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Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

říká se, že člověk docela rychle zapomene to špatné 
a zapamatuje si jen to hezké. Obávám se ale, že 
koronavirová krize, která nás všechny po velkou 
část roku 2020 ohrožovala nebo přinejmenším 
omezovala, se nám do paměti vryje nesmazatelně. 
O to víc s celým týmem NROS chceme, aby výroční 
zpráva za ten pohnutý rok, kterou vám tímto 
předkládám, pro budoucnost zvěčnila právě to 
dobré, co se v uplynulém roce povedlo. Přirozeně 
šlo z velké části o reakci právě na nepříznivou 
epidemiologickou, později ekonomickou a nakonec 
i společenskou situaci v naší zemi. Takže co se nám 
podařilo? Ve spolupráci s firemním sektorem nadace 
pomohla posílit mobilitu v terénních sociálních 
a zdravotních službách a přiblížit péči k potřebným. 
Upravili jsme grantové programy, aby neziskovky 
mohly lépe čelit dopadům koronakrize. 

Dětem v sociálně či ekonomicky složitých 
podmínkách jsme pomohli zajistit školní pomůcky, 
techniku a doučování. Přesto, že se první nápor 
epidemie překrýval s vrcholem našeho vlajkového 
projektu Pomozte dětem, se nám společně s Českou 
televizí podařilo loňský ročník zachránit.

Vzdělávacími aktivitami NROS jsme posílili znalosti 
desítek pracovníků neziskovek, motivovali je ke 
zlepšení jejich práce, komunikace a řízení. Ověřili 
jsme si přitom, že neziskový sektor je velmi 
adaptabilní a chce se posouvat, vyvíjet a zlepšovat. 
Vedle toho jsme díky přechodu do on-line prostředí 
umožnili vzdělávání i těm organizacím, které by 
se jejich prezenční podoby nemohly účastnit. Byla 
to ostatně součást našeho vlastního nezbytného 
posunu k další digitalizaci činností nadace. Pracovali 
jsme na rozvoji nových programů pro mladé lidi 
s cílem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce 
a zvýšení kompetencí studentů. Věnovat se jim 
budeme i v příštích pěti letech.

Dovolte mi nakonec poděkovat všem, kdo se 
v uplynulém roce jakkoli zapojili do chodu 
NROS a jejích programů – dárcům, partnerům, 
dodavatelům, dobrovolníkům, nové ředitelce Taťáně 
Plecháčkové a jejímu týmu i mým kolegům ze 
správní rady a dozorčí rady. 

Zkusme se, i přesto, co jsem napsal na začátku, s tím 
špatným z roku 2020 co nejlépe vyrovnat a pak na 
to co nejrychleji zapomenout!

Martin Fuk, předseda správní rady  

Úvodní slovo 

Milí spolupracovníci a partneři,
 
s hrdostí i pokorou vám předkládám výroční zprávu za 
uplynulý rok, který pro většinu z nás nebyl jednoduchý. 

S hrdostí proto, že jsme dokázali – ve značně omezených 
pracovních podmínkách a velmi proměnlivé situaci 
našich partnerů i příjemců – podpořit přes 800 projektů 
částkou přesahující 35 miliónů korun. S pokorou proto, 
že vím, že je to v současné době jen částečná pomoc 
pro dlouhodobě podfinancovaný neziskový sektor. Pro 
desetitisíce lidí, kteří zajišťují mimo jiné také klíčovou 
sociální a zdravotní infrastrukturu a prokázali v boji 
s důsledky pandemie neskutečné nasazení. 

Uplynulý rok nám ukázal, jak moc jsme zranitelní – jako 
jednotlivci, neziskovky, celá naše společnost i veškerý 
okolní svět. Jak nezbytné jsou dlouhodobé vztahy 
a opora firemního sektoru. Jak moc naše práce stojí 
na vzájemné sehranosti, spolupráci a důvěře a, nikoli 
v poslední řadě, na osobní zodpovědnosti každého z nás.

Uvědomili jsme si, možná více než kdy dříve, nutnost 
být připraveni vlastně na cokoliv a více pracovat s riziky. 
Naučili jsme se lépe určovat priority a kriticky se ohlížet 
zpět. Považuji za úspěch, že jsme v nadaci zahájili 
kritickou diskuzi a revizi vlastních aktivit, abychom 
dlouhodobě byli hybatelem či motivátorem změn 
a oporou neziskového sektoru, díky kterému se nám daří 
posilovat a rozvíjet občanskou společnost v naší zemi.

Rok 2020 byl vlastně přes všechny těžkosti úspěšný, a to 
zejména díky osobní angažovanosti a vysoké flexibilitě 
celého týmu nadace, kterému patří můj obrovský dík. 
Současně děkuji všem dárcům a partnerům, pro které 
jsme důvěryhodným subjektem, a kteří společně s námi 
věří, že budoucnost naší země stojí na hodnotách 
solidarity, vzájemnosti a odpovědnosti, ale i aktivní 
občanské angažovanosti. 

Taťána Plecháčková, ředitelka 
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O nadaci

Naše vize
Fungující občanská společnost vhodně doplňuje 
firemní a vládní sektor a je nedílnou součástí 
stabilní demokracie. Naší vizí je společnost 
odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří 
ovlivňují věci veřejné a upevňují demokratické 
hodnoty, občanská práva a svobody, prosazují 
toleranci, projevují solidaritu a podporu sobě 
navzájem. 

Nadace rozvoje občanské společnosti je 
českou nefiremní nadací, která již od roku 1993 
podporuje a rozvíjí neziskový sektor a celou 
občanskou společnost.  Za dobu své činnosti 
podpořila více než 8 500 projektů částkou 
přesahující 1,8 miliardy korun.
Podporujeme projekty, které pomáhají 
ohroženým a znevýhodněným skupinám, 
podporují lidská práva a demokratické hodnoty 
nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj 
a veřejný život.
Nabízíme vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji 
a profesionalizaci neziskových organizací.
Realizujeme vlastní charitativní projekty 
zaměřené na děti a mladé lidi.
Pomáháme firmám s rozvojem jejich 
společensky odpovědných aktivit (CSR projektů).

35 362 789 Kč
Objem vyplacených nadační příspěvků:

885

552

Schválené projekty:

Vyplacené projekty:

a) Financování projektů pomáhajících organizací 
b) Vzdělávání pro neziskové organizace
c) Podpora firemní filantropie

znevýhodněné skupiny obyvatel

komunita / veřejnost

neziskové organizace

1 518 024 Kč

10 396 916 Kč

23 447 849 Kč

Rozložení podpory do cílových skupin:

Firemní granty: 18 236 625 Kč  
Spolupracovali jsme s významnými firmami na 
naplňování jejich společenské odpovědnosti. Byli 
jsme odborným garantem výběrových procesů 
a hodnotiteli předložených projektů. Firmám 
jsme předávali doporučení na změny grantových 
programů tak, aby investované prostředky byly 
využity efektivně a co nejvíce přispěly k řešení 
problémů na místní úrovni, rozvíjely komunitní 
život a pomohly zmírnit dopady pandemie. 

Naše činnost se v roce 2020 
soustředila do těchto oblastí:
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Podpořili jsme:

vzdělávání dětí

Vzdělávání  NNO

podpora volnočasových aktivit

podpora znevýhodněných osob 
a osob se zdravotním postižením 

ochrana životního prostředí

kultura a zachování kulturního dědictví

sportovní a multifunkční rekreační 
infrasturktura

komunitní život

Podpora v krajích:

5 360 536 Kč

1 734 619 Kč

2 951 761 Kč

42 000 Kč

1 421 350 Kč

6 000 Kč
1 311 900 Kč

22 534 623 Kč

Středočeský kraj
5 147 145 KčPlzeňský kraj

3 948 429 Kč

Karlovarský kraj
601 326 Kč

Jihomoravský kraj
2 667 105 Kč

Zlínský kraj
1 329 549 Kč

Vysočina
312 011 Kč

Jihočeský kraj
3 193 057 Kč

Hlavní město Praha
4 656 921 Kč

Královéhradecký kraj
2 159 446 Kč

Pardubický kraj 
2 157 961 Kč

Ústecký kraj
2 304 730 Kč

Liberecký kraj 
972 342 Kč

Moravskoslezský kraj
4 429 949 Kč

Olomoucký kraj
1 353 671 Kč
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Náš tým

Taťána Plecháčková 
ředitelka

Alena Šváchová
vedoucí programů

Karolína Goldsteinová
vedoucí financí

Ludmila Bobková
manažerka programu 
Pomozte dětem

Tereza Skálová
koordinátorka programu 
Pomozte dětem

Jan Placák
manažer vzdělávání 
a ocenění Neziskovka roku 

Lenka Klopcová 
manažerka programu Podpora 
komunit a koordinátorka 
programu Včasná pomoc dětem

Hana Trousilová 
koordinátorka 
firemních fondů

Jana Trombiková 
manažerka programu 3P 

Správní rada
Martin Fuk 
předseda 

Josef Alán 
místopředseda 

Hana Šilhánová 
místopředsedkyně

Hana Frištenská 
členka

Pavla Gomba 
členka

Jan Jirák 
člen 

Martin Kasa 
člen 

Dozorčí rada
Jiří Kepka 
předseda

František Hauser 
člen 

Pavel Rozsypal 
člen

Olga Martinková 
hlavní účetní

Jitka Procházková
grantová koordinátorka

Ivana Mašejová
koordinátorka programu 
Včasná pomoc dětem

Romana Čunková 
vedoucí kanceláře 
a provozu

Iveta Jesenská 
koordinátorka projektu 
Profesionalizace neziskovek

Nikol Hanzelková 
finanční manažerka

Počet skvělých lidí  
v týmu nadace: 15

V NROS v roce 
2020 též pracovali 
Pavel Trousil
Marie Uhlířová
Věra Viktorinová
Martin Zemánek
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Byl nepředvídatelný, pestrý, osamocený, 
vypjatý, neočekávaný a zapamatovatelný. 

Byl pro mě převážně onlinový. Online 
prostředí zůstane tak trochu naší součástí. 

Byl pro mě rokem seznamování se 
s celkovým chodem programu, 
vymýšlením a nastavováním nových 
procesů a objevováním obrovského 
potenciálu nadace.

Přinesl spoustu změn a zároveň mnoho 
inspirativních nápadů. Loňský rok mě 
naučil rychle nalézat nová a efektivní 
řešení jak v rámci NROS, tak ve spolupráci 
s partnerskými organizacemi. 

Byl v NROS rokem velkých personálních 
změn, sladěním vzájemné práce 
a týmu. Byl také rokem plným boje 
s komplikacemi způsobenými covidem 
jak po zdravotní, pracovní, tak 
i osobní stránce. I přes tuto nepřízeň 
se NROSka držela a fungovala skvěle.

Jaký byl rok 2020 pro členy týmu„
osamocený

vypjatý

onlinový

objevování

inspirativní nápady

hledání  
inovativních řešení

nalézání efektivních 
řešení

sladění vzájemné práce 
a týmu

Byl plný nových výzev a hledání 
inovativních řešení, které jsme si kolikrát 
ani nedokázali představit. 

Byl plný velkého pracovního nasazení, 
osobní disciplíny a snahy vycházet 
vstříc, nejen vzájemně uvnitř týmu, ale 
i navenek. Byl rokem budování vztahů 
a důvěry, testování našich hranic, 
hodnot a spolupráce.

Byl pro mě náročný a po většinu roku 
jsme byli nuceni pracovat online, museli 
jsme se naučit žít v těchto „nových“ 
podmínkách.

“

nasazení

osobní disciplína

snaha vycházet vstříc

testování našich hranic, 
hodnot a spolupráce

akceptace nového 
způsobu fungování

NROSka se držela 
a fungovala skvěle!
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Podíleli jsme se na zmírňování dopadů pandemie, 
a to v těchto grantových programech:

 

Ve spolupráci s firemním sektorem jsme pomohli 
posílit mobilitu v terénních sociálních a zdravotních 
službách tak, aby se péče dostala k potřebným. 
 

Krizový fond přímo podpořil zachování sociální 
či zdravotní služby a umožnil nákup ochranných 
pomůcek, IT vybavení či vitaminových 
a potravinových balíčků. 

Mimořádná pomoc v reakci na pandemii covid-19 

Reagovali jsme na situaci zavřených škol a snížení 
příjmů rodin. Dětem v sociálně či ekonomicky 
složitých podmínkách jsme pomohli zajistit školní 
pomůcky, techniku a doučování. V mimořádné 
sbírkové akci se podařilo vybrat 635 000 Kč 
a rozdělit je 21 projektům pro celkem 127 dětí.

Díky zaměstnaneckým sbírkám putovalo do tří 
nemocnic v mladoboleslavském regionu celkem 
1 148 571 Kč.

GRANTOVÝ PROGRAM 
ŠKODA MOBILITA

KRIZOVÝ FOND 
NF ŠKODA AUTO

KUŘE S AKTOVKOU

POMOC ZDRAVOTNÍKŮM 
V BOJI S COVID-19

Nemocnice Jilemnice

NF ŠA Zdravotní klaunŠkoda mobilita

Acorus, z.ú.
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Nadační projekty a aktivity

POMOZTE DĚTEM
Pomáháme dětem v celé České 
republice žít kvalitnější a radostnější 
život navzdory jejich hendikepu 
a prostředí, ve kterém vyrůstají. 

12 278 757 Kč

Výše vyplacených 
nadačních příspěvků:

podpořeno

57
projektů

Aufori, o. p. s.

MC Klubíčko Porozumění Litvínov, z. s.

Debra z. s.

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Sdružení CHEWAL, z. s.
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NEZISKOVKA ROKU 2020
Ocenění Neziskovka roku má za cíl 
podporovat profesionálně vedené neziskové 
organizace v celé České republice a současně 
je motivovat k dalšímu zlepšování jejich práce. 
Oceněním zvyšujeme kredit neziskových 
organizací ve společnosti a přispíváme k tomu, 
aby se mohly stát respektovaným partnerem 
pro firmy či státní správu.

 

2020

program překlenovací pomoci

PROGRAM 3P
Program, který poskytoval 12 let 
překlenovací finanční pomoc 
neziskovým organizacím, byl 
z rozhodnutí správní rady NROS na 
podzim roku 2020 pozastaven.

3 140 000 Kč

Výše vyplacených  
návratných nadačních 

příspěvků:

podpořeno

38
organizací

Partneři projektu:

VČASNÁ POMOC DĚTEM
Program je zaměřený na pomoc dětem 
do 18 let věku v oblasti služeb rané 
péče a krizové pomoci a zároveň rozvoj 
obou těchto služeb. 6 081 000 Kč

Výše vyplacených 
nadačních příspěvků:

podpořeno

24
projektů

PROFESIONALIZACE NEZISKOVEK 
Cílem nového projektu je pomoci menším a středním neziskovým 
organizacím v oblastech strategického řízení, získávání financí, 
projektového managementu a zlepšit jejich vnitřní fungování, aby 
byly dlouhodobě udržitelné. Stěžejní aktivity projektu jako vzdělávací 
workshopy ve 13 krajích, procesní analýzy 40 neziskovek a kampaň na 
podporu neziskového sektoru budou realizovány v roce 2021.
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VZDĚLÁVACÍ 
STŘEDISKO NROS 
Kurzy, workshopy a semináře jsme realizovali ve 
spolupráci se Sdružením NROS a AVPO ČR. 
Tematicky jsme se soustředili na management 
organizace, finance, fundraising, PR a marketing, 
právo a online nástroje.                        
Pro neziskové organizace, klienty České spořitelny, 
jsme ušili na míru vzdělávací kurz na posílení jejich 
finanční gramotnosti. Naše vzdělávání na míru 
poptávaly též obce, a to v oblasti marketingu, 
crowfundingu a sociálních sítí. 
Ve spolupráci s AVPO ČR jsme uspořádali dvě 
online konference, Moderní technologie v nezisku 
a Neziskovky a online bezpečnost. Konferencí se 
zúčastnilo přes 200 účastníků. 

46Celkem uspořádaných kurzů: 

19

546

27

63

Prezenční formou:

Celkem proškolených účastníků:

Online formou:

Počet hodin  
individuálních konzultací:

Vilu Čerych, památkově chráněný objekt 
v České Skalici, dostala Nadace rozvoje 
občanské společnosti darem od Ladislava 
a Jiřího Čerychových v roce 2001. Tato vzácná 
architektonická památka sloužila jako osvětové, 
vzdělávací a kulturní centrum téměř 20 let. 
Vzhledem k potřebě rozsáhlých investic do 
objektu  rozhodla správní rada nadace, že již 
nadále není v jejích finančních možnostech 
tyto investice zajistit a zahájila jednání s veřejně 
prospěšnými institucemi i soukromými 
filantropy o možném odkupu nemovitosti. 
Vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 se 
objekt po většinu období nevyužíval a nebylo 
ani možné v něm z preventivních důvodů 
realizovat vzdělávací aktivity pro širší veřejnost.

VILA ČERYCH

Firemní grantové programy

5 050 000 Kč

3 046 345 Kč

podpořeno

30
projektů

podpořeno

46
projektů

Vyplaceno:

Vyplaceno:

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU 
KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE
Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných 
projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a. s., v Plzni 
(výzva Prazdroj lidem), v Nošovicích (výzva Radegast lidem) 
a ve Velkých Popovicích (výzva Kozel lidem).

GRANTOVÝ PROGRAM 
ŠKODA STROMKY 
Cílem grantového programu Škoda Stromky je vysadit za 
každý prodaný vůz jeden strom. 

OTEVŘENI KE ZMĚNÁM z.s.

Keltoi, stř. Boiohaemum
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VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME 
NADAČNÍHO FONDU TESCO

CHARITATIVNÍ KONTO  
SWISS LIFE SELECT

Grantový program poskytuje finanční podporu na realizaci 
malých veřejně prospěšných projektů, jejichž cílem je zlepšovat 
kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity 
lokálních komunit. 

Cílem podpory charitativního konta společnosti 
Swiss Life Select je poskytovat podporu konkrétním 
znevýhodněným osobám, rodinám, případně 
sociálním a zdravotnickým organizacím. 

5 040 000 Kč

649 220 Kč

podpořeno

270
projektů

podpořeno

14
projektů

Vyplaceno:

Vyplaceno:

Handicap sport club Havířov, z.s.

Nadace
"Národ dětem"

DIApozitiv, z.s.

1 353 250 Kč

586 024 Kč

podpořeno

30
projektů

podpořeno

13
projektů

Vyplaceno:

Vyplaceno:

CHARITATIVNÍ KONTO PEPCO
Program se zaměřuje na výchovu a vzdělávání předškoláků 
a žáků školního věku. Oblasti podpory se specializují na 
doučování, kurzy pro děti, mimoškolní vzdělávací aktivity 
(hudba, kultura, výchova ke vztahu k přírodě apod.) 
a předškolní vzdělávání. 

KRIZOVÝ FOND NADAČNÍHO 
FONDU ŠKODA AUTO
Cílem grantového programu je zmírnění přímých 
i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocnění 
covid-19 na neziskové organizace a podpora zachování 
jejich samotné existence a provozovaných veřejně 
prospěšných činností.

 Centrum Ententyky, z.s.

Spokojený domov, o.p.s.
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Hospodaření nadace

ROZVAHA (BILANCE) v Kč 
Účetní období 2020; zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

AKTIVA Konečný stav
Konečný stav 

minulého období 
sledovaného období

Dlouhodobý majetek celkem 83 604 84 204 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3 570 3 570

Software 3 560 3 560

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 10

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 55 769 55 769 

Pozemky 12 608 12 608

Umělecká díla, předměty a sbírky 30 30

Stavby 42 559 42 559

Hmotné movité věci a jejich soubory 572 572

Dlouhodobý finanční majetek celkem 33 350 33 950 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 9 061 11 182 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 24 289 22 768 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -9 085 -9 085 

Oprávky k softwaru -3 560 -3 560

Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -10 -10 

Oprávky ke stavbám -4 943 -4 943 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí

-572 -572 

Krátkodobý majetek celkem 13 766 24 675 

Zásoby celkem 63 131

Zboží na skladě a v prodejnách 63 131

Pohledávky celkem 100 305

Odběratelé 18 56

Poskytnuté provozní zálohy 53 202 

Ostatní pohledávky 23 15 

Jiné pohledávky 6 32

Krátkodobý finanční majetek celkem 11 141 24 205

Peněžní prostředky v pokladně 7 26

Ceniny 16

Peněžní prostředky na účtech 11 118 24 179

Náklady příštích období 2 462 34

Náklady příštích období 40 34

Příjmy příštích období 2 422

AKTIVA CELKEM 97 370 108 879

PASIVA Konečný stav 
minulého

Konečný stav období 
sledovaného období 

Vlastní zdroje celkem 96 745 108 083 

Jmění celkem 97 402 109 096 

Vlastní jmění 84 095 84 095 

Fondy 11 957 22 835

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 350 2 166 

Výsledek hospodaření celkem  -657  -1 013 

Účet výsledku hospodaření  -1 013

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -657 

Cizí zdroje celkem 625 796 

Rezervy celkem 0 0 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 578 774 

Dodavatelé 178 253 

Ostatní závazky 2 2

Zaměstnanci 197 271 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 107 153 

Ostatní přímé daně 30 42 

Jiné závazky 1 25 

Dohadné účty pasivní 63 28 

Jiná pasiva celkem 47 22

Výdaje příštích období 11

Výnosy příštích období 47 11

PASIVA CELKEM 97 370 108 879

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12. 2020 

Činnosti 

hlavní hospodářská celkem

Náklady 15 749 0 15 749 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 179 0 3 179

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladova-
ných dodávek

338 338

Opravy a udržování 555 555

Náklady na cestovné 20 20

Náklady na reprezentaci 85 85

Ostatní služby 2 181 2 181 

Změny stavu zásob vlástrd činnosti a aktivace 0 0 0

Osobní náklady 5146 0 5 146

Mzdové náklady 4 012 40I2 
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Kompletní údaje jsou zveřejněny ve sbírce listin.

Zákonné sociální pojištění 1 031 1 031 

Zákonné sociální náklady 103 103 

Dané a poplatky 7 0 7 

Daně a poplatky 7 7

Ostatní náklady 368 0 368 

Kursové ztráty 61 61

Dary 22 22

Manka a škody

Jiné ostatní náklady 285 285 

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

7 020 0 7 020

Prodané cenné papíry a podíly 7 020 7 020

Poskytnuté příspěvky 26 0 26 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

26 26 

Daň z příjmů 3 0 3 

Daň z příjmů 3 3 

Náklady celkem 15 749 0 15 749

Výnosy 14 736 0 14 736

Provozní dotace 0 0 0

Provozní dotace 0 

Přijaté příspěvky 50 0 50

Přijaté příspěvky (dary) 045 50 50

Tržby za vlastní výkony a za zboží 753 0 753 

Ostatní výnosy 6 377 0 6 377

Výnosové úroky 32 32

Kursové zisky 162 162

Zúčtování fondů 6 172 6 172 

Jiné ostatní výnosy 11 11

Tržby z prodeje majetku 7 556 0 7 556

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 7 328 7 328

Tržby z prodeje materiálu 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 228 228 

Výnosy celkem 14 736 0 14 736

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 013 -1013

Výsledek hospodařeni po zdanění -1013 -1013 

Příloha účetní závěrky Sestavená k 31.12.2020 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Účetní období: 1.1.2020 - 31.12.2020
Název: Nadace rozvoje občanské společnosti
IČ: 49279416 
Sídlo organizace: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5-Smíchov
Právní forma: nadace 
Kategorie ÚJ: malá 
Datum vzniku: 7. dubna 1993 na základě zřizovací listiny, zapsána dne 28. srpna 1998 do nadačního 
rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 23
Účel nadace: Účelem nadace je posílení úlohy neziskových organizací v České republice, které vznikly 
iniciativou občanů a které usilují o prosazování veřejně prospěšných a demokratických hodnot. Konkrétní 
způsoby jeho dosahování a bližší specifikace je upřesněna ve statutu nadace. 
Správní rada: Martin Fuk, předseda Josef Alán, místopředseda Hana Šilhánová, místopředsedkyně Martin 
Kasa, člen Pavla Gomba, člen Jan Jirák, člen Hana Frištenská, člen
Dozorčí rada: Jiří Kepka, předseda Pavel Rozsypal, člen František Hauser, člen 
Zřizovatelé nadace: Jiřina Hanušová Dagmar Havlová Miroslav Pospíšil Josef Vavroušek Erazim Kohák 
Štěpán Muller, Jiřina Šiklová, Borek Severa, Hana Frištenská 

Nadační jmění: 
Nadační jmění k 31.12.2020 činí 83 845 000 Kč, z toho je převážná část tvořena nemovitostmi a zbytek 
je investován do cenných papírů. Dne 7.2.2012 byla do nadačního rejstříku zapsána nemovitost ve výši 
34 900 000 Kča dne 30.3.2012 nemovitost ve výši 23 000 000 Kč, která se nachází v katastrálním území 
České Skalici. Do cenných papírů je celkem investováno 25 945 000 Kč a správcem je Ceská spořitelna a.s. 
a Conseq Investment Management a.s. 

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 
2.1. Dlouhodobý majetek (dále jen „DM“) 
Nadace eviduje v DM všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny. 
Nadace eviduje dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou 
vyšší než 40.000 kč, účtuje o něm na účtech DM a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací 
ceně nižší než 40.000 Kč účtuje nadace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 
Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován v operativní evidenci. Nadace 
eviduje dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší 
než 60.000 Kč. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje do nákladů. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
eviduje nadace v operativní evidenci. Úroky nejsou součástí pořizovací ceny DM. Stavby nadace od roku 
2016 neodepisuje na základě rozhodnutí správní rady na zasedání dne 12. 12. 2016. Stavby jsou součástí 
nadační jistiny a jsou zapsány v nadačním rejstříku, tj. je na ně nahlíženo jako na finanční investice. Zrušení 
odpisů tak nezatěžuje výsledný obraz o hospodaření Nadace. 
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2.2. Cenné papíry a podíly 
Nadace investuje do cenných papírů a podílových listů otevřených podílových fondů za účelem zhodnocení 
nadačního jmění a dalšího majetku nadace. Metoda oceňování přírůstků a úbytků akcií a podílových listů 
je metoda průměrných cen. Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou, tzn. cenou, za kterou byly pořízeny, 
a náklady s jeho pořízením související (např. poplatky a provize makléřů, poradců). Datum vypořádání je 
datum účetní operace. Portfolio nadace je složeno z následujících skupin: akcie, dluhopisy, ostatní cenné 
papíry a peněžní trh. V účetnictví jsou pořizované cenné papíry účtovány jako dlouhodobý finanční majetek 
s analytickým členěním dle jednotlivých cenných papírů. V případě pořízení dluhových cenných papírů se 
pořizují za účelem jejich držení do splatnosti a nejedná se o dluhové cenné papíry určené k obchodování. 
Výnosy z dluhových cenných papírů jsou 

• kuponový úrokový výnos 
• rozdíl mezi cenou, za kterou je dluhopis pořízen, a cenou, za kterou je dluhopis opětně prodán, resp. 

jmenovitou hodnotu, která je splacena v době splatnosti dluhopisu. 
Operace na peněžním trhu jsou krátkodobé peněžní úložky, které jsou na zřízeném účtu u správce portfolia, 
kde jsou uloženy volné finanční prostředky, které nejsou investovány. K 31. 12. se cenné papíry oceňují 
reálnou hodnotou na základě podkladů správce portfolia. 

2.3. Zásoby 
Nadace eviduje k rozvahovému dni zásobu zboží určeného na dary pro partnery. O zásobách je účtováno 
způsobem B. 

2.4. Pohledávky 
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Nadace běžně netvoří opravné položky. 

2.5. Cizoměnové transakce 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku 
(vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 

2.6. Časové rozlišení 
Nadace účtuje o nákladech příštích období, výdajích příštích období, výnosech příštích období 
a dohadných položkách pasivních. Prostřednictvím těchto účtů jsou časově rozlišovány náklady a výnosy. 

2.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, dotace a dary 
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato 
částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 

2.8. Veřejná sbírka 
O zdrojích získaných z veřejné sbírky účtuje nadace na fondech. O použití výtěžku veřejné sbírky účtuje 
nadace podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů. 
V případě přeposlání prostředků z výtěžku veřejné sbírky koncovým příjemcům účtuje nadace podvojným 
zápisem na vrub fondu veřejné sbírky a ve prospěch účtu 221 – Banka. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití. 

2.9. Přijaté dary 
Ve fondech nadace dále účtuje o přijatých darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 
211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Dary poskytnuté na provoz účtuje nadace přímo na účet 682 – 
Přijaté příspěvky, pouze v případě existence darovací smlouvy účtuje i tyto dary na fondech. 

2.10. Přijaté dotace 
Nadace v roce 2020 nepřijala žádné dotace. 

2.11. Daň z příjmů 
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s $17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle $19b odst. 2 b) ZDP 
vždy, když je to možné. 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZŮM 

3.1. Dlouhodobý majetek 
K rozvahovému dni nadace eviduje tento dlouhodobý majetek: 

Pořizovací cena Snížení hodnoty Čistá (zustatková) 
hodnota

Dlouhodobý 
majetek  
v tis. Kč

Počáteční 
zústatek Přírůstky Úbytky Konečný 

zůsatek
Oprávky 

k 1. 1.

Opravné 
položky 

k 1. 1.
Odpisy

Tvorba 
čerpání 

opravných 
položek

Oprávky 
k 31. 12.

Opravné 
položky  
k 31. 12.

Počáteční 
zůstatek

Konečný 
zůstatek

Software 3560 3560 3560 3560 0 0 0

Ostatní 
nehmotný 
majetek 

10 10 10 10 0 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 
celkem

3570 0 0 3570 3570 0 0 0 3570 0 0 0

Pozemky 12 608 12 608 0 0 12 608 12 608

Stavby 42 559 42 559 4 943 4 943 0 37 616 37 616

Umělecká díla 30 30 0 0 0 30 30

Ostatní věci 
movité 572 572 572 572 0 0 0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 
celkem

55 769 0 0 55769 5515 0 0 0 50 254 0 50 254 50 254

Dlouhodobý 
majetek 
celkem

59 339 0 0 59 339 9 085 0 0 0 9085 0 50 254 50 254
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3.2. Dluhy z titulu daní, zdravotního či sociálního pojištění po splatnosti 
Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

3.3. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 
K rozvahovému dni nadace eviduje krátkodobé pohledávky = doplatky za služby spojené s pronájmem 
prostor, doplatky za náklady spojené s administrací. Krátkodobé závazky vůči dodavatelům k 31. 12. = 
služby, které byly poskytnuty v prosinci 2020 a uhrazeny budou v roce 2021. 

3.4. Dlouhodobé závazky 
Nadace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 

3.5. Majetek neuvedený v rozvaze 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje nadace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

3.6. Závazky nevykázané v rozvaze 
Nadace v roce 2020 realizovala s vlastními prostředky projekt Program překlenovací pomoci ,3P". Cílem 
programu je přispět k finanční udržitelnosti neziskového sektoru v České republice prostřednictvím 
poskytování návratných nadačních příspěvků (dále jen „NNP") na již schválené projekty, u nichž je 
potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením financí na realizaci. 
K 31.12.2020 v rámci tohoto programu eviduje částku 3 000 tis. Kč jako NNP. 

3.7. Zaměstnanci a osobní náklady 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 je 9,03 (v roce 2019: 10,08). Osobní náklady 
k 31. 12. 2020 jsou ve výši 5 146 tis. Kč (v roce 2019 = 4 462 tis. Kč), z toho mzdové náklady dosahují částky 
3 731 tis. Kč (v roce 2019: 2 993 tis. Kč), mzdové náklady na základě dohod o provedení práce 281 tis. Kč 
(v roce 2019: 377 tis. Kč), zákonné sociální pojištění 1 031 tis. Kč (v roce 2019: 1 012 tis. Kč) a ostatní sociální 
náklady 103 tis. Kč (v roce 2019: 80 tis. Kč). 

3.8. Stanovení nákladů na správu nadace 
Nadace v roce 2020 evidovala odděleně náklady spojené se správou nadace dle Statutu bod 6.9 ve výši 
2 099 tis. Kč a tvoří 5,94 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Výše poskytnutých nadačních 
příspěvků je uvedena ve výroční zprávě. 

3.9. Odměna přijatá statutárním auditorem 
Nadace auditorovi za provedení auditu účetní závěrky uhradila 78 650,- Kč (tj. 65 000,- +21 % DPH). 

3.10. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2020 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem 
nebo objemem. 

3.11. Zástavy a ručení 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Nadace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 

3.12. Veřejná sbírka 
Nadace má povoleny tyto dvě veřejné sbírky na dobu neurčitou: 

• od 20.8.2012 na konání sbírkového projektu Pomozte dětem!, která je vedená pod číslem jednacím 
S-MHMP/1016564/2012 

• od 23.2.2013 na obnovu a provoz kulturní památky vily Čerych a přilehlé zahrady, která je vedená pod 
číslem jednacím S-MHMP/58245/2013,59572/2013 

Dary, které byly připsány na sbírkové bankovní účty v roce 2020, dosáhly výše 13 822 tis. Kč, kdy celá částka 
připadá na projekt Pomozte dětem! Na sbírkový účet vily Čerych nebyly v roce 2020 přijaty žádné dary. 

3.13. Vyplacené nadační příspěvky 
V roce 2020 nadace vyplatila nadační příspěvky v celkové výši 35 363 tis. Kč, z toho 12 279 tis. Kč bylo 
vyplaceno z výtěžku veřejné sbírky na projekt Pomozte dětem. Zbylé prostředky byly vyplaceny v rámci 
dalších 8 programů, které nadace v roce 2020 realizovala. Konkrétně se jednalo o tyto programy: Včasná 
pomoc dětem; Škoda stromky; Krizový fond Nadačního fondu Škoda Auto; Charitativní konto Škoda Auto; 
Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco; SwissLife; Pepco; Podpora komunit (Plzeňský 
Prazdroj). Bližší informace o programech a vyplacených nadačních příspěvcích jsou zveřejněny ve výroční 
zprávě za rok 2020. 

3.14. Přijaté dotace a dary 
V roce 2020 nadace nepřijala žádné dotace. V roce 2020 nadace přijala nad rámec darů do veřejné sbírky 
dary v celkové výši 39 831 tis. Kč, z toho 39 788 tis. Kč tvoří finanční dary a 43 tis. Kč nefinanční dary. Tyto 
prostředky byly určeny k přerozdělení konečným příjemcům a na podporu činnosti nadace. 
Přehled dárců nad 50 tis. Kč vyjma dárců do veřejné sbírky: 

Identifikace dárce Částka 
Česká spořitelna, a.s. 100 000 Kč
Nadace ČEZ 150 000 Kč
Deloitte CZ Services s.r.o. 120 000 Kč
Villium Foundations 8 083 797 Kč
Škoda Auto, a.s. 5 509 706 Kč
Nadační fond Škoda Auto 1 650 000 Kč
Fincentrum & Swiss Life Select a.s. 577 516 Kč
Plzeňský Prazdroj, a. s. 7392 000 Kč
Nadační fond Tesco 11 440 800 Kč 
PEPCO Czech Republic s.r.o. 1 540 472 Kč 
Nadace Open Society Fund Praha 795 860 Kč 
MONETA Money Bank, a.s. 500 000 Kč 
SCHNEIDER ELECTRIC C 50 000 Kč 
Mountfield a.s. 150 000 Kč

Částky jsou uváděny kumulovaně za všechny poskytnuté dary od konkrétního dárce. Kompletní přehled 
všech dárců včetně dárců do veřejné sbírky je uveden ve výroční zprávě. 
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3.15. Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období 
V roce 2019 byl výsledek hospodaření nadace záporný, a to ve výši – 657 tis. Kč. O vypořádání výsledku 
hospodaření rozhodla správní rada na svém jednání dne 20.5.2020. Správní rada rozhodla o převedení 
neuhrazené ztráty na účet 911010 - Provozní fond nadace. 

3.16. Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 je ve výši – 1 013 tis. Kč (hlavní činnost). Záporný výsledek hospodaření 
je tvořen zejména vlastními programy nadace, které jsou financovány z vlastních prostředků nadace a je do 
značné míry ovlivněn celosvětovou pandemii COVID-19. O vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 
rozhodne správní rada na svém jednání. 

3.17. Daň z příjmů 
Za rok 2019 vykázala nadace základ daně ve výši 307 912 Kč a zároveň uplatnila dle § 20 odst. 7 zákona 
596/1992 Sb., o dani z příjmů snížení základu daně, tudíž výsledný základ daně po úpravě činil 7 000 Kč, ze 
kterého nadace odvedla daň z příjmů ve výši 1 330 Kč. Částka byla uhrazena na bankovní účet Finančního 
úřadu pro hl. město Prahu dne 17.8.2020. Prostředky získané úsporou na dani dle dle § 20 odst. 7 zákona 
596/1992 Sb., o dani z příjmů je použita na krytí nákladů projektu Pomozte dětem. 

3.18. Významná následná událost 
K datu sestavení účetní závěrky nejsou známé žádné následné události, které by mohly ovlivnit účetní 
závěrku roku 2021. 3.19. Informace dle $30 vyhlášky Nadace v příloze k účetní závěrce neuvádí informace 
dle § 30 Vyhlášky 504/2002 Sb. pokud pro tyto oblasti nemá obsah. 

V Praze dne 11. 5. 2021 
Martin Fuk Předseda správní rady

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Nadace rozvoje občanské společnosti

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace rozvoje občanské společnosti (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 
1. přílohy této účetní závěrky. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nadace rozvoje 
občanské společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy 
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme 
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada 
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by 
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou 
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou.
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Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou 
případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená 
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 
být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol správní radou.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. Posoudit vhodnost použitých 
účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní 
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota 
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost 
nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
V Praze, dne 18. května 2021

Přehled přijatých darů za rok 2020
Identifikace dárce Částka

Albatros Média a.s.s 24 500 Kč

Conseq Investment Management, a.s. 6 500 Kč

Česká spořitelna, a.s. 100 000 Kč

ČESKÁ TELEVIZE 30 600 Kč

České teplo s.r.o. 40 490 Kč

Deloitte CZ Services s.r.o. 120 000 Kč

Dobromarket s.r.o. 12 310 Kč

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 20 000 Kč

Event media s.r.o. 184 500 Kč

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL 19 707 Kč

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. 577 516 Kč

Gastrolab s.r.o. 18 000 Kč

Hydropool spas, s.r.o. 18 000 Kč

Individuální dárci – veřejná sbírka Pomozte dětem 11 054 457 Kč

Individuální dárci – charitativní konto Škoda Auto 778 295 Kč

Individuální dárci nadace 5 300 Kč

Kasia vera s.r.o. 90 791 Kč

Lagardere Travel Retail, a.s. 150 000 Kč

Matěj Kroupa 3 000 Kč

MEA Water Management s.r.o. 40 000 Kč

Median s.r.o. 92 015 Kč

MgA. Adam Richter, Ph.D. 6 100 Kč

MONETA Money Bank, a.s. 1 000 000 Kč

Mountfield a.s. 150 000 Kč

Nadace České spořitelny 485 000 Kč

Nadace ČEZ 150 000 Kč

Nadace Open Society Fund Praha 795 860 Kč
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Identifikace dárce Specifikace daru Hodnota daru dle DS

Alza.cz a.s. Vybavení - projektor BENQ MH550 15 990 Kč

Česká spořitelna, a.s. Vybavení - 3 notebooky Dell Latitude E5450 1 500 Kč 

Microsof Ireland Operations Ltd. Služba - online licence na MS Office 365 26 729 Kč

Přehled věcných darů

Nadační fond Mixit 8 000 Kč

Nadační fond Škoda Auto 1 650 000 Kč

Nadační fond Tesco 11 440 800 Kč

PeDi s.r.o. 200 000 Kč

PEPCO Czech Republic s.r.o. 1 540 472 Kč

Pilulka Distribuce s.r.o. 49 862 Kč

Plzeňský Prazdroj, a. s. 7 392 000 Kč

Pražská energetika, a.s. 200 000 Kč

PROSPED s.r.o. 12 000 Kč

SCHNEIDER ELECTRIC C 83 976 Kč

SOLVENT ČR s.r.o. 539 628 Kč

Škoda Auto a.s. 6 009 706 Kč

TESTA, S.R.O. 20 000 Kč

TRASER CZ s.r.o. 200 000 Kč

Villium Foundations 8 083 797 Kč

Zásilkovna s.r.o. 200 000 Kč

Zebra Technologies CZ s.r.o. 6 000 Kč

Děkujeme všem partnerům, dárcům, poradcům, 
dobrovolníkům a přátelům, kteří se na činnosti Nadace 
rozvoje občanské společnosti v roce 2020 podíleli.

Podpořené organizace

1. Česká společnost, z. s.
ACORUS, z. ú.
ADAM-autistické děti a my,z.s.
ADRA, o.p.s.
Akademický ústav Karviná, z.ú.
Akademie nadání, z.s.
Akkonalis, z.s.
Aliterra, z.ú.
ALKA, o.p.s.
Alsa, z.s.
Alzheimercentrum Ostrava  z.ú.
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú.
Amalthea z.s.
Amelie, z. s.
Anděl Strážný, z. ú.
ANULIKA z.s.
APLA Jižní Čechy, z. ú.
Apolinářská nedonošeňátka, z.s.
Apropo Jičín, o.p.s.
Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Arkadie, o.p.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú.
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Krteček 
v Písku
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými 
neurologickými onemocněními ČR, z.s.
Aufori, o.p.s.
Auxilium o.p.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
B.E.Z.va nejdek
Babičáci, z.s.
Barevný svět dětí. Z.s.
Benediktus z.s.
Bikeheart z. s.
Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov
Biskupství plzeňské
Budík, z. s.
Budoucnost Března, z.s.
CDKL5 Czech
CEDR Pardubice o.p.s. - pobočka v Ústí  
nad Orlicí
Celé Česko čte dětem
Centrum D8 o.p.s.
Centrum Ententyky, z.s.
CENTRUM HÁJEK z.ú.
Centrum hiporehabilitace Mirákl
Centrum inkluze o. p. s.
Centrum J.J.Pestalozziho
Centrum náhradní rodinné péče dětí se 
zdravotním hendikepem z.s.
Centrum pečovatelské služby  

Frýdek-Místek, p. o.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Centrum pro rodinu a sociální péči 
Centrum pro rodinu a sociální péči  z. s.
Centrum pro rodinu PSS a klinicke 
adiktologie,z.u.
Centrum služeb Slunce všem,o.p.s.
Centrum sociální pomoci Vodňany
Cesta domů, z. ú.
Cesta životem bez bariér, z.s.
CONEXIS z.s.
Cyklo Petříkov z.s.
Czechitas, z.s.
Černí koně, z.s.
Česká abilympijská asociace, z.s.
Česká asociace streetwork, z.s.
Česká společnost ornitologická
Čmeláček z.s.
ČSOP Salamandr
DEBRA ČR,z.ú.
DEJME DĚTEM ŠANCI
Denní centrum pro seniory JIZERA, z.s.
Děti patří domů, z. s.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Dětský domov a Školní jídelna
Dětský domov a Základní škola Vizovice
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, 
příspěvková organizace
Dětský domov Šance, Olomouc
Dětský domov Tachov
Dětský domov Uherský Ostroh
Dětský domov, Staňkov detašované 
pracoviště ZDVOP Robinson Klenčí p./Č.
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Dětský úsvit, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Praha
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci 
v Mostě
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Diakonie Valašské Meziříčí
DIApozitiv, z. s.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita 
Znojmo
Diecézní charita Litoměřice
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková 
organizace
Dobré víly dětem, z. s.
Dobrodějky, z. s.
Dobromysl, z. ú.

Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.
Dolní pojizeří z.ú.
Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.
Domov pod hradem Žampach
Domov pro matky s dětmi
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory Nezdenice
Domov Raspenava
Domovnika - sociální služby o.p.s
Domus – centrum pro rodinu, z. s.
DOTYK II, o.p.s.
DownSyndrom CZ, Společnost rodičů a přátel 
dětí s Downovým syndromem, z.s.
Dům pro Julii, z.ú
Dům tří přání, z.ú.
DW7, o.p.s.
EDA cz, z. ú.
ELIM Letovice o.p.s
EpiStop, z.s.
Eva Šrámková
Experance, z.s
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fandi mámám z.s.
Farní charita Aš-Domov pro matky s dětmi 
v tísni v Aši
Farní charita Karlovy Vary
Farní charita Lovosice
Farní charita Týn nad Vltavou
FOKUS České Budějovice, z. ú.
Fotbalový klub Brandýs nad Labem
FreeWill
Gerontologický institut, o.p.s.
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
Handicap sport club Havířov z.s.
Handkeho spolek
Honební společenstvo Ondřejov
Honební společenstvo Uhřínov
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Hospic svaté Hedviky
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Hospic v Mostě o.p.s.
Hospicová péče sv.Kleofáše
HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.
Charita Holešov
Charita Šternberk
Charita Uherské Hradiště
Charita Valašské Meziříčí
Charita Vlašim
Cheiron T, o.p.s.
I MY, o.p.s.
InGarden z.s.
Instand, institut pro podporu vzdělávání 
a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
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INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.
IQ Roma servis, z.s.
JAN Olomouc - Jdeme autistům naproti, z. s.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory,  o. p. s.
Jistoty Domova, z. ú.
Jizersko-ještědský horský spolek
Jonášův spolek, z.s.
JSME TADY, o.p.s.
Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z.s.
Junák - český skaut, středisko Příbor, z.s.
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
Junák - český skaut, středisko Šternberk, z. s.
Junák - český skaut, středisko Žatec
Keltoi Boieohaemum
Kentaurus
Kikstart, z.s.
Klára pomáhá z.s.
Klub českých turistů
Klub vojenské historie Jičín z. s.
Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kolpingova rodina Smečno
Komunitní centrum Chebsko z.s.
KONÍČEK, o. p. s.
Kořeny života, z.s.
KreBul, o.p.s.
Krizové centrum pro děti a rodinu 
v Jihočeském kraji, z.ú.
KROK – Kralupská občanská komunita, z.s.
KŘIŽOVATKA.CZ, z.s.
LECCOS, z. s.
Lemniskáta - život bez bariér, o. p. s.
Lesní klub Na Slunci, z. s.
Letní dům, z. ú.
Linka bezpečí, z.s.
Lions Club Plzeň Bohemia
LUMA MB, z. s.
Maltézská pomoc, o. p. s.
Mamma HELP, z. s.
Marsellus - centrum pro rodinu, z. ú.
Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb
Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 
670, příspěvková organizace
Mateřská škola Jirkov
Mateřská škola při Národním ústavu pro 
autismus
Mateřská škola, Základní škola a Praktická 
škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Mateřské centrum Žirafa, z. s.
MDA RIDE
MENS SANA, z.ú.
Město Dolní Bousov
Město Kyjov

Město Milovice
Město Opočno
Město Písek
Město Vrchlabí
Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
MIKASA z.s.
Mladoboleslavský venkov, z. ú.
MMN, a.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Motýlek - pomoc rodinám v tíživé situaci, z. s.
MŠ Duha Oslavany ,okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace
MŠSp Demosthenes, o.p.s.
Mumraj z.s.
Můžeme pomoci
Na pasece
Nadace "Národ dětem"
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
Nadační fond Mosty - Puentes
Nadační fond na podporu rozvoje 
hospicového hnutí Umění doprovázet
Nadační fond pro dětský smích
Nadační fond Veroniky Kašákové
NADĚJE
Naděje, pobočka Vsetín
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Nezávislý život, z.ú.
Nikdy nejsi sám ... z.s.
NOMIA, z.ú. Poradna pro oběti násilí a Dětské 
krizové centrum
Nové Habří z.s.
Občanské sdružení při Dětském centru 
v Kopřivnici, zapsaný spolek
Obec Čermná nad Orlicí
Obec Česká Čermná
Obec Dolní Pěna
Obec Kámen
Obec Kochánky
Obec Kuchařovice
Obec Kvasiny
Obec Ledce
Obec Mukařov
Obec Nemyslovice
Obec Neveklovice
Obec Orlické Záhoří
Obec Písková Lhota
Obec Rokytá
Obec Rybná nad Zdobnicí
Obec Řepov
Obec Vílanec
Obec Záměl

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov 
sv. Josefa
Oblastní charita Kutná Hora
Oblastní charita Pardubice
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Oblastní Naděje Litoměřice
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
Oblastní nemocnice Náchod a.s.,  
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Mělník
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Mladá Boleslav
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Příbram
Obrnické centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
OSTROVSKÝ MACÍK, z.s.
OTEVŘENI KE ZMĚNÁM z.s.
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Paspoint, z.ú.
Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
PES PRO TEBE, z.s.
Pestrá, o.p.s.
Pěstuj prostor, z. s.
Pilsner Jazz Band, z.s.
Pionýr, z. s. - 17. pionýrská skupina Karviná
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Beskyd
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Plzeňská zastávka z.s.
Pobočný spolek Rarášek
Pohoda – společnost pro normální život lidí 
s postižením
POLYGON bezpečí z.s.
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Ponton, z.s.
Poradna pro integraci
Portus Prachatice, o.p.s.
Post Bellum
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Povídej, z. s.
Pramen pomoci, nadační fond
PREVENT99 z.ú.
PRO FIDELITATE z. s.
proFem - centrum pro oběti domácího 
a sexuálního násilí, o.p.s.
Prostor plus o.p.s.
PROSTOR PRO, o.p.s.
Proxima Sociale o.p.s.
Přátelé Beskyd

RADKA z. s.
Rafael nadační fond
Raná péče Kuk, z.ú.
Ratolest Brno, z.s.
RC Radost o.p.s.
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj
REMEDIA PLUS z.ú.
R-mosty, z.s.
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.
Rodinné centrum DaR Luže
Rodinné centrum Krteček
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Romano jasnica, spolek
Romany art workshop, z. s
Rosenthal, z.s.
Ručičky
Rugby Club STRONG GIRLS, z.s.
Ryzáček, z.s.
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou
Salesiánský klub mládeže z. s. Rumburk - 
Jiříkov
SAVIO z.s.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Petříkov
SDH Křížkový Újezdec
Sdílení
Sdružení D,z.ú.
Sdružení CHEWAL, z.s.
Sdružení Neratov, z. s. 
Sdružení paleček
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
Sdružení SRAZ – Společně za radostí 
a zdravím,  z.s. 
Sdružení TULIPAN, z.s.
SEMIRAMIS z.ú.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Zubří
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třemblat
SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Senec
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Veltruby
SH ČMS SDH LOJOVICE
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky
Skřítek
Slezská diakonie
Sociální centrum pro rodinu z.ú
SOS dětské vesničky, z.s.
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spokojený domov, o. p. s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Společnost DUHA, z.ú.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro ranou péči, z.s.
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Spolek KAMENICKO
Spolek KOLUMBUS
Spolek občanů pod Sedlem
Spolek pro Faunapark
Spolek Rarach
Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, z.s.
Spolek uživatelů kochleárního implantátu
Spolu dětem o.p.s.
Spolu s vámi,z.ú.
Spolusetkávání Přerov
SPONDEA, z.ú.
Správa Krkonošského národního parku
Správa Národního Parku Šumava
Srdce v domě, p. o Klentnice
Stará škola, z.s.
Statutární město Opava
Street Hard Workers, z.s
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
Středisko volného času Ivančice, příspěvková 
organizace
Středisko volného času Vratimov, příspěvková 
organizace
Středisko volného času, příspěvková 
organizace
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s.
Šance pro Tebe, z.s.
Šance pro život, z. s.
Šťastný pes-Handicap,z.s.
Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice, z.s.
Temperi, o.p.s.
Terapeutické centrum Modré dveře
The National Federation of the Blind, 
Maharashtra
THEIA - krizové centrum o.p.s.
Tichánek, z.s.
Tichý svět, o. p. s.
TJ Rochlice z.s.
TJ Sokol Přepeře, z.s.
Tosara, z.s.
TRDLA - divadelní společnost absolutních 
neherců, z.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Úhlava, o.p.s.
Umělecký mlýn Liběchov
Unie Roska - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 

fakultní nemocnice Praha
Velkopopovická společnost z.ú.
Vila Vančurova o.p.s.
Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí 
s postižením, z. ú.
Vzájemné soužití, o.p.s.
W-Klubík, z. s.
Za sklem o. s.
Záchranný tým OS ČČK Ostrava
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Základní umělecká škola Horní Slavkov, 
příspěvková organizace
Zdravotní klaun, o.p.s.
Zelené srdce z.s.
ZO ČSOP Klenice
ZO ČSOP Velké Popovice
ŽIVOT 90, z.ú.
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Kontakty

Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5
Tel.: +420 227 212 211
E-mail: info@nros.cz
IČ: 49279416
 
Bankovní spojení: 7273562/0800
Sbírkové konto Pomozte dětem: 9595959595/0600

www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
www.vcasnapomocdetem.cz
www.neziskovkaroku.cz
www.vilacerych.cz
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