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Úvodní slovo 

 

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

 

přestože naše nadace existuje a funguje již řadu let, lze rok 2015 považovat v její dosavadní 

historii za přelomový. Jednalo se o první rok, v němž nadace fungovala ve zcela jiném režimu 

než dosud – kromě správy nadačního kapitálu a rozdělování výnosů z něj převzala další 

aktivity, jež v předchozích letech vykonávala obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz: 

zejména vzdělávání a informační a konzultační služby. Důvodem byla snaha nadace zachovat 

aktivity směřující k profesionalizaci a zkvalitňování neziskového sektoru i poté, co je o. p. s. již 

nebyla schopna dále zajišťovat. 

 

To by nebylo možné bez toho, že nás v tomto úsilí podpořili partneři nadace. Vážíme si každé 

podpory, zejména však oceňujeme podporu, která je dlouhodobá a umožňuje nám tak 

realizovat cíle, kterých není možné dosáhnout snadno a rychle. V této souvislosti bych rád 

vyzdvihl podporu Nadačního fondu J&T, díky níž je Nadace Neziskovky.cz schopna nabízet 

neziskovým organizacím kvalitní a cenově dostupné vzdělávání, a partnerství se Skupinou ČEZ, 

které nám umožnilo rozšířit naši nabídku otevřených kurzů. Úplný přehled našich partnerů a 

podporovatelů najdete v této výroční zprávě. Všem patří náš vřelý dík. 

 

Zároveň bych na tomto místě rád poděkoval i vlastnímu týmu Nadace Neziskovky.cz – jejím 

zaměstnancům, ale také členům správní a dozorčí rady. Nadace je momentálně ve fázi, kdy 

hledá způsoby, jak aktivity, které provozuje, nejen udržet, ale především smysluplně rozvíjet – 

s ohledem na skutečné potřeby neziskového sektoru a v širším slova smyslu celé společnosti. 

K tomu je potřeba motivovaný, odhodlaný a inspirativní tým lidí. Takový tým Nadace 

Neziskovky.cz má a já proto věřím, že už za rok Vám budeme schopni představit první výsledky 

naší společné práce.  

 

Lukáš Novák 

předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz  



 

 

Základní údaje  

Poslání  

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

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

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

cílů dosahuje jednak přímou podporou rozvojových aktivit neziskových organizací a dále 

poskytováním vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro neziskové organizace a 

subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do kontaktu. 

 

Cíle  

Nadace Neziskovky.cz podporuje finančními příspěvky nebo věcnými dary: 

 vzdělávání lidí v neziskových organizacích 

 síťování neziskových organizací 

 publikační činnost 

 propagaci neziskových aktivit 

 

Nadace Neziskovky.cz dále: 

 organizuje semináře, workshopy a rekvalifikační kurzy 

 zprostředkovává odborné konzultace v oblasti finančních zdrojů, práva, účetnictví, 

daní a managementu 

 provozuje informační portál www.neziskovky.cz 

 vydává elektronický zpravodaj Svět neziskovek 

 zpracovává Grantový kalendář 

 provozuje internetovou Burzu práce 

  

http://www.neziskovky.cz/


 

 

Orgány Nadace Neziskovky.cz (k 31. 12. 2015) 

 

Správní rada 

Lukáš Novák – předseda správní rady 

Soňa Nebeská – místopředsedkyně správní rady 

Filip Hanzlík – člen 

Karolína Kříženecká – členka 

Miloš Mach – člen 

Martin Folprecht – člen (do 6/2015) 

Šárka Miková – členka (od 11/2015) 

Dozorčí rada 

Libor Novák 

Aleš Černý 

Petr Vít (do 6/2015) 

Hana Vávrová (od 11/2015) 

 

Zaměstnanci nadace 

Karolina Fialová – ředitelka (od 4/2015) 

Hana Kopřivová – tajemnice nadace 

Tereza Černá – koordinátorka vzdělávání (do 9/2015) 

Anna Sýkorová – asistentka vzdělávání (6/2015 – 9/2015), koordinátorka vzdělávání (od 

10/2015) 

Karolína Kratochvílová – projektová koordinátorka (od 2/2015) 

Hana Fialková – fundraiserka (do 5/2015) 

Externí spolupracovníci 

Milada Záborcová - specialistka rozvoje vzdělávání (od 2/2015) 

Pavel Hamada – informační specialista 

David Dvořák – IT, správce sítě 

Dobrovolníci  

Hana Vejborná 

Ondřej Klečka 

Veronika Eisensteinová 

 

Lektoři, spolupracující s Nadací Neziskovky.cz v roce 2015 

David Albrecht 

Mgr. Petr Bechyně 

Mgr. Zuzana Briš 

Ing. Magdalena Černá 

Ing. Jan Černý 

Mgr. Magdalena Čevelová, MBA 



 

 

Ing. Tomáš Doležel 

Mgr. Pavel Drška 

Štěpánka Duchková 

Mgr. Jan Horký 

Marek Jehlička 

PhDr. Vladimír Jelen 

Mgr. Kateřina Jurigová 

Bc. Zdeňka Konečná 

Mgr. Kateřina Kotulanová 

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová 

Tomáš Kudrna 

Ing. Roman Lelek 

Bc. Petr Machálek 

Karel Malý 

PaedDr. Olga Medlíková 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. 

Ing. Miroslava Nebuželská 

Ing. Pavel Němeček 

PhDr. Renata Novobílská 

Mgr. Jana Rychterová 

PhDr. Ing.  Jana Sladká Ševčíková 

Ing. Marek Šedivý 

Bc. Milada Šnajdrová 

Anna Tvrzníková Melenová 

Ing. Jana Vávrová 

Mgr. Petr Vít 

Mgr. Petr Vrzáček 

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. 

 

 

  



 

 

Historické mezníky 

1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě 
dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací. 

1994 – Začal vycházet Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stala jediným 
zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network – mezinárodní síti neziskových organizací. 

1997 – Dochází k osamostatnění projektu sdružování dárců – vzniká Fórum dárců – a projektu 
občanských poraden. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně 
v Olomouci. 

1998 – Nadace ICN uspořádala 1. ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“. 
V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikla další regionální centra Nadace ICN. 
Nadace ICN administrovala granty německé Nadace Roberta Bosche. 

1999 – Z Nadace ICN vznikly dvě samostatné organizace – Informační centrum neziskových 
organizací, o. p. s. a Nadace ICN. 

2000 – Došlo k transformaci regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro 
neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS – měsíčník neziskového sektoru. 

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

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

2003 – Byla založena Aliance lektorů a konzultantů ICN o. p. s. s cílem zajistit kvalitní a 
systematické vzdělávání pracovníků neziskových organizací v ČR. 

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

V rámci projektu „Srdce na dlani“, který vznikl díky firmám Dell Computer, s. r. o. a Oracle Czech, 
s. r. o. na podporu vybraných dětských domovů, rozdělila Nadace ICN věcné a finanční dary 
třem dětským domovům. Společně se společností Pfizer ČR poskytla Nadace ICN technickou 
podporu 20 organizacím. 

2006 – Vznikl vzdělávací projekt ICN o. p. s. s názvem | PFIZER | ACADEMY, který se zaměřil na 
vzdělávání zaměstnanců pacientských neziskových organizací. 

2007 – ICN o. p. s. uspořádala 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň 
ŽIHADLO. Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ byla ukončena v rámci 10. ročníku.  

Na základě spolupráce Nadace ICN se společností Metrostav a.s. vznikl nový charitativní projekt 
„Společně podporujeme", který měl pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci. Došlo ke změně názvu Nadace ICN na Nadaci Auxilia. 

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

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

2010 – Vznikla nová internetová Burza práce ve spolupráci s pracovním portálem Jobs.cz. 
Neziskovky.cz, o. p. s. se staly jednou ze zakládajících organizací nové Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). 

http://www.neziskovky.cz/


 

 

2011 – V rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) a ve 
spolupráci se společností Novartis Oncology vytvořily a realizovaly Neziskovky.cz o. p. s. 
vzdělávací program pro pacientské organizace. 

2012 – Díky podpoře o.p.s. Neziskovky.cz od Nadačního fondu J&T a za přispění Skupiny ČEZ 
došlo k výraznému snížení ceny otevřených kurzů pro neziskové organizace. Byla navázána 
spolupráce s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu v oblasti vzdělávání. Uskutečnil 
se 1. česko-slovenský ročník soutěže ŽIHADLO. 

2015 – Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník umožnil nadacím realizovat vlastní aktivity 
a projekty, rozhodly se o. p. s. Neziskovky.cz a Nadace Auxilia od 1. 1. 2015 provázat svoje 
činnosti. Správní rady obou organizací se rozhodly provozovat v dalších letech většinu 
dosavadních činností pod hlavičkou nadace. Ta v souvislosti s tímto rozhodnutím změnila 
název na Nadace Neziskovky.cz. 

 
  



 

 

Členství a spolupráce 

Členství v asociacích a pracovních skupinách 

Zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) 

Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) 

Člen Platformy zainteresovaných stran CSR, Národní středisko podpory kvality 

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

 

Vystoupení na seminářích a konferencích 

Vánoční workshop „Společenská odpovědnost firem“, Media Events Company, s. r. o. 

 

Mediální partnerství  

Ošetřovatelská péče – odborný časopis 

Veletrh Začni s neziskovkou 

Soutěž Zlatý středník 

Cena Via Bona 

Cena Neziskovka roku 

NGO Market 2015 - veletrh neziskových organizací 

4. mezioborový veletrh obnovy, financování a využití řemesel Památky 2015 

  



 

 

Projekty Nadace Neziskovky.cz v roce 2015 

Vzdělávání 

Vzděláváním se zabýváme dlouhodobě. Nabízíme širokou škálu témat, která cílí především na 

management neziskových organizací. Jednodenní a dvoudenní otevřené kurzy a akreditované 

rekvalifikační kurzy jsou vedeny kvalitními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s danými 

tématy i s jejich aplikací v prostředí neziskových organizací.  

 

V roce 2015 se podařilo nabízet otevřené kurzy za dotovanou cenu (890 Kč / jednodenní kurz) 

díky finanční podpoře Nadačního fondu J&T. 

 

 

TEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ: 

 FUNDRAISING, MARKETING a PR 

 ŘÍZENÍ A VEDENÍ 

 LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ  

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 

 

TYPY KURZŮ: 

OTEVŘENÉ KURZY  

Jednodenní a dvoudenní vzdělávací semináře a workshopy jsou zaměřené na specifická 

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

znalostí v dané oblasti. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky a konfrontovat teorii s 

praxí pod vedením zkušených lektorů. Otevřené kurzy poskytují i prostor pro setkávání 

pracovníků z různých neziskových organizací, v rámci něhož mohou sdílet své zkušenosti a 

navazovat nové kontakty.  

 

Seznam všech školených témat je k dispozici v KATALOGU KURZŮ na www.neziskovky.cz.  

http://www.neziskovky.cz/


 

 

 

SEMINÁŘE NA KLÍČ 

Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku jsou přizpůsobené konkrétním potřebám 

dané organizace. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě semináře a program 

upravuje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné zejména 

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

školenými tématy jsou: práce v týmu, strategické plánování, tvorba marketingového nebo 

fundraisingového plánu apod.  

 

VZDĚLÁVACÍ MODULY  

V roce 2015 byl realizován vzdělávací modul Lektorské dovednosti, který zahrnoval tyto dílčí 

kurzy: Metody lektorské práce, Facilitace, Práce s problematickými skupinami, Příprava 

workshopu, Mentoring, Prezentační dovednosti. 

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY  

Nadace Neziskovky.cz otevřela v roce 2015 dva akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na 

zvyšování odbornosti pracovníků neziskových organizací:  

 Specialista fundraisingu a public relations  

 Manažer neziskové a příspěvkové organizace  

 

KONZULTACE  

Odborné dotazy, které vyřizují specializovaní externí spolupracovníci, se týkaly nejčastěji této 

problematiky:  

 Právní poradenství: vznik, změny nebo zánik NNO, změny související s novým 

občanským zákoníkem (úpravy stanov a dalších dokumentů zapsaných spolků), 

pracovněprávní problematika, tvorba nebo revize smluv, právní aspekty fundraisingu.  

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

dotací, grantů a veřejných sbírek, informace k platné legislativě, daňové poradenství.  

 Konzultace projektových žádostí. 

  

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=791
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=797
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=792
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=793
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=793
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=794
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=796


 

 

VZDĚLÁVÁNÍ v číslech         Rok 2015 

Realizované otevřené kurzy        69 

Účastníci otevřených kurzů        839 

Absolventi rekvalifikačních kurzů       37 

Semináře na klíč         28 

Proškolené osoby v rámci seminářů na klíč      476 

Konzultace – počet odběratelů        201 

Konzultace – počet hodin        301 

 

 

  



 

 

INFORMAČNÍ SLUŽBY  

V roce 2015 poskytovala Nadace Neziskovky.cz informační servis pro neziskové organizace 

prostřednictvím čtyř hlavních komunikačních nástrojů:  

 Portál www.neziskovky.cz  

 Elektronický zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK  

 Grantový kalendář 

 FB profil Neziskovky.cz 

PORTÁL WWW.NEZISKOVKY.CZ  

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

informací o neziskovém sektoru v České republice. Na jednom místě zde lze nalézt 

aktualizované informace z prostředí neziskových organizací, vzdělávání v neziskovém sektoru 

a také nabídku volných pracovních míst v neziskových organizacích.  

 

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍMI SOUČÁSTMI PORTÁLU WWW.NEZISKOVKY.CZ JSOU:  

BURZA PRÁCE  

V internetové Burze práce mohou neziskové organizace bezplatně inzerovat volná pracovní 

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

Nadací Neziskovky.cz, nebo v Burze práce Jobs.cz, která funguje ve spolupráci se společností 

LMC, s. r. o. a uživatelé mohou jejím prostřednictvím vkládat inzerci i na portál Jobs.cz. 

KATALOG NEZISKOVEK  

Katalog neziskovek je specializovanou dobrovolnou evidencí českých neziskových organizací, 

které chtějí tímto způsobem dát o sobě vědět širší veřejnosti, nebo které chtějí plně využívat 

služeb portálu www.neziskovky.cz. 

KALENDÁŘ AKCÍ  

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

a pozvánky na vlastní akce, které připravují (výstavy, přednášky, koncerty, divadelní 

představení, dny otevřených dveří, konference apod.).  

 

FACEBOOK  

Nadace Neziskovky.cz sdílela v minulém roce prostřednictvím své facebookové stránky 

nejzajímavější události, důležité informace, pozvánky na vzdělávací akce nebo nabídky firem 

neziskovým organizacím. 

 

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SVĚT NEZISKOVEK  

Obsah zpravodaj mapoval dění v českém neziskovém sektoru. Přinesl řadu rozhovorů se 

zajímavými osobnostmi i odborníky z různých oblastí, zprávy ze života tuzemských 

neziskových organizací, aktuality k probíhajícím legislativním změnám, odbornou poradnu a 

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


 

 

řadu dalších praktických informací. Od začátku roku 2015 vychází v nové, interaktivní webové 

podobě na http://news.neziskovky.cz/.  

 

GRANTOVÝ KALENDÁŘ  

Grantový kalendář je průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, 

který neziskovým organizacím významně usnadňuje práci při hledání možných zdrojů 

financování jejich činnosti a projektů. Předplatitelům je v elektronické podobě ve formátu PDF 

e-mailem rozesílán každých 14 dní. 

 

PORADENSTVÍ  

Základní poradenství bylo v roce 2015 poskytováno zejména v těchto oblastech: zakládání 

NNO (výběr vhodné právní formy, platná legislativa, možnosti získávání financí), nový 

občanský zákoník a změny z něj vyplývající. Tyto dotazy bezplatně zodpovídali pracovníci 

Nadace Neziskovky.cz. 

 

 

INFORMACNÍ SLUŽBY v číslech        Rok 2015 

Odběratelé Grantového kalendáře       442 

Odběratelé zpravodaje SVĚT NEZISKOVEK      4 300 

Fanoušci na Facebooku         4 005 

Průměrná měsíční návštěvnost stránky www.neziskovky.cz    29 819  

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


 

 

 

Grantová podpora Nadace Neziskovky.cz 

V roce 2015 podpořila Nadace Neziskovky.cz celkem 15 fundraiserů z neziskových organizací, 

kterým uhradila účastnický poplatek na konferenci Central and Eastern European Fundraising 

Conference (CEEFC) s podtitulem „Strategic Fundraising for Difficult Causes“, uskutečněnou 

14.-16. října 2015 v Bratislavě. Celkem nadace obdržela žádost o tento příspěvek od 27 

neziskových organizací. 

  

Podporu získali: 

Toulcův dvůr z. s. 

Společnost pro pomoc při Huntigntonově chorobě 

Síť mateřských center o. s. 

Nadace VIA 

Na zemi 

Liga lidských práv 

Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 

IQ Roma servis, o. s. 

Hospic sv. Lazara 

Hnutí Duha 

Fokus Vysočina 

ERGO Aktiv - CENTRUM ODBORNÉ PÉČE PRO OSOBY PO CMP 

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

Centrum Kašpar, o. p. s. 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 

  

Více informací o konferenci je k dispozici na http://www.ceefundraising.org/. 

 

  

http://www.ceefundraising.org/


 

 

Finanční a ekonomické údaje 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Nadace Neziskovky.cz 2015 

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

Rozvaha (v tisících Kč) k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 

  

AKTIVA     

Dlouhodobý majetek     

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 159 159 

Dlouhodobý finanční majetek 8 010 8 010 

Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

Krátkodobý majetek     

Zásoby 0 0 

Pohledávky 33 458 

Krátkodobý finanční majetek 62 823 

Jiná aktiva 178 179 

Aktiva celkem 8 442 9 629 

  

PASIVA     

Vlastní zdroje     

Jmění 8 010 8 010 

Fondy 159 159 

Účet výsledku hospodaření -349 540 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 610 261 

Cizí zdroje     

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 6 424 

Jiná pasiva – výdaje příštích období 0 41 

Jiná pasiva – výnosy příštích období 6 194 

Pasiva celkem 8 442 9 629 

 

  



 

 

Výsledovka k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

 
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce 

listin nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. 

 

  

hlavní hospodářská celkem hlavní hospodářská celkem

23 0 23 72 72

23 23 42 42

30 30

31 0 31 1 848 186 2 034

5 5

0 0 0 2 2

24 24

31 0 31 1 817 186 2 003

37 0 37 1 313 165 1 478

37 0 37 1 024 149 1 173

284 16 300

5 5

2 0 2 21 21

21 21

609 0 609 32 32

2 2

2 2

2 2

605 0 605

4 0 4 26 26

100 100

702 0 702 3 386 351 3 737

0 0 0 2 156 652 2 808

2 152 652 2 808

4 4

353 0 353 356 356

352 352

4 4

1 060 10 1 070

1 060 10 1 070

116 116

116 116

353 0 353 3 688 662 4 350

-349 0 -349 302 311 613

0 0 0 73 73

-349 0 -349 229 311 540

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)

501 Spotřeba materiálu

Služby celkem

Spotřebované nákupy celkem

502 Spotřeba energie

504 Prodané zboží

NÁKLADY

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

511 Opravy a udržování

512 Cestovné

513 Náklady na representaci

518 Ostatní služby

527 Zákonné sociální náklady

524 Zákonné sociální pojištění

521 Mzdové náklady

538 Ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady celkem

604 Tržby za prodané zboží

602 Tržby z prodeje služeb

VÝNOSY

601 Tržby za vlastní výrobky

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

549 Jiné ostatní náklady

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Výsledek hospodaření před zdaněním

591 Daň z příjmu

Výsledek hospodaření po zdanění

649 Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky celkem

645 Kurzové zisky

684 Přijaté příspěvky (dary)

Výnosy celkem

644 Úroky

Poskytnuté příspěvky celkem

Náklady celkem

Dary

Ostatní pokuty a penále

Kursové ztráty

Ostatní výnosy celkem

Provozní dotace celkem

691 Provozní dotace



 

 

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a 

odměn): 1 081 926 Kč 

 

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2015 (v Kč) 

Nadační fond J&T    1 000 000 Kč 

Hub Innovation         52 660 Kč 

ČSOB           15 600 Kč 

 

Přijatá podpora ze smlouvy o reklamě v roce 2015 (v Kč) 

Skupina ČEZ        150 000 Kč 

 

Nadační jmění k 31. 12. 2015 (v Kč) 

Účet J&T Banka a.s.   8 010 000 Kč 

 

Využití finančních prostředků v nadaci v roce 2015 (v Kč) 

Poskytnuté nadační příspěvky  110 011 Kč 

Náklady na správu nadace 232 000 Kč 

 

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

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

 

Náklady, související se správou nadace (tj. bez realizace vlastních programů a fundrasingu), 
v roce 2015 činily 232 000 Kč.  

 

Vyjádření dozorčí rady Nadace Neziskovky.cz 

Dozorčí rada se na svém zasedání dne 30. května 2016 podrobně seznámila s vedením 

účetnictví nadace a přezkoumala účetní uzávěrku k 31. 12. 2015. 

  



 

 

Poděkování 

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a 

přátelům.  

 

Finanční podporu rozvoje a profesionalizace neziskových organizací poskytli:  

Nadační fond J&T 

Skupina ČEZ 

ČSOB, a. s. 

 

Spolupracovali s námi: 

AVPO ČR 

Friends´ factory 

GRADA Publishing, a. s. 

LMC s. r. o. 

Magistrát hlavního města Prahy 

Microsoft Czech Republic 

Wolters Kluwer, a. s. 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 

 

a další dárci a partneři. 

  







 

 

Kontakt 

 

Nadace Neziskovky.cz 

 

Malé náměstí 12 

110 00 Praha 1 

+420 224 239 876 

nadace@neziskovky.cz 

www.neziskovky.cz 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 107-8833350247/0100 
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