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Úvodní slovo 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci a spolupracovníci Nadace Neziskovky.cz, 

rok 2016 byl pro naši Nadaci rokem pozitivních změn a pozitivní energie. Týmu Nadace se ve 

spolupráci se správní a dozorčí radou podařilo přesněji definovat hodnoty a poslání Nadace a v 

navazující diskusi, do které jsme zapojili také naše partnery z neziskového sektoru a odběratele 

našich služeb, určit jasné priority. Těmi jsou především ty činnosti, které vedou k podpoře 

autonomních, profesionálně fungujících neziskových organizací, jež jsou otevřené nejen 

vzájemné spolupráci v rámci neziskového sektoru, ale také spolupráci s firemní sférou, státní 

správou a samosprávou.  

 

Rok 2016 pro nás tak byl velmi důležitou přípravnou etapou, jejíž první konkrétní přínosy jsou 

dnes již patrné. Rád bych zmínil například nový přístup k oblasti vzdělávání, kde se začínáme 

ubírat cestou dlouhodobé, dobře cílené podpory, od klasických kurzů přes komplexnější 

programy až po koučink a individuální poradenství; druhým konkrétním výsledkem diskusí, které 

jsme v roce 2016 vedli, je nová podoba Grantového diáře, moderního interaktivního nástroje, 

který neziskovým organizacím usnadňuje vyhledávání možných zdrojů finanční podpory a 

firmám dává možnost o svých výzvách tímto způsobem informovat.  

 

„Svlékání kůže“, po němž nastává nová, lepší etapa existence každé zdravě se rozvíjející 

organizace, je obdobím vyšší zranitelnosti. Podpora okolí je v této době ještě důležitější – a ještě 

oceňovanější – než jindy. Rád bych tedy poděkoval naši partnerům, především Nadačnímu 

fondu J&T, který byl až do konce roku 2016 několik let stěžejním podporovatelem našich aktivit v 

oblasti vzdělávání. Naše poděkování patří také Skupině ČEZ,  

 

Nadaci ČEZ, ČSOB a Nadaci Karla Janečka, díky nimž se nám dařilo a daří realizovat a rozvíjet 

jednotlivé projekty směřující k naplnění našeho poslání. Úplný přehled našich partnerů najdete 

například na www.neziskovky.cz v sekci Podporují nás. Všem patří náš srdečný dík. 

Upřímné poděkování směřuje také k lidem, kteří pro Nadaci v roce 2016 pracovali. 

Zaměstnankyně Nadace, naši externisté, lektoři, konzultanti, členové a členky správní a dozorčí 

rady, ti všichni vytvořili v roce 2016 skutečný tým, jehož energie je inspirující a motivující.  

 

Lukáš Novák 

předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz  

http://www.neziskovky.cz/


 

 

Základní údaje  

Poslání  

Nadace Neziskovky.cz je nástupkyní Nadace Auxilia (původně Nadace ICN), která vznikla v roce 

1992 jako klíčové informační a vzdělávací centrum s rozsáhlým spektrem servisních aktivit. 

Nadace Neziskovky.cz plní funkci tzv. „ressource centra“ pro neziskové organizace v ČR. Svých 

cílů dosahuje jednak přímou podporou rozvojových aktivit neziskových organizací a dále 

poskytováním vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro neziskové organizace a 

subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do kontaktu. 

 

Cíle  

Nadace Neziskovky.cz podporuje finančními příspěvky nebo věcnými dary: 

 vzdělávání pracovníků neziskových organizací 

 síťování neziskových organizací 

 publikační činnost 

 propagaci neziskových aktivit 

 

Nadace Neziskovky.cz 

 organizuje semináře, workshopy a rekvalifikační kurzy 

 zprostředkovává odborné konzultace v oblasti projektových žádostí a finančních zdrojů, 

legislativy, účetnictví, daní a managementu 

 provozuje informační portál www.neziskovky.cz 

 vydává elektronický zpravodaj Svět neziskovek http://news.neziskovky.cz/ 

 pravidelně aktualizuje Grantový kalendář 

 provozuje internetovou Burzu práce 

  

http://www.neziskovky.cz/
http://news.neziskovky.cz/


 

 

Lidé v Nadaci Neziskovky.cz 

 

Správní rada (k 31. 12. 2016) 

Lukáš Novák – předseda 

Soňa Nebeská – místopředsedkyně 

Filip Hanzlík – člen 

Karolína Kříženecká – členka 

Miloš Mach – člen 

Šárka Miková – členka 

Dozorčí rada (k 31. 12. 2016) 

Hana Vávrová - předsedkyně 

Simona Kaňoková 

Pavel Nebeský 

Zaměstnankyně nadace 

Karolina Fialová – ředitelka 

Martina Kolmerová – projektová koordinátorka 

Hana Kopřivová – tajemnice 

Karolína Kratochvílová – projektová koordinátorka 

Anna Sýkorová – koordinátorka vzdělávání 

Externí spolupracovníci 

David Dvořák – IT, správce sítě 

Dobrovolníci 

Ladislav Apoštol 

  



 

 

 

Lektoři, spolupracující s Nadací Neziskovky.cz v roce 2016 

 

Mgr. Pavel D. Bartoš 

Mgr. Petr Bechyně 

Mgr. Zuzana Briš 

Ing. Magdalena Černá 

Ing. Jan Černý 

Mgr. Magdalena Čevelová, MBA 

Ing. Tomáš Doležel 

Štěpánka Duchková 

Mgr. Marcela Hauke 

Mgr. Jan Horký 

Marek Jehlička 

PhDr. Vladimír Jelen 

PaedDr. Jitka Jilemická 

Ing. Iveta Karvaiová Světlá 

Bc. Zdeňka Konečná 

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová 

Tomáš Kudrna 

Ing. Roman Lelek 

Bc. Petr Machálek 

Karel Malý 

 

 

PaedDr. Olga Medlíková 

Zdeněk Mihalco 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. 

Ing. Miroslava Nebuželská 

Ing. Pavel Němeček 

Mgr. Lukáš Novák 

PhDr. Renata Novobílská 

Mgr. Věra Ondřichová 

Ing. Irena Osvaldová 

Lydie Raszková 

Mgr. Jana Rychterová 

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

Ing. Marek Šedivý 

Bc. Milada Šnajdrová 

Mgr. Kateřina Švidrnochová 

Anna Tvrzníková Melenová 

Ing. Jana Vávrová 

Mgr. Petr Vít 

Eliška Vyhnánková 

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. 

 

  



 

 

Historické mezníky 

1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě 

dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací. 

1994 – Začal vycházet Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stala jediným 

zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network – mezinárodní síti neziskových organizací. 

1997 – Dochází k osamostatnění projektu sdružování dárců – vzniká Fórum dárců – a projektu 

občanských poraden. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně 

v Olomouci. 

1998 – Nadace ICN uspořádala 1. ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“. 

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

Nadace ICN administrovala granty německé Nadace Roberta Bosche. 

1999 – Z Nadace ICN vznikly dvě samostatné organizace – Informační centrum neziskových 

organizací, o. p. s. a Nadace ICN. 

2000 – Došlo k transformaci regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro 

neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS – měsíčník neziskového sektoru. 

2000-2004 – Aktivity nadace se zúžily na hospodaření s nadačním jměním, které bylo posíleno o 

příspěvek z NIF. 

2002 – Vznikl internetový portál neziskového sektoru www.neziskovky.cz. 

2003 – Byla založena Aliance lektorů a konzultantů ICN o. p. s. s cílem zajistit kvalitní a 

systematické vzdělávání pracovníků neziskových organizací v ČR. 

2005 – Společnost ČESKÝ TELECOM ve spolupráci s ICN, o. p. s. založila Fond drobného 

dárcovství ČESKÉHO TELECOMU. 

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, rozdělila Nadace ICN věcné a finanční dary 

třem dětským domovům. Společně se společností Pfizer ČR poskytla Nadace ICN technickou 

podporu 20 organizacím. 

2006 – Vznikl vzdělávací projekt ICN o. p. s. s názvem | PFIZER | ACADEMY, který se zaměřil na 

vzdělávání zaměstnanců pacientských neziskových organizací. 

2007 – ICN o. p. s. uspořádala 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň 

ŽIHADLO. Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ byla ukončena v rámci 10. ročníku.  

Na základě spolupráce Nadace ICN se společností Metrostav a.s. vznikl nový charitativní projekt 

„Společně podporujeme", který měl pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří se 

ocitli v tíživé životní situaci. Došlo ke změně názvu Nadace ICN na Nadaci Auxilia. 

2008 – Došlo k přejmenování ICN o. p. s. na Neziskovky.cz, o. p. s a ke změně názvu měsíčníku 

GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ.  

2009 – Bylo ukončeno vydávání měsíčníku NEZISKOVKY.CZ v tištěné podobě a stal se z něj 

elektronický zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK. 

http://www.neziskovky.cz/


 

 

2010 – Vznikla nová internetová Burza práce ve spolupráci s pracovním portálem Jobs.cz. 

Neziskovky.cz, o. p. s. se staly jednou ze zakládajících organizací nové Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). 

2011 – V rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) a ve 

spolupráci se společností Novartis Oncology vytvořily a realizovaly Neziskovky.cz o. p. s. 

vzdělávací program pro pacientské organizace. 

2012 – Díky podpoře o.p.s. Neziskovky.cz od Nadačního fondu J&T a za přispění Skupiny ČEZ 

došlo k výraznému snížení ceny otevřených kurzů pro neziskové organizace. Byla navázána 

spolupráce s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu v oblasti vzdělávání. Uskutečnil se 

1. česko-slovenský ročník soutěže ŽIHADLO. 

2015 – Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník umožnil nadacím realizovat vlastní aktivity a 

projekty, rozhodly se o. p. s. Neziskovky.cz a Nadace Auxilia od 1. 1. 2015 provázat svoje činnosti. 

Správní rady obou organizací se rozhodly provozovat v dalších letech většinu dosavadních 

činností pod hlavičkou nadace. Ta v souvislosti s tímto rozhodnutím změnila název na Nadace 

Neziskovky.cz. 

 

  



 

 

Členství a spolupráce 

Členství v asociacích a pracovních skupinách 

Zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) 

Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) 

Člen Platformy zainteresovaných stran CSR, Národní středisko podpory kvality 

Člen pracovní skupiny „Velká data“, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 

 

Vystoupení na seminářích a konferencích 

Konference Firemní dobrovolnictví: sdílíme společné hodnoty (Byznys pro společnost) 

Marketingová konference NGO Positive – oznámení dalšího vývoje soutěže Žihadlo roku, účast 

v panelové diskuzi 

Vysoká škola ekonomická v Praze – přednáška na téma Neziskový sektor 

Česká zemědělská univerzita v Praze – přednáška na téma Komunikace neziskových organizací 

 

 

 

 

Mediální partnerství  

CEE Fundraising Conference 

Cena Bílá vrána 

Cena Křesadlo 

Cena Neziskovka roku 

Cena #laskavec 

Cena Via Bona 

Cena SozialMarie 

ČSOB Modrá akademie 

Den pro neziskové organizace + Microsoft NGO Awards 

Giving Tuesday 

Konference UZS – „Zdravotnictví“; „Kultura“; „Neziskový sektor – novinky v roce 2017“ 

Konference NGO Positive 

NGO Market 2016 

Soutěž Zlatý středník 

Týden sociálních služeb 

Veletrh Památky, muzea, řemesla 

Závěť pomáhá 



 

 

Projekty Nadace Neziskovky.cz v roce 2016 

Vzdělávání 

Vzděláváním se nadace zabývá dlouhodobě. Nabízí širokou škálu témat, která cílí především na 

management neziskových organizací. Jednodenní a dvoudenní otevřené kurzy, workshopy a 

akreditované rekvalifikační kurzy jsou vedené kvalitními lektory, kteří mají dlouholetou praxi 

v daných oblastech a bohaté zkušenosti s aplikací jednotlivých témat do prostředí neziskových 

organizací.  

 

V roce 2016 mohla nadace nabízet otevřené kurzy za dotovanou cenu (890 Kč / jednodenní kurz) 

díky finanční podpoře Nadačního fondu J&T. 

 

 

 

TEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ: 

 FUNDRAISING, MARKETING a PR 

 ŘÍZENÍ A VEDENÍ 

 LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ  

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 

 

TYPY KURZŮ: 

OTEVŘENÉ KURZY  

Jednodenní a dvoudenní vzdělávací semináře a workshopy jsou zaměřené na specifická 

témata. Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí v 

dané oblasti. Účastníci si zde pod vedením zkušených lektorů utřídí své poznatky a mohou tak 

lépe konfrontovat teorii s praxí. Otevřené kurzy poskytují prostor pro setkávání pracovníků z 

různých neziskových organizací, v rámci něhož mohou sdílet své zkušenosti a navazovat nové 

kontakty.  

 

Seznam všech školených témat je k dispozici na www.neziskovky.cz v sekci Vzdělávání 

(KATALOG KURZŮ). 

http://www.neziskovky.cz/


 

 

 

SEMINÁŘE NA KLÍČ 

Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku jsou přizpůsobené konkrétním potřebám 

každé organizace. Lektor je v kontaktu s jejími pracovníky již od začátku přípravy semináře a 

jeho program upravuje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou 

vhodné zejména pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. 

Mezi nejčastěji školená témata v roce 2016 patřilo: vedení týmu, strategické plánování, příprava 

a psaní grantových žádostí, individuální fundraising a další. 

 

VZDĚLÁVACÍ MODULY  

V roce 2016 realizovala nadace nový vzdělávací modul „PR Akademie“, který zahrnoval tyto dílčí 

části: Úvod do PR, Komunikační dovednosti (mediální trénink), Prostředí médií a vztahy 

s novináři, Krizová komunikace, PR v online prostředí, Branding. 

 

V prosinci 2016 proběhla první ze série pravidelných síťovacích akcí NENE – Neziskový 

networking, ve spolupráci s partnerem BARD PR.   

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY  

Nadace Neziskovky.cz v roce 2016 znovu zahájila oblíbený rekvalifikační kurz Manažer 

(neziskové a příspěvkové organizace). 

 

KONZULTACE  

Externí spolupracovníci nadace vyřídili množství odborných dotazů, které se týkaly nejčastěji této 

problematiky:  

 Právní poradenství: založení neziskové organizace, změny stanov nebo statutárních 

orgánů, likvidace, pracovněprávní vztahy, tvorba smluv, právní aspekty fundraisingu. 

 Účetnictví a daně: vedení účetnictví neziskových a příspěvkových organizací, vyúčtování 

dotací, grantů a veřejných sbírek, účtování darů, daňové přiznání. 

 Konzultace projektových žádostí, tvorba fundraisingového plánu. 

  



 

 

VZDĚLÁVÁNÍ a KONZULTACE v číslech 

Realizované otevřené kurzy 58 

Počet proškolených osob 688 

Realizované rekvalifikační kurzy 1 

Počet absolventů rekvalifikace (ukončena 01/2017) 14 

Uskutečněné semináře na klíč 16 

Počet proškolených osoby v rámci seminářů na klíč 285 

Konzultace – počet odběratelů služby 141 

Konzultace – počet hodin 183 

 

  



 

 

INFORMAČNÍ SLUŽBY  

V roce 2061 poskytovala Nadace Neziskovky.cz informační servis prostřednictvím těchto 

komunikačních nástrojů:  

 Portál www.neziskovky.cz 

 Facebook nadace 

 Elektronický zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK - http://news.neziskovky.cz/ 

 Grantový kalendář 

 

PORTÁL www.neziskovky.cz  

Internetový portál Nadace Neziskovky.cz patří k nejucelenějším a nejvyužívanějším zdrojům 

informací o neziskovém sektoru v České republice. Na jednom místě najdete aktualizované 

informace o aktivitách tuzemských neziskovek, nabídku vzdělávání a databázi volných 

pracovních pozic. 

 

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍMI SOUČÁSTMI PORTÁLU WWW.NEZISKOVKY.CZ JSOU: 

 

BURZA PRÁCE  

V internetové Burze práce mohou neziskové organizace bezplatně inzerovat volná pracovní 

místa, a to ve dvou sekcích: v Burze práce Nadace Neziskovky.cz, která je administrována přímo 

nadací, nebo v Burze práce Jobs.cz, která funguje ve spolupráci se společností LMC, s. r. o. a 

uživatelé mohou jejím prostřednictvím vkládat inzerci i na portál Jobs.cz. 

 

KATALOG NEZISKOVEK  

Katalog neziskovek je specializovanou dobrovolnou evidencí českých neziskových organizací, 

které chtějí plně využívat služeb portálu www.neziskovky.cz nebo tímto způsobem dávají o sobě 

vědět širší veřejnosti. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ  

V Kalendáři akcí mohou neziskové organizace bezplatně zveřejňovat informace o své činnosti a 

chystaných akcích (výstavy, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference, 

přednášky, veřejné sbírky ad.).  

http://www.neziskovky.cz/
https://www.facebook.com/Neziskovky.cz
http://news.neziskovky.cz/
http://www.neziskovky.cz/


 

 

 

FACEBOOK  

Nadace prostřednictvím svého profilu sdílí nejdůležitější události, zajímavé informace, pozvánky 

na akce, upoutávky na nové služby a produkty nebo nabídky firem neziskovým organizacím. 

 

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SVĚT NEZISKOVEK 

Obsah zpravodaj má za cíl mapovat dění v českém neziskovém sektoru. Přináší řadu rozhovorů 

se zajímavými osobnostmi i odborníky z nejrůznějších oblastí, zprávy o činnosti českých i 

zahraničních neziskovek, informace o chystaných legislativních změnách, odborné poradenství, 

knižní tipy a řadu dalších praktických informací. V roce 2016 vyšlo celkem 8 čísel zpravodaje a 2 

dvojčísla. 

 

GRANTOVÝ KALENDÁŘ 

Grantový kalendář je průběžně aktualizovaným přehledem tuzemských i zahraničních 

grantových a dotačních výzev, který neziskovým organizacím významně usnadňuje práci při 

hledání možných zdrojů financování. Předplatitelům je zasílán elektronicky ve formátu PDF 

každých 14 dní. 

 

PORADENSTVÍ  

Pracovníci nadace bezplatně poskytují základní poradenství především v těchto oblastech: 

založení NNO - úvodní konzultace záměru (právní formy NNO, odkazy na platnou legislativu, 

možné zdroje financování), nový občanský zákoník a povinnosti NNO z něj vyplývající, základní 

dotazy z oblasti běžného provozu neziskovky. 

 

 

INFORMAČNÍ SLUŽBY v číslech 

Průměrná měsíční návštěvnost na www.neziskovky.cz 24 588 

Počet fanoušků na Facebooku  4 699 

Počet odběratelů zpravodaje SVĚT NEZISKOVEK 4 418 

Počet předplatitelů Grantového kalendáře 399 

 

http://www.neziskovky.cz/


 

 

Grantová podpora Nadace Neziskovky.cz 

V roce 2016 podpořila nadace znovu účast fundraiserů neziskových organizací na mezinárodní 

konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) na téma „Grow Fast: 

Invest In Fundraising (Synergies)“, konanou ve dnech 12.–14. 10. 2016 v Bratislavě (SK). Z celkem 

26 došlých žádostí o podporu vybrala nadace 16 organizací, kterým byl vyplacen nadační 

příspěvek v podobě úhrady konferenčního poplatku. 

  

Podporu získaly tyto organizace: 

 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

FOKUS Vysočina, z. ú. 

Frank Bold Society, z. s. 

GLE o. p. s. 

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic 

HUMANITAS AFRIKA, o. p. s. 

LATA – programy pro mládež a rodinu, z. ú. 

Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace VIA 

Oblastní charita Červený Kostelec 

Pestrá společnost, o. p. s. 

PRO Gaudia, z. ú. 

Quip, z. ú. 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 

Tosara, z. s. 

 

 

Další informace o konferenci jsou k dispozici na http://www.ceefundraising.org/2016/. 

 

 

  

http://www.ceefundraising.org/2016/


 

 

Finanční a ekonomické údaje 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Nadace Neziskovky.cz 2016 

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

Rozvaha (v tisících Kč) k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016 

  

AKTIVA     

Dlouhodobý majetek     

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 34 

Dlouhodobý hmotný majetek 159 90 

Dlouhodobý finanční majetek 8 010 8 088 

Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

Krátkodobý majetek     

Zásoby 0 15 

Pohledávky 458 158 

Krátkodobý finanční majetek 823 1281 

Jiná aktiva 179 27 

Aktiva celkem 9629 9 693 

  

PASIVA     

Vlastní zdroje     

Jmění 8 010 8 010 

Fondy 159 90 

Účet výsledku hospodaření 540 333 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 261 800 

Cizí zdroje     

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 424 268 

Jiná pasiva – výdaje příštích období 41 23 

Jiná pasiva – výnosy příštích období 194 169 

Pasiva celkem 9 629 9 693 

 

  



 

 

Výsledovka k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 

 

  

Výkaz zisku a ztráty (v t isících Kč)

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost

Celkem

Náklady 2 834 321 3 155

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 203 139 1 342

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 103 8 111

Prodané zboží -16 0 -16

Opravy a udržování 0 0 0

Cestovné 3 0 3

Náklady na reprezentaci 0 0 0

Ostatní služby 1 113 131 1 244

Změny stavu   zásob vlastn í činnosti a  ak tivace 0 0 0

Změna stavu  zásob vlastní činnosti 0 0 0

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 0 0 0

Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

Osobn í nák lady 1 358 177 1 535

Mzdové náklady 1 079 171 1 250

Zákonné sociální pojištění 275 6 281

Ostatní sociální pojištění 0 0 0

Zákonné sociální náklady 4 0 4

Ostatní sociální náklady 0 0 0

Daně a poplatky 3 0 3

Daně a poplatky 3 0 3

Ostatn í nák lady 32 3 35

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 0 0

Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 0

Kursové ztráty 2 0 2

Dary 0 0 0

Manka a škody 0 0 0

Jiné ostatní náklady 30 3 33

Odpisy, prodaný majetek , tvo rba ra použití ezerv a opravných  po ložek 122 0 122

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0

Prodaný dlouhodobý majetek 70 0 70

Prodané cenné papíry a vklady 52 0 52

Prodaný materiál 0 0 0

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 0 0

Poskytnu té př íspěvky 100 0 100

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 100 0 100

Daň z př íjmů 16 2 18

Daň z příjmů 16 2 18

Náklady celkem 2 834 321 3 155

k 31. 12.2016



 

 

 

Uvádíme zde 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 tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn): 

1 086 999 Kč 

 

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2016 (v Kč) 

Nadační fond J&T    950 000 Kč 

Nadace ČEZ    100 000 Kč 

ČSOB, a. s.       35 000 Kč 

 

Přijatá podpora ze smlouvy o reklamě v roce 2016 (v Kč včetně DPH) 

Skupina ČEZ      72 600 Kč 

 

Výkaz zisku a ztráty (v t isících Kč)

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost

Celkem

Výnosy 2 959 529 3 488

Provozn í do tace 0 0 0

Provozní dotace 0 0 0

Př ijaté př íspěvky 1 076 39 1 115

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0

Přijaté příspěvky (dary) 1 076 39 1 115

Přijaté členské příspěvky 0 0 0

Tržby za vlastn í výkony a za zboží 1 487 490 1 977

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 487 490 1 977

Ostatn í výnosy 72 0 72

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 0 0

Platby za odepsané pohledávky 0 0 0

Výnosové úroky 0 0 0

Kursové zisky 0 0 0

Zúčtování fondů 70 0 70

Jiné ostatní výnosy 2 0 2

Tržby z prodeje majetku 324 0 324

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 0 30

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 294 0 294

Výnosy celkem 2 959 529 3 488

Hospodářský výsledek před zdaněn ím 141 210 351

Hospodářský výsledek po  zdaněn í 125 208 333

k 31. 12.2016



 

 

Nadační jistina k 31. 12. 2016 (v Kč) 

   

Dluhopisy 6.047.000 Kč 

Termínovaný vklad 1.950.000 Kč 

Běžný účet 13.000 Kč 

Nadační jistina celkem 8.010.000 Kč 

 

Využití finančních prostředků v nadaci v roce 2016 (v Kč) 

Poskytnuté nadační příspěvky  99 993 Kč 

Náklady na správu nadace 147 885 Kč 

 

Nadace Neziskovky.cz při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních 

příspěvků podle § 353-356 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Náklady, související se správou nadace (tj. bez realizace vlastních programů a fundrasingu), 

v roce 2016 činily 147 885 Kč.  

  



 

 

Poděkování 

 

Nadace Neziskovky. cz děkuje všem svým dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům a přátelům, kteří ji v roce 2016 podporovali. 

 

Finanční podporu rozvoje a profesionalizace neziskových organizací poskytli: 

 

Nadační fond J&T 

Nadace ČEZ 

ČSOB, a. s. 

 

S Nadací Neziskovky.cz dále spolupracovali: 

 

ANDWEB, s. r. o. 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 

Asociace společenské odpovědnosti 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 

Ashoka Česká republika 

BARD PR 

Crystalis s. r. o. 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Českobratrská církev evangelická 

Grada Publishing, a. s. 

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. 

Institut Terezínské iniciativy, o. p. s. 

IREAS – Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 

JABOK – VOŠ sociálně pedagogická a teologická 

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. 

LMC s. r. o. 

Magistrát hlavního města Prahy 

Nadace BOHEMICA 

Nadace ERSTE 

Nadace Forum 2000 

Nadace Charty 77 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Nadace VIA 



 

 

Pohoda – Společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s. 

Portál, s. r. o. 

Slovenské centrum fundraisingu 

Skupina ČEZ 

Studujte.cz, o. p. s. 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Wolters Kluwer, a. s. 

Za snadné dárcovství 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Kontakt 

 

Nadace Neziskovky.cz 

 

Malé náměstí 12 

110 00 Praha 1 

+420 224 239 876 

nadace@neziskovky.cz 

www.neziskovky.cz 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 107-8833350247/0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadace@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/

