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Martin Fuk, předseda správní rady, a Taťána Plecháčková, ředitelkaÚvo dní  s lovo

z loňských rozdělených 35,5 miliónů je využita 
na pomoc lidem, kteří ji potřebují, na rozvoj 
organizací, které ji zajišťují, a na to, aby naše 
společnost zůstala stále občansky iniciativní.  
Že se nám daří ustát lecjakou krizi, že jsme 
spolehlivým partnerem firem, který flexibilně 
reaguje na potřeby terénu a upravuje tak  
i grantová schémata. 

Já chci dodat, že to byl tvůj první kompletní rok 
v čele nadace, protože jsi naplno naskočila až 
během toho předchozího. A tak pro mě – a myslím, 
že by se mnou souhlasila i celá správní rada – 
asi bylo v těch 12 nebo možná spíš 20 posledních 
měsících největší nadační událostí, že ses ve funkci 
ředitelky dobře zorientovala a jde ti to od ruky. 
Zvlášť v situaci, ve které se celý svět počátkem roku 
2020 ocitl… Pozoruješ v tom období přechodu 
z časů, kdy bylo skoro všechno zalito sluncem, 
do temnější éry všemožných ohrožení, že se chování 
dárců a partnerů nějak mění?
Trochu jsme se obávali, že se dárci a partneři našich 
projektů kvůli koronavirovým opatřením dostanou 
do takových potíží, že by museli své dobročinné 
aktivity redukovat nebo rušit. To se do určité míry 
stalo, ale brzy jsme všichni pochopili, že omezení 
a nejistota jsou nový standard, se kterým se musíme 
naučit žít. Dárcovství obecně ale loni nabralo na 
síle, charita chytila druhý dech. Škrty ve firemních 
rozpočtech v oblasti podpory CSR aktivit 
vykompenzovali individuální dárci a podrželi tak 
mnoho důležitých aktivit, které stát není a nebude 
schopen zajistit. Firemní partneři reagovali na 
nutnost implementovat stále více zelených cílů 
a podpora komunity se trochu upozadila. 

Jenže když už jsme si mysleli, že jsme prakticky 
na konci koronavirové lapálie, přišla válka 
o Ukrajinu. Je to sice už mimo kalendář roku 2021, 
ale co očekáváš pro charitu obecně a NROS zvláště 
od roku se třemi dvojkami?
Myslím si, že stále častěji zmiňovaná resilience 
– neboli odolnost – se stala nutností. 

Občanská společnost a její organizace prokázaly, 
že své občany v krizových dobách podrží. A jestli 
se říká, že krize prověřuje charaktery, tak v tomto 
případě se to ukázalo násobně. Byly a jsou to 
právě „neziskovky“, které denně odváděly a odvádí 
skvělou práci ve prospěch celé naší země, lidí, zvířat, 
životního prostředí, v oblasti vzdělávání, kultury 
a mohu pokračovat ještě dlouho. V roce 2022 
raději nic neočekávám, ale ze srdce si přeji, a to 
nejen pro NROSku, ale pro celý sektor, aby nám 
vydržel elán do práce a chuť pomáhat, aby nám 
neubylo dárců a přibylo těch trvalých. Aby se 
dárcovství neomezovalo na zvyšování karma indexu 
jednotlivců i firem, ale bylo běžnou součástí naší 
kultury. Aby si firmy uvědomovaly, že zavádění 
ESG není nutným zlem, ale příležitostí pro nové 
spolupráce, a že vše stálo, stojí a bude stát na lidech 
a komunitách, jejichž součinnost je pro zdravý 
vývoj společnosti nezbytná. Přeji si, aby solidarita 
a soudržnost zůstala v naší zemi pojmem 
naplněným obsahem, nejen prázdnou frází.  
A věřím, že bude líp. A teď si, MARTINE, obrátíme 
role a já se zeptám tebe, co bys popřál NROSce 
do roku 2022?
Aby se i letos co nejlépe vyrovnávala se 
všemi otřesy, které přináší realita kolem nás 
a pravděpodobně ještě přinášet bude. Neznáme 
samozřejmě hloubku ekonomických problémů, 
ke kterým míříme, ale tušíme, že víc než kdy jindy 
bude platit, co už jsi řekla. Že stát nikdy nebude 
schopen zajistit všechnu podporu a pomoc, 
kterou zajišťují neziskovky a často i bezejmenní 
dobrovolníci.  
A ani bychom to vlastně od něj neměli čekat. 
No ale, protože mě znáš, tak víš, že stejně místo 
velkých přání skončím poděkováním za úsilí, pomoc 
a podporu v roce 2021 – tobě a tvému týmu, 
kolegům ze správní a dozorčí rady, našim dárcům, 
partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, 
dodavatelům, prostě všem. Díky, moc si vašeho 
přínosu vážím.

Domluvili jsme se s paní 
ředitelkou, že protentokrát 
zvolíme pro úvodní slovo méně 
tradiční formát rozhovoru, 
čímž si ostatně zase jednou 
připomenu dávné doby své 
novinářské praxe. 

Takže, TÁŇO, co jsou podle tebe klíčové informace 
obsažené ve výroční zprávě za rok 2021?
Tou hlavní zprávou je, že naplňujeme naše 
poslání konkrétními aktivitami, nejen finanční 
podporou organizací občanské společnosti, 
ale též systematickým vzděláváním v tématech, 
která jsou pro tento sektor klíčová, takže 
profesionalizace neziskovek má konkrétní obsah 
a není jen prázdnou frází. Za zmínku také stojí, 
že za 815 financovanými projekty je práce 14 lidí, 
kteří do toho denně dávají maximum, protože 
méně v NROSce není povoleno. A že každá koruna 

Omezení a nejistota 
jsou nový standard

5



Podpořili jsme:
•  vzdělávání a volnočasové aktivity 
•  komunitní život 
•  znevýhodněné osoby a osoby se zdravotním postižením 
•  ochranu životního prostředí 
•  kulturu a zachování kulturního dědictví 
•  sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu

Počet skvělých lidí v týmu nadace: 14

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. 

Počet  
účastníků:

712

Objem  
prostředků  
firemních  

fondů:

21 420 604 Kč

Celkem  
realizovaných  

kurzů:

50

Objem  
vyplacených  

nadačních  
příspěvků: 

35 560 730 Kč
O nadaci
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.

Náš přínos
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. 

Co děláme
●  Profesionalizujeme organizace  

občanské společnosti 
●  Posilujeme občanskou společnost
●  Podporujeme osoby 

se znevýhodněním
●  Rozvíjíme firemní filantropii

Vyplacené 
projekty:

815
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V NROS v roce 2021 též pracovali
Jitka Procházková 

Ivana Mašejová

Jana Trombiková

Tereza Skálová

Nikol Hanzelková

Veronika Černá

Veronika Cinková

Náš tým
Taťána Plecháčková  
ředitelka

Alena Šváchová  
manažerka projektů

Karolína Goldsteinová  
vedoucí financí

Ludmila Bobková  
manažerka programu Pomozte dětem

Lucie Lešuková  
koordinátorka programu Pomozte dětem

Jan Placák  
manažer vzdělávání

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

Hana Trousilová  
koordinátorka firemních fondů

Romana Čunková  
vedoucí kanceláře a provozu

Lucie Amy Grmelová  
koordinátorka projektu  
Profesionalizace neziskovek

Sandra Menšíková  
finanční manažerka

Olga Martinková  
hlavní účetní

Správní rada
Martin Fuk 
předseda 

Josef Alán  
místopředseda 

Hana Šilhánová  
místopředsedkyně

Hana Frištenská  
členka

Pavla Gomba  
členka (členství ukončeno)

Jan Jirák  
člen 

Martin Kasa  
člen

Alena Müllerová 
(nová členka) 

Dozorčí rada 
Jiří Kepka  
předseda

František Hauser  
člen 

Pavel Rozsypal  
člen

XxxxxxNáš t ým
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V NROS v roce 2021 též pracovali

Náš tým
Taťána Plecháčková  
ředitelka

Alena Šváchová  
manažerka projektů

Karolína Goldsteinová  
vedoucí financí

Ludmila Bobková  
manažerka programu Pomozte dětem

Lucie Lešuková  
koordinátorka programu Pomozte dětem

Jan Placák  
manažer vzdělávání

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

Hana Trousilová  
koordinátorka firemních fondů

Romana Čunková  
vedoucí kanceláře a provozu

Lucie Amy Grmelová  
koordinátorka projektu  
Profesionalizace neziskovek

Sandra Menšíková  
finanční manažerka

Olga Martinková  
hlavní účetní

Správní rada
Martin Fuk 
předseda 

Josef Alán  
místopředseda 

Hana Šilhánová  
místopředsedkyně

Hana Frištenská  
členka

Pavla Gomba  
členka (členství ukončeno)

Jan Jirák  
člen 

Martin Kasa  
člen

Alena Müllerová 
(nová členka) 

Dozorčí rada 
Jiří Kepka  
předseda

František Hauser  
člen 

Pavel Rozsypal  
člen

Zleva: Taťána Plecháčková, Ludmila Bobková, Ivana Mašejová, Alena Šváchová, Lenka Klopcová,  
Jitka Procházková, Hana Trousilová, Karolína Goldsteinová, Lucie Amy Grmelová

Uprostřed: Jan Placák, Olga Martínková, Romana Čunková

Jitka Procházková 

Ivana Mašejová

Jana Trombiková

Tereza Skálová

Nikol Hanzelková

Veronika Černá

Veronika Cinková

Barbora Knotková

Tereza Venclová

Olga Machková

Pozn.: Stav ke dni vydání VZ



Profesionalizujeme
organizace  
občanské
společnosti

a)  zvyšujeme kvalifikaci pracovníků  
v přímé péči u služeb raná péče  
a krizová pomoc

b)  zlepšujeme kompetence  
pracovníků NNO

Neziskovka roku

Od roku 2015 prošlo Neziskovkou roku již 
442 organizací, v roce 2021 se přihlásilo 67, 
hodnocením prošlo 29 organizací.

Vzdělávání
V roce 2021 jsme uspořádali 50 kurzů, kterých 
se zúčastnilo 712 zástupců neziskovek. 
Spolupracovali jsme s 30 lektory.

 „Vzdělávání neziskovek je pro mě nesmírně 
naplňující a dává to obrovský smysl. Jsem moc 
ráda, že mohu takto přispět. Přeji Vám, ať se Vám 
daří dál dělat tak báječné věci!“  Eva Marková, 
lektorka

Finanční gramotnost

Posílili jsme finanční znalosti u 17 organizací 
– klientů České spořitelny.

 „Po konzultacích se nám povedlo zavést 
vyrovnanost rozpočtu organizace. Sestavili 
jsme kritéria pro FR, jak komunikovat s dárci 
a prakticky již realizujeme.“ organizace 
Rytmus Střední Čechy o. p. s.

 „Začali jsme využívat modernizace pochodů 
ohledně rozpočtu. Po konzultacích jsme 
zavedli nové personální obsazení, zvýšenou 
kontrolu a nový systém párování plateb.“  
Sociální služby Praha 9, z. ú.

„Konzultace nám pomohli lépe si naplánovat 
finanční plán na dalších 5 let a shrnout si 
vlastní vizi do budoucna.“ VIDA z. s

„Díky radám během konzultací jsme 
přizpůsobili tabulku na sledování a tvorbu 
rozpočtu, zorganizovali jsme dvě sbírky, 
komunikovali efektivněji s dárci a udělali si 
plán fundraisingu.“ Centrum sociálních služeb 
Hvozdy, o. p. s.

Projekt Profesionalizace 
neziskovek
Zrealizovali jsme 13 workshopů ve 13 krajích 
a proškolili necelých 300 zástupců neziskových 
organizací.

 „Perfektní zpracování konkrétních příkladů 
z praxe.“  účastník workshopu pro Kraj Vysočina

Provedli jsme také procesní analýzy 
u 35 neziskových organizací.

 „Nejčastěji jsme se se zástupci organizací bavili 
o potřebě tvorby FR strategie, o nastavení pravidel 
pro pravidelnou komunikaci s dárci a tvorbě PR/
FR matice její výhody a práce s ní. Stejně tak jsme 
se zástupci organizací často hovořili o nutnosti 
definovat strategii, vytvořit strategický plán a z něj 
potom vycházející akční plány a jejich cíle v podobě 
SMART.“  Sanek Ponte, Kateřina Brunclíková

„Pozitivním dopadem procesních analýz byla 
i možnost setkání s externím odborníkem. V tomto 
smyslu oceňujeme velkou otevřenost všech 
zapojených pracovníků NNO, kteří se na  analýzách 
podíleli. V takovém prostředí bylo snadné probrat 
i otázky, které měly důvěrný charakter, ale při tom 
dlouhodobě ztěžují život NNO.“  Chytré neziskovky, 
Petr Hořejš
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Příb ěhy p omo ci
Předávání Neziskovka rokuWorkshop pro NNO

Plzeňská krajská rada 
dětí a mládeže z. s.
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Okamžik, z. ú.

Projekt: Dobrovolnické 
centrum

Dobrovolníci z Okamžiku pomohli lidem se 
zrakovým postižením se zapojit více do běžných 
aktivit a posílit jejich samostatnost, snížit tak 
jejich závislost na finančně náročných službách, 
podpořit aktivní způsob života a odlehčit rodině 
od každodenní péče o nevidomého člověka. 
V rámci jednorázových doprovodů šlo o zajištění 
406 doprovodů např. k lékaři, na úřady či na nákupy 
a pomoc doma, při sportu, péči o děti, kulturních 
aktivitách. Dobrovolníky vyhledalo, proškolilo 
a vedlo Dobrovolnické centrum, které zorganizovalo 
nejenom tyto jednorázové doprovody ale 
i dlouhodobé pravidelné setkávání nevidomého 
a dobrovolníka pro 104 dvojic. Koordinátoři 
z dobrovolnického centra podporovali dobrovolníky 
po celou dobu dobrovolničení a zorganizovali 
pro ně 4 cykly výcviků a supervize. 

1. Dobrovolník:
 „K dobrovolnictví jsem se dostal náhodou, když 
jsem při prohlížení jednoho ze serverů věnovaných 
neziskovým organizacím narazil na inzerát 
Okamžiku a řekl jsem si – proč ne. Jsem rád, pokud 
se podaří sladit moje osobní očekávání, které od 
dobrovolnictví mám, s očekáváními nevidomých 
klientů. Pak můžete jednoduše věci, které máte 
rádi, dělat s někým, komu se tytéž věci s vaším 
doprovodem dělají snáze.“  

 2. Dobrovolnice:
 „Bude to znít jako nejotřepanější dobrovolnická 
fráze, ale opravdu to tak cítím: Jako dobrovolník 
nejen dávám, ale mnohem více dostávám.  
Proč? Poznávám silné osobnosti a jejich odlišné 
pohledy na svět. Občas se dostávám do situací, 
kde musím překonávat svou netrpělivost a stud, 
kvůli tomu ale zjišťuji, že je na světě velké množství 
dobrých lidí. Mé všední problémy mi poté  
připadají menší a snadněji řešitelné.  
Stávám se tak ohleduplnější.“

Příb ěhy p omo ci

Posilujeme občanskou společnost
a) podporujeme dobrovolnické 

aktivity, rozšiřujeme základnu 
dobrovolníků

b) posilujeme občanskou sounáležitost 
a angažovanost na místní úrovni, 

zlepšujeme komunitní život a udržení tradic

Příklady podpořených projektů:

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Horky nad Jizerou 35

Projekt: Žáci z Horek 
pomáhají 
Žáci SOŠ a SOU Horky poděkovali zdravotníkům 
Klaudiánovi nemocnice v Mladé Boleslavi 
a pečovatelům v šesti zařízeních pro seniory za 
jejich péči ve složité době s covid-19 a zpříjemnili 
vánoční svátky také dětem z Dětského domova 
Krnsko a seniorům v domovech prostřednictvím 
svých výrobků. Adventní dekorace a vánoční 
cukroví udělaly velkou radost všem a zpříjemnily 
čas těm, kteří bojovali za lidské životy v první linii. 
U žáků byla podpořena jejich výchova k veřejně 
prospěšné činnosti. Projekt dále přispěl k pomoci 
žákům ze sociálně ekonomického prostředí 
v rámci distanční výuky zapůjčením zakoupených 
notebooků. Akce se zúčastnilo přes 100 žáků 

odborného výcviku oboru cukrář, zemědělec-
farmář, zahradník a žáků ubytovaných v Domově 
mládeže včetně odborných učitelů a vychovatelů. 
Dárky obdrželo cca 300 seniorů a dětí z Dětského 
domova a zdravotníci ze 40 oddělení nemocnice.

 

Římskokatolická farnost  
Benátky nad Jizerou

Projekt: Pro psychické zdraví – 
obnovujme společně farní les!
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 
uspořádala brigády zaměřené na úklid, údržbu 
a rozvoj farního lesa. Do realizace projektu se 
zapojilo na šest desítek osob. Jednalo se o zástupce 
všech generací z místní komunity. Realizace projektu 
vyřešila nedostatečné vybavení a nářadí k obnově 
a údržbě farního lesa. Smysluplná práce v lese lidi 
s místní komunity stmelila, posílila vztah k přírodě 
a k místnímu prostředí a reagovala na omezenou 
možnost scházení v době pandemie. Brigádnická 
činnost ve farním lese pokračuje dodnes. 

Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek

Okamžik, z. ú.

Střední odborná škola a Střední odborné  
učiliště, Horky nad Jizerou

CSOP Salamandr, dobrovolnici Radhošť



Centrum Locika, z. ú.

Projekt: Řekni to někomu!
Projektem Řekni to někomu! Centrum Locika 
reagovalo na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin 
s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách 
v průběhu a po pandemii COVID 19. Pandemie 
COVID 19 zvýšila nejen výskyt, ale i míru rizikovosti 
násilí v rodinách a zároveň znesnadnila dětem 
přístup k pomoci. Děti byly více izolovány, nemohly 
chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu 
s kamarády, ani nemohly doma zpravidla bezpečně 
telefonovat o citlivých tématech. Centrum Locika 
se proto zaměřilo na rozšíření a zkvalitnění služby 
specializovaného chatu Dětství bez násilí a dokázalo 
tak nabídnout okamžitou pomoc pro dětské oběti 
domácího násilí z celé ČR. V rámci projektu bylo 
od července do prosince 2021 podpořeno 103 dětí 
ohrožených násilím v rodině. Dále se podařilo 
díky informační kampani v online prostoru a na 
školách zvýšit informovanost dětí a široké veřejnosti 
o dostupné pomoci v případě výskytu domácího násilí 

Amalthea, z. s.

Projekt: Pomozte mi s učením
Amalthea se v rámci projektu Pomozte mi 
s učením zaměřila na podporu školáků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, u nichž se kvůli 
pandemické situaci spojené s uzavřením škol 
a přechodem na distanční výuku prohloubily 
propady ve vzdělávání. Tyto děti propojily s asistenty 
pro doučování, kteří zajišťovali pravidelnou 
individuální podporu v učení a při domácí přípravě. 
Smyslem je, aby děti učení bavilo a aby měli motivaci 
se vzdělávat. Od července do prosince 2021 díky 
své činnosti takto podpořili 35 dětí, které propojily 
s asistenty pro doučování. U většiny dětí zaznamenali 
zlepšení přístupu k učení, u některých i vylepšení 
školního prospěchu. V rámci tohoto projektu dále 
Amalthea uspořádala i vzdělávací pobyt pro školáky. 

a nabídnout jim okamžitou a dostupnou pomoc. 
Příběh pomoci: Rodiče Kláry a Tomáše se rozvádějí, 
což probíhá za vyhrocených konfliktů a za používání 
fyzického násilí. Děti jsou hádek a bití svědky, 
do sporu vstupují, Klára v koalici s matkou, Tomáš 
v koalici s otcem. Kláru trápí úzkosti a tiky, Tomáš se 
vzdorovitým chováním obrací proti matce a je na 
ni hrubý. V Centru LOCIKA nejdřív mluvíme s rodiči. 
Vysvětlujeme, co děti při konfliktech zažívají a co 
naopak potřebují. Oba rodiče spolupracují a my je 
zapojujeme do našeho programu Dětství bez násilí. 
Daří se nám zaměřit jejich pozornost na děti, na jejich 
zásadní společný zájem. Rodina se následně v klidu 
odloučí, Klára a Tomáš se stěhují s maminkou, rodiče 
si ale zároveň domlouvají rozšířený kontakt s dětmi 
pro tatínka. Rodina v nové situaci funguje velmi dobře, 
rodiče se na plánovacích schůzkách scházejí v kavárně, 
občas společně vyzvedávají Klárku z terapie. Na terapii 
k nám dochází i Tomáš. Oba sourozenci velmi oceňují 
domluvu rodičů i to, že se k sobě chovají korektně. 
Děti jsou se stávající situací spokojené. Vracejí se ke 
svým zájmům a zálibám a začínají být zase jen dětmi.

Podporujeme
osoby se
znevýhodněním

a) zlepšujeme zdravotní a psychický stav  
nebo pomáháme prevenci zhoršování 

aktuálního stavu

b) podporujeme samostatnost a soběstačnost 
a prevence sociálního vyloučení

c) zlepšujeme život rodin  
v tíživé situaci
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Příb ěhy p omo ci

Amalthea, z. s. Centrum Locika, z. ú. Hospic Sv. Jiří Bendiktus z. s.



Sdružení D, z. ú.

Projekt: Emoce pro život
Sdružení D se zaměřilo na posilování sociálních 
dovedností a sociální učení prostřednictvím Divadla 
forum a příběhových dramat ve třídních kolektivech, 
které mají indikované problémy se šikanou, 
kyberšikanou, útěky z domova, záškoláctvím nebo 
závislostním chováním. V rámci projektu Emoce pro 
život se realizovalo 15 programů pro třídní kolektivy 
např. na téma: “Zase já?”, kde má hlavní hrdina 
problém s rodiči i s kamarády a řeší je nevhodně. 
Příběh pomoci: David ze 7. třídy jedné školy 
byl dosti komplikovaný žák. Neměl žádnou 
motivaci, zázemí, ve kterém se pohyboval, bylo 
velmi problémové. Vyrůstal jen s matkou, která 
byla rozvedená, protože otec ji bil. Jeho bratr 
užíval drogy. Davida štvala škola a dával to 
najevo. Měl negativní vliv na ostatní spolužáky, 
„testoval“ hranice učitelů, neplnil školní povinnosti. 
Se třídou jsme se v rámci preventivního programu 
setkali vícekrát. Nejprve David rázně odmítal 

spolupracovat. To se ale postupně měnilo a dospělo 
to tak daleko, že se v rámci situace hlavního hrdiny 
našeho příběhu v divadle fórum se zájmem zapojil. 
Právě on se dokázal přihlásit a skvěle zahrál v roli 
hlavního hrdiny – vyřešil dobře situaci podobnou 
té jeho a posilnilo ho to ve spolupráci s pedagogy 
a psychologem na cestě ke změně.

Společnost pro ranou péči, z. s.

Projekt: Společně dojdeme dál
Díky projektu se rodinám okamžitě dostalo odborné 
pomoci, v čemž sehrálo důležitou roli navýšení 
kapacity pracoviště. Velkým přínosem byla také 
inovace procesu hodnocení psychomotorického 
vývoje. Vstupní diagnostika je zásadní pro správné 
nastavení individuální podpory spolupráce 
s rodinou. Neposlední přínos podpory je 
v oblasti materiální. Díky projektu máme ucelené 
diagnostické mobilní sady a lze tedy provádět 
kvalitativně srovnatelnou diagnostiku i mimo 
pracoviště přímo v rodině.

DOMINO cz, o.p.s.

Projekt: Zelená pro život
Projekt reagoval na současnou dobu, kdy děti tráví 
většinu času u počítače v on-line světě. Domino 
cz, o.p.s. aktivně zapojil cca 50 dětí ze základních 
škol do zájmového vzdělávání formou zvýšení 
environmentálního vědomí dětí s následným 
šířením příkladů dobré praxe, a tím lepšímu 
povědomí možnosti ochrany životního prostředí 
a lepšího vztahu k přírodě v jejich běžném životě. 
Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím pěti 

projektových aktivit (Zelená v kuchyni, Zelená 
pro úsměv, Můj strom, Místo kde žiji a Osaď si své 
okno), který se realizoval postupně ve Slušovicích 
a Chvalčově, kde má Domino svá střediska dětských 
klubů. V rámci projektových aktivit se děti naučili 
využívat přírodních zdrojů a materiálů v jejich 
každodenním životě, nahlédnout do zdravé 
kuchyně, zvýšit z malé části množství zeleně ve své 
obci a dozvědět se jak správně recyklovat. Všechny 
tyto znalosti a dovednosti potom budou moci 
zužitkovat ve svém životě a budou je moci předávat 
dál svým vrstevníkům.

Rozvíjíme firemní  
filantropii
a) zajištujeme dostupnost služby 

a zabezpečení odborným personálem

b) pomáháme v dorovnání znalostí, vyrovnání 
hendikepu ve vzdělávání a zlepšení kvality 

trávení volného času

Příb ěhy p omo ci Příb ěhy p omo ci

Potravinová banka 
Jihočeského kraje z. s.
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podpořeny

3
organizace

Výše  
vyplacených  

nadačních příspěvků:

90 000 Kč

Profesionalizace 
neziskovekRealizovali jsme vzdělávací workshopy 

ve 13 krajích, procesní analýzy 35ti 
neziskovek, online metodiku pro NNO 
a kampaň na podporu neziskového sektoru  
(https://takovijsme.cz). 

Nadační  projekt y

Neziskovka roku 2021
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. 

Nadační  projekt y

 

2020

Slavnost pro podpořené organizace 
z 23. ročníku sbírky

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

POMOZTE DĚTEM

18 19

podpořeno

41
projektů

Výše vyplacených  
nadačních příspěvků:

10 654 045 Kč



podpořena

1
odborná  

škola

Výše  
vyplacených  

nadačních  
příspěvků:

2 107 940 Kč

Odborné vzdělávání –  
cesta k úspěšné budoucnostiProgram zvyšuje kvalitu odborného 

vzdělávání a posiluje dovednosti 
mladých talentů ve Středočeském kraji. 
Dále má přispět k vyrovnání nerovností 
ve vzdělávání a k modernizaci středního 
odborného školství tak, aby absolventi 
škol byli lépe uplatnitelní na trhu práce. 
Díky tomuto projektu bude v následujících 
pěti letech investováno téměř 30 milionů 
korun do odborných škol.

Kurzy, workshopy a semináře jsme 
realizovali ve spolupráci s AVPO ČR. 
Tematicky jsme se soustředili na finance, 
fundraising, PR a marketing, právo  
a online nástroje. 

Ušili jsme na míru vzdělávací kurz 
na posílení finanční gramotnosti 
neziskových organizací – klientů 
České spořitelny. 

Ve spolupráci s AVPO ČR jsme 
pořádali dvě online konference. 
Moderní technologie v nezisku 
a Neziskovky a online bezpečnost. 

20 21

Nadační  projekt y

 Tento velmi úspěšný projekt byl v roce 2021 
slavnostně ukončen na Kanadské ambasádě, 
kde podpořené organizace prezentovaly své 
výsledky za období let 2014–2021:

●  27 500 000 Kč vyplacených na nadační 
příspěvky

● 32 podpořených NNO 
● 63 podpořených projektů 
● 30 347 dětí zapojených do služeb 
● o 67,83 úvazků rozšířená personální kapacita 
●  67 840 kontaktů s klientem (terénní, 

ambulantní, chat, telefon/skype)
● 62 407 hodin konzultací 
●  8 487 dětí v rámci preventivních programů  

(školy, informační kampaně na školách) 
●  229 preventivních programů na školách
●  733 proškolených pracovníků 
●  23 nově vytvořených nástrojů
●  22 účastníků zahraničních pracovních cest 
●  254 seminářů a 7 workshopů 

podpořeno

9
nových 

projektů

Výše  
vyplacených  

nadačních příspěvků:

973 141 Kč

 Program byl zaměřený na pomoc 
ohroženým a znevýhodněným dětem 
do 18 let věku v České republice v oblasti 
služeb rané péče a krizové pomoci 
a zároveň na podporu obou těchto oblastí. 

Včasná pomoc dětem

Nadační  projekt y

Vzdělávací  
středisko NROS 



Grantový program 
na podporu komunit 
Plzeňského Prazdroje

Grantový program kopeme 
za fotbal Gambrinus

Cílem grantového programu byla  
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). 
V roce 2021 dobíhaly podpořené projekty 
a koncem roku byl program z důvodu 
změny strategie donora ukončen. 

podpořeno

539
projektů

podpořeno

6
projektů

Vyplaceno:

10 410 000 Kč

Vyplaceno:

370 803 Kč

Charitativní konto 
SwissLifeSelect

Vy rozhodujete, my pomáháme nadačního fondu Tesco

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 SwissLifeSelect je poskytovat 
podporu konkrétním znevýhodněným 
osobám, rodinám, případně sociálním 
a zdravotnickým organizacím. 

podpořeno

41
projektů

Vyplaceno:

1 600 000 Kč
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Firemní  grantové pro gramy Firemní  grantové pro gramy

CONEXIS



Krizový fond 
nadačního fondu 
Škoda auto

Grantový program 
Rajfka pomáhá 
Raiffeisenbank

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

Cílem grantového programu byl rozvoj 
interní firemní kultury Raiffeisenbank 
a podpora myšlenky „Jsme v tom spolu“. 
Interní grant je poděkováním a vyjádřením 
podpory zaměstnancům, kteří se ve svém 
volném čase zabývají charitativní či jinak 
veřejně prospěšnou činností. 

podpořeno

11
projektů

podpořeno

27
projektů

Vyplaceno:

430 000 Kč

Vyplaceno:

1 216 000 Kč

Škoda občanská společnost 
Kvasiny

podpořeno

7
projektů

Vyplaceno:

1 700 000 Kč

Charitativní konto Pepco Zaměstnanecké sbírky 
na pomoc lidem  
zasaženým tornádem

podpořeno

23
projektů

Vyplaceno:

893 976 Kč
podpořeno

33
projektů

Vyplaceno:

5 159 825 Kč

24 25

Firemní  grantové pro gramy

Cílem grantového programu je zmírnění 
přímých i nepřímých dopadů spojených 
s pandemií onemocněním Covid19 na 
neziskové organizace a podpora zachování 
jejich samotné existence a provozovaných 
veřejně prospěšných činností.

Zaměstnanci společností ŠKODA AUTO, 
Digiteq, Odbory KOVO MB a ŠKO energo 
zrealizovali v návaznosti na ničivou 
událost na Moravě a Lounsku 
zaměstnaneckou sbírku, kterou 
jejich zaměstnavatelé ještě znásobili. 
Z výtěžku se financovala přímá 
pomoc jednotlivcům a domácnostem 
zasaženým tornádem a podpora místních 
neziskových organizací, které nabízely 
občanům služby jako krizová pomoc, 
či psychosociální podpora.

Firemní  grantové pro gramy



ROZVAHA v plném rozsahu (ke dni 31. 12. 2021)

Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu  
dni účetního 

 období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 84 204 87 440

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. 9 3 570 3 570

A. I. 2. Software (013) 3 3 560 3 560

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  (018) 5 10 10

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  Součet A.II.1. až A.II.10. 20 55 769 55 769

A. II. 1. Pozemky (031) 10 12 608 12 608

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky  (032) 11 30 30

A. II. 3. Stavby  (021) 12 42 559 42 559

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory  (022) 13 572 572

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. 28 33 950 37 186

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  (063) 23 11 182 13 808

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 22 768 23 378

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -9 085 -9 085

A. IV. 2. Oprávky k softwaru  (073) 30 -3 560 -3 560

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  (078) 32 -10 -10

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám  (081) 34 -4 943 -4 943

A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí  (082) 35 -572 -572

B. Krátkodobý majetek celkem  Součet B.I. až B.IV. 41 24 675 32 993

B. I. Zásoby celkem  Součet B.I.1. až B.I.9. 51 131 118

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách  (132) 48 131 118

B. II. Pohledávky celkem  Součet B.II.1. až B.II.19. 71 305 116

B. II. 1. Odběratelé  (311) 52 56 6

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy  (314) 55 202 88

B. II. 5. Ostatní pohledávky  (315) 56 15

B. II. 17. Jiné pohledávky  (378) 68 32 6

B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69 16

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem  Součet B.III.1. až B.III.7. 80 24 205 31 439

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně  (211) 72 26 15

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech  (221) 74 24 179 31 424

B. IV. Jiná aktiva celkem  Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 34 1 320

B. IV. 1. Náklady příštích období  (381) 81 34 30

B. IV. 2. Příjmy příštích období  (385) 82 1 290

Aktiva celkem  Součet A. až B. 85 108 879 120 433

ROZVAHA v plném rozsahu (ke dni 31. 12. 2021)

Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled. 
dni účetního 

období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem  Součet A.I. až A.II. 86 108 083 119 459

A. I. Jmění celkem  Součet A.I.1. až A.I.3. 90 109 096 120 826

A. I. 1. Vlastní jmění  (901) 87 84 095 61 095

A. I. 2. Fondy  (911) 88 22 835 55 554

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 2 166 4 177

A. II. Výsledek hospodaření celkem  Součet A.II.1 až A.II.3. 94 -1 013 -1 367

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření  (963) 91 x -354

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  (931) 92 -1 013 x

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  (932) 93 -1 013

B. Cizí zdroje celkem  Součet B.I. až B.IV. 95 796 974

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 774 915

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 253 149

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108 38

B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 2

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 271 386

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 153 195

B. III. 9. Ostatní přímé daně  (342) 114 42 36

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty  (343) 115 47

B. III. 17. Jiné závazky  (379) 122 25

B. III. 22. Dohadné účty pasivní  (389) 127 28 64

B. IV. Jiná pasiva celkem  Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 22 59

B. IV. 1. Výdaje příštích období  (383) 130 11 12

B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 11 47

Pasiva celkem  Součet A. až B. 134 108 879 120 433
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (ke dni 31. 12. 2021)

Označení TEXT Číslo 
řádku

Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 4 227 1 022 5 249

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 714 29 743

A. I. 2. Prodané zboží 4 451 451

A. I. 3. Opravy a udržování 5 520 2 522

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 32 1 33

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 30 5 35

A. I. 6. Ostatní služby 8 2 931 534 3 465

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 5 933 806 6 739

A. III. 10. Mzdové náklady 14 4 386 603 4 989

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 404 185 1 589

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 143 18 161

A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 6 6

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 6 6

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 526 17 543

A. V. 19. Kursové ztráty 25 307 307

A. V. 20. Dary 26 13 13

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 206 17 223

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.

29 8 174 8 174

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 8 174 8 174

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 15 2 17

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36 15 2 17

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 18 881 1 847 20 728

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 16 16

B. I. 1. Provozní dotace 42 16 16

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 92 92

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 92 92

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 392 1 731 2 123

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 9 273 1 9 274

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 71 71

B. IV. 8. Kursové zisky 52 124 124

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 9 065 9 065

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 13 1 14

B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55 8 869 8 869

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 8 607 8 607

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 262 262

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 18 642 1 732 20 374

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 -239 -115 -354

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 -239 -115 -354
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Příloha účetní závěrky
Sestavená k 31.12.2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Účetní období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Název: Nadace rozvoje občanské společnosti
IČ:  49279416
DIČ:  CZ49279416
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 vznik-
ly iniciativou občanů a které usilují o prosazování veřejně prospěšných a demokratic-
kých 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, člen 
 Pavel Rozsypal, člen 
 František Hauser, člen

Nadační jmění:  Nadační jmění k 31. 12. 2021 činí 60 845 000 Kč. Dne 24. 11. 2021 došlo ke snížení na-
dačního jmění v důsledku vyjmutí nemovitosti v hodnotě 23 000 000 Kč, která leží 
v katastrálním území Česká skalice. Tato nemovitost je i nadále ve vlastnictví nadace. 
Aktuálně zapsané nadační jmění je tvořeno nemovitostí ve výši 34 900 000 Kč, která 
byla do nadačního rejstříku zapsána dne 7. 2. 2012, a zbytek je investován do cenných 
papírů. Do cenných papírů je celkem investováno 25 945 000 Kč a správcem je Česká 
spořitelna a. s. a Conseq Investment Management a.s.

Zřizovatelé nadace: Jiřina Hanušová 
 Dagmar Havlová 
 Miroslav Pospíšil 
 Josef Vavroušek 
 Erazim Kohák 
 Štěpán Muller 
 Jiřina Šiklová 
 Borek Severa 
 Hana Frištenská
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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.

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 členě-
ním 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. jme-
novitou 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. 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 vlastním jmění, které je zapsané v nadačním 
rejstříku a bylo nabyto buď koupí nebo se jedná o bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek. Na účtech sku-
piny 911 – Fondy účtuje nadace o finančních darech, obdržených grantech a nadačních příspěvcích. Částky 
na účtech skupiny 911 jsou poté vždy k 31. 12. rozpouštěny 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 na-
dace 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 2021 neobdržela na bankovní účet žádnou dotaci, ale byla jí přislíbena dotace ze Středočes-
kého kraje, která se váže k projektu Odborné vzdělávání – cesta k úspěšné budoucnosti. O tomto nároku 
na dotaci nadace účtuje na účtu 388 – Dohadné účty aktivní.
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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 (zůstatková) 
hodnota

Dlouhodobý 
majetek  
v tis. Kč

Počáteč. 
zůstatek

Přírůst-
ky

Úbytky Konečný 
zůstatek

Oprávky 
k 1.1.

Opravné 
položky 

k 1.1.

Odpisy Tvorba 
čerpání 

oprav. 
položek

Oprávky 
k 31.12.

Opravné 
položky 
k 31.12.

Počáteč. 
zůstatek

Konečný 
zůstatek

Software 3 560 3 560 3 560 3 560 0 0 0

Ostatní nehmotný 
majetek

10 10 10 10 0 0 0

Dlouhodobý nehmot-
ný majetek celkem

3 570 0 0 3 570 3 570 0 0 0 3 570 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 55 769 5 515 0 0 0 5 515 0 50 254 50 254

Dlouhodobý majetek 
celkem

59 339 0 0 59 339 9 085 0 0 0 9 085 0 50 254 50 254

Dlouhodobý finanční majetek eviduje na dvou účtech přechodně nakoupené cenné papíry v USD 2021, 
u nichž je předpoklad prodeje v následujícím účetním období roku 2022. K oběma účtům je vedená podrob-
ná evidence.

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. Krátkodobé závazky vůči dodavatelům k 31. 12. = služby, které byly poskytnuty v prosinci 2021 
a uhrazeny budou v lednu 2022.

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. Zaměstnanci a osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 je 10,93 (v roce 2020: 9,03). Osobní náklady k 31. 12. 2021 
jsou ve výši 6 739 tis. Kč (v roce 2020 = 5 146 tis. Kč), z toho mzdové náklady dosahují částky 4 576 tis. Kč (v roce 
2020: 3 731 tis. Kč), mzdové náklady na základě dohod o provedení práce 267 tis. Kč (v roce 2020: 281 tis. Kč), 
mzdové náklady na základě dohod o pracovní činnosti 146 tis. Kč, zákonné sociální a  zdravotní pojištění 
1 589 tis. Kč (v roce 2020: 1 031 tis. Kč) a ostatní sociální náklady 161 tis. Kč (v roce 2020: 103 tis. Kč).

3.7. Stanovení nákladů na správu nadace

Nadace v roce 2021 evidovala odděleně náklady spojené se správou nadace dle Statutu bod 6.9 ve výši 
2 175 tis. Kč a tvoří 6,12 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Výše poskytnutých nadačních příspěv-
ků je uvedena níže a ve výroční zprávě.

3.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Nadace auditorovi za provedení auditu účetní závěrky uhradila 78 650,– Kč (tj. 65 000,– + 21 % DPH).

3.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2021 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem 
nebo objemem.

3.10. Zástavy a ručení

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

3.11. 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 2021, dosáhly výše 21 115 tis. Kč, kdy celá částka 
připadá na projekt Pomozte dětem! Na sbírkový účet vily Čerych nebyly v roce 2021 přijaty žádné dary.

3.12. Vyplacené nadační příspěvky

V roce 2021 nadace vyplatila nadační příspěvky v celkové výši 35 561 tis. Kč, z toho 10 654 tis. Kč bylo vypla-
ceno z výtěžku veřejné sbírky na projekt Pomozte dětem. Zbylé prostředky byly vyplaceny v rámci dalších 
11 programů, které nadace v roce 2021 realizovala. Konkrétně se jednalo o tyto programy: Včasná pomoc 
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dětem; Odborné vzdělávání – Cesta k úspěšné budoucnosti; Neziskovka roku; Krizový fond Nadačního fondu 
Škoda Auto; Charitativní konto Škoda Auto; Občanská společnost Rychnovsko (Škoda Auto a.s.); Vy rozhodu-
jete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco; SwissLife; Pepco; Gambrinus Kopeme za fotbal; Rajfka pomáhá 
– interní grant 2021 (Raiffeisenbank a.s.). Bližší informace o programech a vyplacených nadačních příspěv-
cích jsou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2021.

3.13. Přijaté dotace a dary

V roce 2021 nadace nepřijala žádné dotace, ale má přislíbenou provozní dotaci ze Středočeského kraje vážící 
se k nákladům roku 2021 v rámci projektu Odborné vzdělávání – Cesta k úspěšné budoucnosti.

V roce 2021 nadace přijala nad rámec darů do veřejné sbírky dary v celkové výši 28 599 tis. Kč, z toho 28 526 tis. 
Kč tvoří finanční dary a 73 tis. Kč nefinanční dary. Tyto prostředky byly určeny k přerozdělení konečným pří-
jemcům a na podporu činnosti nadace.

Přehled dárců nad 50 tis. Kč vyjma dárců do veřejné sbírky:

Identifikace dárce Částka

Česká spořitelna, a. s. 120 000,00 Kč

Digiteq Automotive s. r. o. 118 762,83 Kč

Fincentrum & Swiss Life Select a. s. 638 304,34 Kč

KNOWLIMITS Group a. s. 85 000,00 Kč

Kolo pro život, z. s. 450 000,00 Kč

Lagardere Travel Retail, a. s. 122 360,00 Kč

M unchained SE 238 806,00 Kč

MEA Water Management s. r. o. 50 000,00 Kč

MONETA Money Bank, a. s. 500 000,00 Kč

Mountfield a. s. 200 000,00 Kč

Nadace ČEZ 150 000,00 Kč

Nadace Martina Romana 150 000,00 Kč

Nadace Open Society Fund Praha 927 051,15 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.

3.14. Snížení nadačního jmění a vznik fondu 911011

Z důvodu plánovaného prodeje Vily Čerych v České Skalici došlo na základě žádosti ze strany nadace a vý-
sledného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2021 ke snížení nadačního jmění z původní zapsa-
né hodnoty 83 845 000 Kč na novou hodnotu 60 845 000 Kč. V této souvislosti byl ke dni 31. 12. 2021 snížen 
zůstatek uvedený na účtu 901010 – vlastní jmění zapsané o hodnotu Vily Čerych. Vzhledem ke skutečnosti, 
že v roce 2021 nebyl prodej dokončen, byla tato částka převedena na nově zřízený fondový účet 911011 – 
Fond Vila Čerych po vyjmutí z NJ. Zůstatek vedený na tomto účtu bude v příslušném roce po dokončení 
prodeje rozpuštěn řádným způsobem do výnosů a nákladů.

3.15. Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období

V roce 2020 byl výsledek hospodaření nadace záporný, a to ve výši – 1 013 tis. Kč. O vypořádání výsledku 
hospodaření rozhodla správní rada na svém jednání dne 26. 5. 2021. Správní rada rozhodla o převedení neu-
hrazené ztráty na účet 932010 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let NROS.

3.16. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je záporný, a to ve výši – 354 tis. Kč, z toho – 239 tis. Kč představuje 
hlavní činnost a – 115 tis. Kč hospodářská činnost. Záporný výsledek hospodaření je v případě hlavní činnosti 
tvořen zejména vybranými vlastními programy nadace, které jsou financovány z vlastních prostředků nadace 
a je stejně jako v roce 2020 částečně ovlivněn celosvětovou pandemií COVID - 19. Hospodářská činnost byla 
zahájena v březnu 2021 a záporný výsledek je způsoben nutnými počátečními investicemi. O vypořádání 
výsledku hospodaření za rok 2021 rozhodne správní rada na svém jednání.

3.17. Daň z příjmů

Za rok 2020 vykázala nadace základ daně ve výši 117 095 Kč a zároveň uplatnila dle § 20 odst. 7 zákona 
596/1992 Sb., o dani z příjmů snížení základu daně ve výši 116 096 Kč, tudíž výsledný základ daně po úpravě 
činil 0 Kč. Prostředky získané úsporou na dani dle dle § 20 odst. 7 zákona 596/1992 Sb., o dani z příjmů byly 
použity na krytí nákladů projektu Neziskovka roku.

3.18. Daň z přidané hodnoty

S účinností od 1. 5. 2021 se nadace stala plátcem daně z přidané hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že evi-
duje přijatá plnění vztahující se nejen k ekonomické, ale též neekonomické činnosti, uplatňuje nárok na od-
počet v plné i poměrné výši. Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 na účtu 343010 – Daň z přidané hodnoty NROS 
představuje výši odvodu za zdaňovací období prosinec 2021. Tato částka bude vypořádána v rámci řádného 
daňového přiznání nejpozději do 25. 1. 2022.

3.19. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky očekáváme možnost navýšení nákladů na správu nadace a úbytek dárců 
pro rok 2022 z důvodu růstu cen energií a setrvalému navyšování míry inflace, které má negativní dopady 
do řady oblastí. Dále očekáváme možný vliv konfliktu na Ukrajině na činnost organizace, ale to především 
v zaměření vybraných programů, kdy bude podpora ze strany nadace směřována mimo jiné též na dopady 
tohoto konfliktu. Jednotlivé události ovlivní účetní závěrku následného roku (2022), přesto se domníváme, že 
pokračování činnosti organizace není bezprostředně ohroženo, a to zejména z důvodu diverzifikace příjmů.

3.20. 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 9. 5. 2022 Martin Fuk
 Předseda správní rady

Nadační fond Škoda Auto 143 315,00 Kč

Nadační fond Tesco 6 912 000,00 Kč

Odbory KOVO MB 907 000,00 Kč

PEPCO Czech Republic s. r. o. 3 829 000,00 Kč

Pilulka lékárny a. s. 54 616,00 Kč

Raiffeisenbank a. s. 543 500,00 Kč

Sdružení NROS 220 000,00 Kč

SCHNEIDER ELECTRIC C 50 000,00 Kč

SOLVENT ČR s. r. o. 100 312,40 Kč

Škoda Auto, a. s. 3 122 804,00 Kč

ŠKO-ENERGO, s. r. o. 250 000,00 Kč

TRASER CZ s. r. o. 100 000,00 Kč

Villium Foundations 4 139 156,73 Kč

Zásilkovna 250 000,00 Kč
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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. 2021, vý-
kazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílo-
hy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nadace roz-
voje občanské společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31. 12. 2021 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 stanove-
ná 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 infor-
mace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jed-
notce 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 in-
formací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 

v organizaci Nadace rozvoje občanské společnosti
Praha, 13. května 2022

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti 
Adresa: Praha 5, Na Václavce 1135/9, okres Praha 1, PSČ 15000 
IČ: 492 79 416

Předmět činnosti:

●  Nadace je zřízena za účelem posílení úlohy neziskových organizací v České republice, které vznikly inici-
ativou občanů a které usilují o prosazování veřejně prospěšných a demokratických hodnot.

●    Nadace podporuje projekty a programy občanských organizací zaměřené zejména na oblasti sociální 
a zdravotní, ochranu spotřebitele, lidských práv a menšin, péče o životní prostředí, rozvoje kulturního 
a společenského života obcí, měst a regionů. Nadace zároveň podporuje informační a vzdělávací aktivity 
potřebné pro práci těchto občanských iniciativ. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které se za-
měřují na evropskou spolupráci, výchovu k občanství a záležitosti spojené s přípravou i realizací členství 
v Evropské unii.

Příjemce zprávy
zakladatelé organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021 za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Termín provedení auditu
27. 4. 2022 – 13. 5. 2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s. r. o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, 
Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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●  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, aby-
chom 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 vyplý-
vající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace  nepřetržitě 
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinnos-
tí 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 schopnos-
ti 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 nepřetr-
žitě trvat.

●  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěr-
ka 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 au-
ditu 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 Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277 evidenční číslo KAČR 2455
V Praze, dne 13. května 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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 čes-
kými 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.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna ne-
přetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetr-
žitého 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 před-
pisy 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 uži-
vatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého audi-
tu 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 vhod-
né 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 (ma-
teriální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou.

 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                                                              Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 13. května 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6, 
O=22HLAV s.r.o., 
CN=Ing. Jan Černý,
I am the author of 
this document
2022-05-13 08:28:29



Nadace Martina Romana 270 000,00 Kč

Nadace ČEZ 150 000,00 Kč

Nadace Open Society Fund Praha 927 051,15 Kč

Nadační fond Škoda Auto 143 315,00 Kč

Nadační fond Tesco 6 912 000,00 Kč

Odbory KOVO MB 907 000,00 Kč

PEPCO Czech Republic s. r. o. 3 829 000,00 Kč

Pilulka lékárny a. s. 54 616,00 Kč

PORTÁL s. r. o. 200 000,00 Kč

Pražská energetika, a. s. 200 000,00 Kč

PROSPED s. r. o. 12 000,00 Kč

Pschorr Dieter Peter 150 000,00 Kč

Q CARGO s. r. o. 35 000,00 Kč

Raiffeisenbank a. s. 543 500,00 Kč

R&BMědílek s. r. o. 1 953,00 Kč

SCHNEIDER ELECTRIC C 133 375,00 Kč

Sdružení NROS 220 000,00 Kč

SOLVENT ČR s. r. o. 735 380,00 Kč

Škoda Auto a. s. 3 122 804,00 Kč

ŠKO-ENERGO, s. r. o. 250 000,00 Kč

TESTA, s. r. o. 30 000,00 Kč

TRASER CZ s. r. o. 100 000,00 Kč

Tympanum s. r. o. 8 650,00 Kč

Villium Foundations 4 139 156,73 Kč

Zásilkovna s. r. o. 252 800,00 Kč

Zebra Technologies CZ s. r. o. 12 620,00 Kč

CELKEM 49 641 258,09 Kč

DÁRCE VÝŠE DARU

Albatros Média a. s. 17 825,00 Kč

BrainZone s. r. o. 30 000,00 Kč

Conseq Investment Management, a. s. 45 000,00 Kč

Česká spořitelna, a. s. 121 000,00 Kč

České teplo s. r. o. 34 640,00 Kč

Digiteq Automotive s. r. o. 118 762,83 Kč

Dobromarket s. r. o. 1 000,00 Kč

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. 20 000,00 Kč

Event media s. r. o. 158 500,00 Kč

Fincentrum & Swiss Life Select a. s. 638 304,34 Kč

Individuální dárci – veřejná sbírka Pomozte dětem 18 255 208,37 Kč

Individuání dárci – charitativní konto Škoda Auto 3 941 851,31 Kč

Individuální dárci nadace 18 927,86 Kč

Kasia vera s. r. o. 40 823,00 Kč

KASped s. r. o. 5 000,00 Kč

KNOWLIMITS Group a. s. 95 000,00 Kč

Kolo pro život, z. s. 900 000,00 Kč

Lagardere Travel Retail, a. s. 133 271,00 Kč

MEA Water Management s. r. o. 50 000,00 Kč

Median s. r. o. 26 634,50 Kč

MgA. Adam Richter, Ph.D. 8 800,00 Kč

Miroslav Oros – Mira Go! 101 683,00 Kč

MONETA Money Bank, a. s. 1 000 000,00 Kč

Mountfield a. s. 200 000,00 Kč

M unchained SE 238 806,00 Kč

Nadace České spořitelny 100 000,00 Kč
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Přehled f inančních darů 2021

Objem darů 49 714 399 Kč  (z toho 49 641 258 Kč jsou finanční dary)



DownSyndrom CZ, z. s.
Dům dětí a mládeže Vratimov, 
příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. 
Jaroše 1077, příspěvková organizace
Dům pro Julii, z. ú.
Dům seniorů Mladá Boleslav, 
poskytovatel sociálních služeb
Dům tří přání, z. ú.

EDA cz, z. ú.
Edukuj, z. s.
Egéria Kadaň, z. s.
EkoInkubátor, z. ú.
Élie z. s.
Elim Opava, o. p. s.
Equilibro, z. s.
Euripidia Educa, z. s.
EUROTOPIA.CZ, o. p. s.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Farní charita Karlovy Vary
Farní charita Milevsko
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Farní charita Týn nad Vltavou
FK Novosedlice z. s.
FK Staňkov, z. s.
FK Svéradice, z. s.
FK Viktorie Čížkovice, z. s.
FOKUS Vysočina, z. ú.
Fond ohrožených dětí
Fotbal Žichlínek, z. s.
Fotbalový Club Rapotice, z. s.
Fotografiemi pro radost, z. s.
Futra z. s.

GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.
Goalball Club Perun, z. s.
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá 
Boleslav, Palackého 211
Gymnázium, Třinec, příspěvková 
organizace

Handicap Sport Club Havířov, z. s.
Helias Ústí nad Labem, o. p. s.
Hipocentrum ROBIN z. ú.
Hospic na Svatém Kopečku
Hospic sv. Alžběty o. p. s.
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.
Hospic svaté Hedviky, o. p. s.
HOSPIC TEMPUS, z. s.
HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s.
Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením o. p. s.

Charita Česká Lípa

Charita Český Těšín
Charita Hlučín
Charita Holešov
Charita Hranice
Charita Jablunkov
Charita Kroměříž
Charita Litoměřice
Charita Luhačovice
Charita Moravská Třebová
Charita Most
Charita Ostrava
Charita Přelouč
Charita Přerov
Charita Starý Knín
Charita Šternberk
Charita Třinec
Charita Uherské Hradiště
Charita Uherský Brod
Charita Ústí nad Labem
Charita Valašské Meziříčí
Charita Vlašim

I MY, o. p. s.
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
INSTAND, Institut pro podporu vzděl.

Jdeme Autistům Naproti z. s.
Jihočeské centrum rovných 
příležitostí z. ú.
Jistoty Domova, z. ú.
Joker z. s.
JONÁŠŮV SPOLEK, z. s.
Jsme tady, o. p. s.
Junák – český skaut, středisko Járy 
Kaštila Prostějov, z. s.
Junák – český skaut, středisko Jestřáb 
Chodov, z. s.
Junák – český skaut, středisko Kruh 
Frýdek-Místek, z. s.

K srdci klíč, o. p. s.
KAFIRA o. p. s.
Kamarád – LORM
Kentaurus z. s.
Klára pomáhá z. s.
Klíč – centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
klub nemocných cystickou fibrézou
Klub nemocných cystickou fibrózou, 
z. s.
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ 
Nymburk, Komenského 589 z. s.
Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kolem na kole z. s.
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Komunitní centrum Chebsko z. s.
Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvková organizace

KONÍČEK, o. p. s.
KOTEC o. p. s.
KreBul, o. p. s.
Krizové centrum pro děti a rodinu 
v Jihočeském kraji, z. ú.
Kroužek PP, z. s.
KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o. p. s.
Kvalitní podzim života, z. ú.

LECCOS, z. s.
Ledax Ostrava o. p. s.
Ledax Vita z. ú.
Ledax Vysoké Mýto o. p. s.
Letní dům, z. ú.
Letokruh, z. ú.
Liga vozíčkářů, z. ú.
Linka bezpečí z. s.
LUMA MB, z. s.

Majoránek, z. s.
Maltézská pomoc, o. p. s.
Mamiko, z. s.
MAMINY S RAKOVINOU, z. s.
Mateřská škola speciální, 
Demosthenes, o. p. s.
MATEŘSKÉ CENTRUM ŠŤASTNÉ 
SRDCE, z. s.
MEDICA Třinec, z. ú.
MENTAL CAFÉ z. s.
Městská knihovna Sokolov
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV 
o. p. s.
Městské kulturní středisko Horní 
Slavkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří,příspěvková 
organizace
Mezinárodní vězeňské společenství, 
z. s.
MIKASA z. s.
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
Modrá Nadace
Modrý klíč o. p. s.
Most k životu Trutnov
Motýlek – pomoc rodinám v tíživé 
situaci, z. s.
MUMRAJ z. s.
Můžeme pomoci – J.F. 2020 z. ú.

Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Partnerství 
Nadace St. Joachim
Nadační fond dětské onkologie 
KRTEK
Nadační fond na podporu rozvoje 
hospicového hnutí v ČR Umění 
doprovázet

Po dp ořené organizace

1. Česká společnost, z. s.

A DOMA z. s.
ACORUS, z. ú.
Agentura KROK, o. p. s.
Akademie nadání, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
ALKA, o. p. s.
Alzheimercentrum Zlosyň, z. ú.
Amalthea z. s.
Amelie, o. s.
Anděl Strážný, z. ú.
Andělé Stromu života p. s.
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.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením, z. ú.
ASK Dipoli z. s.
Asociace poskytovatelů krizové 
pomoci
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. Klub 
„KAMARÁD“
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. Klub 
PAPRSEK
Asociace rodičů dětí s DMO 
a přidruženými neurologickými 
onemocněními ČR, z. s.
Aufori, o. p. s.
Autis Centrum, o. p. s.
Auxilium o. p. s.
Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi o. p. s.

B.E.Z.va Nejdek o. p. s.
Barevný svět dětí, z. s.
Basketbalový klub Kralupy – junior, 
z. s.
Basketpoint Frýdek-Místek z. s.
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
Borůvka, Borovany spolek
Brandýský Matýsek z. s.
Budík, z. s.

CAMPANELLA, z. s.
CEDR Pardubice o. p. s.
Centrum Ententyky, z. s.
CENTRUM HÁJEK z. ú.
Centrum hiporehabilitace Mirákl 
o. p. s.
Centrum inkluze o. p. s.
Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s.

Centrum LOCIKA, z. ú.
Centrum Motýlek, z. s.
Centrum náhradní rodinné péče dětí 
se zdravotním hendikepem, z. s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o. p. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
Centrum pro lidská práva 
a demokracii, z. s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ 
RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 
společnost
Centrum pro rodinu a sociální péči
Centrum pro rodinu a sociální péči 
Hodonín, z. s.
Centrum pro rodinu a sociální péči 
z. s.
Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s.
Centrum RoSa z. s.
Centrum seniorů Mělník, příspěvková 
organizace
Centrum sociální péče města Ústí 
nad Orlicí
Centrum sociální pomoci Vodňany
Centrum sociálních služeb Hvozdy, 
o. p. s.
Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z. s.
Cesta domů, z. ú.
Cesta životem bez bariér, z. s.
CETAS z. s.
Clementas Kolín, z. ú.

Černí koně, z. s.
Česká společnost ornitologická
Česká unie neslyšících, z. ú.
ČESKÝ MOZEK, nadační fond
Český svaz chovatelů, z. s., ZO 
Mikulášovice
Člověk v tísni, o. p. s.
Človíček 
Čtyřlístek dětem z. s.

DEBRA ČR, z. ú.
Děti patří domů, z. s.
Dětská rehabilitace
Dětské centrum Čtyřlístek, 
příspěvková organizace
Dětské centrum Kopřivnice, z. s.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.
Dětský domov a Školní jídelna, 
Ústí nad Labem, Truhlářova 16, 
příspěvková organizace
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, 
Krátká 284
Dětský domov, Staňkov
Dětský domov, Tachov
Dětský domov, Vysoká Pec 145, 

příspěvková organizace
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.
Diakonie ČCE – Středisko celostátních 
programů a služeb
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Diakonie ČCE – středisko Praha
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Diakonie ČCE – Středisko sociální 
pomoci
Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Diakonie ČCE – středisko Západní 
Čechy
Diakonie Valašské Meziříčí
Diamant, podporujeme náhradní 
rodiny srdcem, z. s.
DIANA TŘEBÍČ, o. p. s.
DIApozitiv, z. s.
Diecézní charita Brno
Dílny tvořivosti, o. p. s.
Dítě a kůň, z. s. – Sdružení pro 
hipoterapii
Dlouhá cesta, z. s.
Dobré víly dětem, z. s.
Dobrodějky, z. s.
Dobromysl, z. ú.
Dobro-volně, z. s.
Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.
Dobrovolnické centurm ADRA
Dobrovolnické centurm, o. s.
Domácí hospic Athelas – středisko 
Husitské diakonie
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
Domácí hospic Setkání, o. p. s.
DOMINO cz, o. p. s.
Domov – plzeňská hospicová péče, 
z. ú.
Domov Alzheimer Darkov z. ú.
Domov důchodců Bystřany, 
příspěvková organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Domov pro mne, z. s.
Domov pro seniory a dům 
s pečovatelskou službou Mariánské 
Lázně, příspěvková organizace
Domov pro seniory Soběsuky, 
příspěvková organizace
Domov Raspenava, příspěvková 
organizace
Domov sv. Karla Boromejského
Domov u fontány
Domov Vesna, příspěvková 
organizace
Dotek z. ú.
DOTYK II, o. p. s.
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Spektrum, z. s.
Spirála Ostrava, z. ú.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spokojený domov, o. p. s.
Spokojený senior – KLAS z. s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
Společnost DUHA, z. ú.
Společnost pro ranou péči, 
pobočka Brno
Společnost pro ranou péči, 
pobočka České Budějovice
Společnost pro ranou péči, 
pobočka Ostrava
Společnost pro ranou péči, z. s.
Společnost přátel Gymnázia 
Dr. Josefa Pekaře, o. s. (SPG, o. s.)
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Spolek přátel dětí dětského domova 
rodinného typu v Nechanicích
Spolek HATASPO
Spolek KAMENICKO
Spolek plavání a sportu Jesenice, z. s.
Spolek pro Dvorek
Spolek pro Faunapark  
ve Frýdku-Místku
Spolek pro rozvoj svobodného 
vzdělávání, z. s.
Spolek RARACH
Spolu dětem o. p. s.
SPOLU Olomouc, z. ú.
Spolu proti samotě z. s.
SPONDEA, z. ú.
Sportovní klub Buštěhrad z. s.
Sportovní klub Dušníky, z. s.
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
Sportovní klub Všeruby, z. s.
Srdce v domě, příspěvková 
organizace
Stacík Slunečnice Mělník, z. s.
Stáj NaPoli, z. s.
Stanice Pavlov, o. p. s.
Statek, z. s.
Street Hard Workers, z. s.
Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, o. p. s.
Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice
Středisko prevence a léčby drogových 
závislostí – DROP IN, o. p. s.
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.
Středisko rané péče SPRP, 
pobočka Olomouc
Středisko volného času Ivančice, 
příspěvková organizace
Středisko volného času Žlutá ponorka 
Turnov, příspěvková organizace
Středisko volného času, 
příspěvková organizace

Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště, 
Horky nad Jizerou 35
Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kladno, náměstí 
Edvarda Beneše 2353
Střední škola, základní škola 
a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, Třinec, 
Jablunkovská 241, příspěvková 
organizace
Svatojánci z. s.

Šance pro Tebe, z. s.
Šikovné děti, z. s.

Tělocvičná jednota Sokol Bedihošť
Tělocvičná jednota Sokol Moravské 
Bránice
Tělocvičná jednota Sokol Puklice
Tělocvičná jednota Sokol Řitka
Tělovýchovná jednota Kouřim, spolek
Tělovýchovná jednota Melechovan 
Kouty
Tělovýchovná jednota Sokol 
Bernartice z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Dobrovíz, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Kozojedy z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Mladotice, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Postřekov, z. s.
Tělovýchovná jednota SOKOL 
Stárkov, z. s.
Temperi, o. p. s.
Terapeutická linka Sluchátko, z. ú.
Terapeutické centrum 
Modré dveře, z. ú.
Tichý svět, o. p. s.
TILIA – občanské sdružení, z. s.
TJ Byšice, z. s.
TJ Hrádek z. s.
TJ Keramika Chlumčany, spolek
TJ Pavlice, z. s.
TJ Slavoj Koloveč, z. s.
TJ Slavoj Velké Pavlovice
TJ Sokol Černíkovice, z. s.
TJ Sokol České Kopisty z. s.
TJ Sokol Dolní Lukavice, z. s.
TJ Sokol Hlohová, z. s.
TJ Sokol Milčice, z. s.
TJ Sokol Stará Ves, z. s.
TJ Sokol Žichlice, spolek
TJ Sparta Podluhy, spolek
TJ Spartak Loučná nad Desnou z. s.

TJ SPARTAK STRAŠICE, z. s.
Tosara, z. s.
TRDLA – divadelní společnost 
absolutních neherců, z. s.
TŘI, z. ú.
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.

V Hájence, z. s.
VČELKA sociální služby o. p. s.
Vila Vančurova o. p. s.
Vital life z. s.
Vodní záchranná služba Brno-
město, z. s.
Vochomůrky, z. s.
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám 
dětí s postižením, z. ú.
Výcvikové canisterapeutické sdružení 
HAFÍK, z. s.
Vzájemné soužití, o. p. s.
Vzdělávací a kulturní centrum 
Broumov o. p. s.

Za sklem o. s.
Základní škola a mateřská škola Aš, 
Okružní 57, okres Cheb, příspěvková 
organizace
Základní škola a Mateřská škola 
Březno
Základní škola a Mateřská škola 
Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace
Základní škola a mateřská škola 
Rokytnice, okres Zlín, příspěvková 
organizace
Základní škola a Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o. p. s.
Základní škola Mozaika, o. p. s. 
Rychnov nad Kněžnou
Základní škola speciální a Mateřská 
škola, Chomutov, Palachova 4881, 
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Horní 
Slavkov, příspěvková organizace
Zámeček Střelice, příspěvková 
organizace
Zdravotní klaun, o. p. s.
Zet-My, z. s.
ZO ČSOP Alter meles
ZO ČSOP PRORUBKY
ZŠ a Mš a poskytovatel sociálních 
služeb, Kaňka o. p. s.

ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú.
Život bez bariér, z. ú.

Nadační fond Pečovatel
Nadační fond Pink Bubble
Nadační fond Zlatá Hvězda 
Nadační fond, Agora 7
Nádech – pomoc a podpora rodičů 
samoživitelů z. s.
NADĚJE
Náhradním rodinám, o. p. s.
Národní ústav pro autismus, z. ú.
Náš kolektiv, z. s.
Nemocnice Strakonice, a. s.
Nepanikař z. s.
Nestátní denní zařízení DUHA, o. p. s.
Nezávislý život, z. ú.
Nomia, z. ú.
Nová Zahrada Ivančice, z. s.

O děti postaráno z. s.
Oáza Dolní Počernice
Občanské sdružení Anthericum, z. s.
občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení ProCit, z. s.
Obec Černíkovice
OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Oblastní charita Červený Kostelec
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Hradec Králové
Oblastní charita Jilemnice
Oblastní charita Kutná Hora
Oblastní charita Ostrov
Oblastní charita Pardubice
Oblastní charita Písek
Oblastní charita Polička
Oblastní charita Sušice
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Mělník
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Mladá Boleslav
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Plzeň – město a Rokycany
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Praha 1
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Prachatice
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Teplice
Okamžik, z. ú.
Opři se, z. s.
Organizace nevidomých z. s.
OS TOTEM – regionální dobrovolnické

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní 
a hospicové péče, z. ú.
PARENT PROJECT, z. s.
Péče bez překážek, z. s.
Pečovatelská služba města Mladá 
Boleslav, příspěvková organizace

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.
Pečovatelská služba Praha 3
Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s.
PES PRO TEBE, z. s.
Pestrá, o. p. s.
Pexeso, z. s.
PFERDA – sdružení pro všestranný 
rozvoj osob s mentálním postižením
PIAFA Vyškov, z. ú.
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
dr. Mirko Očadlíka
Pod lipami, z. s.
Podané ruce, z. s.
POMOC Týn nad Vltavou, z. s.
Poradenské centrum pro sluchově 
postižené Kroměříž, o. p. s.
Poradna pro občanství/Občanská 
a lidská práva, z. s.
Poradna VIGVAM, z. ú.
Porozumění Litvínov, z. s.
Porozumění Litvínov, z. s.
Portus Praha z. ú.
Portus Prachatice, o. p. s.
Potravinová banka 
Hradec Králové, z. s.
Potravinová banka Jihočeského 
kraje z. s.
Potravinová banka Karlovarského 
kraje z. s.
Povídej, z. s.
Prima Viz. s. o. p. s.
proFem – Konzultační středisko 
pro ženské projekty, o. p. s.
PROSAZ, z. ú.
Prostor plus o. p. s.
PROSTOR PRO, o. p. s.
PROTEBE live, z. s.
Přístav Bílá podkova Hostivice, z. s.
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje, z. s.
RADKA z. s.
Radost Příbramáčkům, zapsaný 
spolek
Rákosníček Děčín, z. s.
Ratolest Brno, z. s.
REBELS O. K. ROPE SKIPPING 
ŘEVNICE, z. s.
Respondeo, z. s.
RODESO, z. ú.
Rodina a dítě z. s.
Rodinné centrum MaTáTa, spolek
„Rodinné Centrum Myšák“
Rodinné centrum ROUTA, z. s.
Rodinné centrum Sluníčko 
v Přerově, z. s.
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z. s.

Rodinné Integrační Centrum z. s.
Rozum a Cit
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.
Ryzáček, z. s.
Římskokatolická farnost Benátky 
nad Jizerou

S.T.O.P., z. s.
Salinger, z. s.
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově 
nad Kněžnou
Sdílení o. p. s.
Sdružení D, z. ú.
Sdružení CHEWAL, z. s.
Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, z. ú.
Sdružení Neratov, z. s.
Sdružení občanů EXODUS
Sdružení pěstounských rodin z. s.
Sdružení POMOC, z. s.
Seerius, z. ú.
SEMIRAMIS z. ú.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Český Těšín – Mosty
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Dneboh
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Dřísy
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Senec
Sírius, příspěvková organizace
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, 
zapsaný spolek
SK Ervěnice – Jirkov z. s.
SK Hradec 1946 z. s.
SK Lipová-lázně, z. s.
SK Mařatice z. s.
SK Olbramovice z. s.
SK Rváčov, z. s.
SK Řetězárna z. s.
Slezská diakonie
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 
prospěšná společnost
Sociální podnik Klubák, z. ú.
Sociální služby města Kroměříže, 
příspěvková organizace
Sociální služby města Mimoň, 
příspěvková organizace
Sociální služby Semily, příspěvková 
organizace
Sociální služby Šternberk, 
příspěvková organizace
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, 
příspěvková organizace
Sokol Boříkovice,z. s.
SOS dětské vesničky, z. s.
Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú.

Po dp ořené organizace



Děkujeme všem partnerům, dárcům, poradcům, dobrovolníkům 
a přátelům, kteří se na činnosti Nadace rozvoje občanské 
společnosti v roce 2021 podíleli. 

Kontaktní informace 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
Na Václavce 1135/9 
150 00 Praha 5
 
Tel.: +420 227 212 211 
E-mail: info@nros.cz
IČ: 49279416
DIČ: CZ49279416
 
Bankovní spojení: 7273562/0800
Sbírkové konto Pomozte dětem: 9595959595/0600

www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
www.neziskovkaroku.cz 
www.kbudoucnosti.cz 
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