 

Největší veletrh neziskových organizací ve střední a 
východní Evropě každoročně hostí přes 200 
vystavovatelů. Na veletrhu jsme v roce 2018 
připravili odborný doprovodný program pro 
neziskovky - sérii workshopů a diskuzí “Příběhy 
občanské společnosti”.  

Mezi mluvčími vystoupili zástupci organizací 
Zaraguza, ROMEA, Centrum Rubikon, NF 
Zeměkvět, NF ONEMANSHOW Foundation, 
Amnesty International ČR, NF Avast, koalice Za 
snadné dárcovství, Cesta domů a dalších. 
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Nadace OSF + EVZ Lab for Civil Society  
+ Institut for Democracy 21 

K příležitosti říjnového Festivalu demokracie při 
výroční konferenci Forum 2000 jsme uspořádali 
společně s dalšími partnery “Večer pro 
občanskou společnost: Ven z bubliny”, kterého se 
zúčastnilo na 100 osobností z neziskového 
sektoru i lidí, kteří dobročinné organizace 
podporují. 
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Výkaz zisku a ztráty 2018 (v tis. Kč)
NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem k 31.12. 2018

Spotřebované nákupy a nakupované služby 822 326 1 148

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 837 524 1 361

Daně a poplatky

Ostatní náklady 9 7 16

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek

61 49 110

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

Náklady celkem 1 729 906 2 635

VÝNOSY

Provozní dotace

Přijaté příspěvky 140 370 510

Tržby za vlastní výkon a zboží 971 508 1 479

Ostatní výnosy 6 6

Tržby z prodeje majetku 241 241

Výnosy celkem 1 358 878 2 236

Hospodářský výsledek před zdaněním -371 -28 -399

Hospodářský výsledek po zdanění -371 -28 -399

ROK 2018 V ČÍSLECH 
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Rozvaha 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA K 31.12.2017 K 31.12.2018

Dlouhodobý majetek 2 087 8 114

Dlouhodobý nehmotný majetek 68 68

Dlouhodobý hmotný majetek 80 80

Dlouhodobý finanční majetek 1950 8000

Oprávky k dlouhodobému majetku -11 -34

Krátkodobý majetek 7 305 557

Zásoby 10 9

Pohledávky 146 128

Krátkodobý finanční majetek 7 087 417

Jiná aktiva 62 3

Aktiva celkem 9 392 8 671

PASIVA

Vlastní zdroje 9 075 8 347

Jmění 8 419 8 090

Účet výsledku hospodaření -399

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 1 134 656

Cizí zdroje 317 324

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky 168 197

Jiná pasiva 149 127

Pasiva celkem 9 392 8 671



Na tomto místě uvádíme pouze vybrané údaje z účetní 
závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí 
výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin nadačního 
rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. 

Součet třech nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá 
mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn):  
929 034 Kč 

Přijaté dary v roce 2018:  
86 106 Kč (Nadace Karla Janečka) 

Nadace Neziskovky.cz v roce 2018 neposkytovala žádné 
finanční prostředky. Při hospodaření jsme dodrželi pravidla 
pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353–356 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Náklady 
související se správou nadace (tj. bez realizace vlastních 
programů a fundrasingu) v roce 2018 činily 174 579 Kč. 
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Nadační jistina k 31. 12. 2018 (v Kč) 

JTFG VIII 4,00/22 – 6 258 000,00 
tržní hodnota – 5 944 800,00 

  
EPH 3,5 % / 2020 – 1 739 839,00 
tržní hodnota – 1 699 334,64 

  
spořící účet – 12 161,00 
tržní hodnota – 12 161,00 
celkem – 8 010 000,00 

tržní hodnota – 7 656 295,64 
rozdíl – -353 704,36 



DÍK NA ZÁVĚR

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, 
spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům, kteří 
Nadaci Neziskovky.cz v roce 2018 podporovali. I díky 
vám jsou dobročinné organizace a odpovědný svět 
zase o kus lepší. Veliký dík patří: 

Kamarádům vzdělání Nadačního fondu České 
bankovní asociace za další podporu 

Kamarádi vzdělání NF ČBA podpořili v roce 2017 náš 
projekt Tři kroky k rozvoji českého neziskového 
sektoru, a to částkou 350 000 Kč. V roce 2018 jsme 
díky daru spustili nový portál Svět neziskovek. 
Následně jsme vytvořili ideový koncept nového webu 
www.neziskovky.cz - ústředního portálu o neziskovém 
sektoru.  

Druhou částí programu v roce 2018 byla realizace 
vlastního analytického a rozvojového nástroje 11

pro dobročinné organizace NGO Excellence. 
Testován ve spolupráci s organizacemi Zachraň 
jídlo a Amnesty International Česká republika z.s. 

Třetí aktivitou byly prezentace nových programů a 
jejich výstupů při pražské konferenci EVVO 2018 a 
během dvou setkání pořádaných ve spolupráci s 
KAPR - Spolkem studentů Katedry andragogiky a 
personálního řízení.  

Nadaci Karla Janečka za finanční podporu  

Nadace Karla Janečka podpořila provoz Nadace 
Neziskovky.cz částkou 86 106 Kč. Podpora nám 
umožnila rozvíjet naše vlastní konzultační a 
vzdělávací kapacity a pomoci i dalším 
organizacím, které jsme v rámci projektu rozvíjeli. 
Mezi nimi byly organizace Bezobalu, Otevřeno, 
Výluka a mnohé další. 



Za spolupráci všeho druhu dále děkujeme: 

Ashoka ČR 
Českobratrská církev evangelická 
Ekocentrum Koniklec 
Impact Hub Praha 
Institute for Democracy 21 
KAPR - Spolek studentů Katedry andragogiky  
a personálního řízení 
Maturus 
Nadace Forum 2000 
Nadace OSF 
Pražské kreativní centrum 
Sdružení Via 
Slovenské centrum fundraisingu 
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Tomáš Ervín Dombrovský 
Pavel Fuchs 
Braňo Frk 
Zdenka Studená 
Petr Novák 
Karel Pařízek 
Jan Gregor 
Eva Štorková 
Petr Machálek 
Olga Medlíková 
Miroslava Nebuželská 
Pavel Němeček 
Jan Horký 
Kateřina Švidrnochová 
Vít Baloušek 
David Horn



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
URČENA ZAKLADATELŮM NADACE NEZISKOVKY.CZ
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Nadace Neziskovky.cz 

Malé náměstí 458/12 

110 00 Praha 1 - Staré město 

nadace@neziskovky.cz 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

Číslo účtu: 8833350247/5500  

KONTAKT

mailto:nadace@neziskovky.cz
mailto:nadace@neziskovky.cz
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