
Výroční zpráva 2005



NADACE DOBRÉ DÍLO

SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005



2

Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
Grafická a předtisková příprava: P. Komárek.
Tisk: Tiskárna Van Druck
Náklad: 500 výtisků
2006



3

Motto:  

Všude tam, kde je člověk 
je místo pro dobrý čin

(Seneca)

Další rok práce v nadaci uplynul, již dvanáctý v pořadí.........

Byl to dobrý rok, v němž úspěšně pokračovalo všechno to, co jsme v před-
chozích létech započali. Díky spolupráci s našimi partnery, sponzory, dárci
a dobrodinci jsme mohli uskutečnit mnoho dobrého, podpořit řadu projektů,
vybavit nejedno charitativní a sociálně-zdravotní pracoviště jak přístrojovou
technikou, tak i dalšími věcmi  pro běžný život nezbytnými, ale také pomoci
mnoha jednotlivcům a rodinám v tíživých životních situacích.

K tomu bylo nutno dělat různá strategická rozhodnutí administrativně správ-
ní, která však byla všechna vedena úmyslem, vyjádřeným heslem, které 
nadace zvolila pro nové kolo grantového řízení : „Pomáháme naději“...

O tom všem se dozvíte víc na dalších stránkách. Věřím, že v nich budete 
listovat s pochopením a že nám budete i pro zdolávání příštích problémů 
na cestě k realizaci našich cílů držet palce. 

ThDr Jaroslav Škarvada
předseda správní rady Nadace Dobré dílo 

sester sv. Karla Boromejského
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI

NÁZEV A SÍDLO NADACE

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
IČO 49369687
Praha 1, Malostranské nám.26, Psč 118 00
tel..: 257530436, fax: 257530323
e-mail: nadace@omadeg.cz, dobredilo@boromejky.cz 
www.boromejky.cz (- spolupracovníci  – nadace Dobré dílo)

ZŘIZOVATEL NADACE

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
IČO 00530204
Praha 1, Šporkova 12,  Psč 118 00

CÍLE A ZDROJE NADACE

Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné,
staré nebo jinak handicapované lidi.

Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů:

a) dary od soukromých a právnických osob

b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí

c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch 
subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace.

Grantová pravidla podporovaných programů jsou každoročně veřejně vyhla-
šována a žádosti posuzovány grantovou komisí volenou správní radou.

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY NA KONCI ROKU 2005
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně
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Ing. Rudolf Kubát – člen 
Ing. Jana Mindlová, CSc – člen
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc – člen
Mgr. Marie Šamánková – člen
Ing. Jana Vohralíková – člen
Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů:
Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, Jana Mindlová

DOZORČÍ RADA NADACE

Ing. Petr Staněk – předseda
Stanislava Alena Bártová – člen
Miloš Lippert – člen 
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VÝTAH ZE STATUTU NADACE

I.

1) Posláním „Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“ je podporovat
zařízení a programy, v nichž především Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského rozvíjí péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby.

2) Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

II.

1) Zřizovatelem nadace je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
118 00 Praha 1, Šporkova 12, IČO 00530204, zstoupená její generální představenou
S.M. Bohuslavou Marií Kubačákovou.

2) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. Nadační jmění tvoří
finanční prostředky uložené u České spořitelny, a.s., a státní dluhopisy registrova-
né ve Středisku cenných papírů.

III.

1) Nadace hospodaří s majetkem v souladu s právním řádem České republiky a v sou-
ladu s cílem nadace.

2) Nadace může poskytovat pouze dary – t.j. nadační příspěvky,  a to jen ve prospěch
těch subjektů, jež zabezpečují cíl nadace.

3) Žádosti o nadační příspěvky musí mít písemnou formu. 

4) Veškeré poskytnuté nadační příspěvky  musí být schváleny správní radou na jejím
řádném nebo  mimořádném zasedání. 

5) Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí  převýšit 30% 
nadačního jmění podle jeho stavu k 31.12. běžného roku.

IV.

1) Statutárním orgánem nadace je sedmičlenná správní rada nadace.

2) První členy správní rady jmenuje zřizovatel. Po uplynutí funkčního   období správ-
ní rady, nebo pokud skončí funkce některého člena správní rady dříve, volí nové
členy správní rady stávající správní  rada s přihlédnutím k návrhu zřizovatele.
Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady nadace.

3) Předseda řídí činnost nadace v souladu s cíli nadace a zastupuje ji navenek. Za
správní radu jedná navenek kterýkoli z těchto tří členů správní rady: ThDr. Jaroslav
Škarvada, Marie Boltnarová, ing. Jana Mindlová. Podepisují se tak, že k napsané-
mu nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.            

4) V případě, kdy je předseda nepřítomen, vykonává místopředseda jeho činnost 
v plném rozsahu práv a povinností. Místopředseda řídí výkonný aparát nadace.

5) Funkční období členů správní rady nadace je tříleté. Nevylučuje  se opakované 
zvolení za člena správní rady.

6) Správní rada nadace podává zřizovateli na jeho výzvu zprávu o své činnosti. 
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7) Zasedání nadace se koná pravidelně 1x za 3 měsíce. V případě nutnosti je možno
svolat mimořádné zasedání. Mimořádné zasedání může svolat předseda, dále mů-
že být svoláno, požádají-li o to nejméně 3 členové správní rady nebo dozorčí rada
nadace. Správní rada je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové,
v tom předseda nebo místopředseda. Správní rada nadace se usnáší většinou hla-
sů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O každém zase-
dání správní rady nadace se pořizuje zápis, jehož správnost ověřují dva členové
správní rady svými podpisy. Každý zápis se doručuje všem členům správní rady.

8) Členství ve správní radě nadace je čestné. Členům správní rady nadace se mohou
hradit nezbytně nutné cestovní výlohy spojené s výkonem jejich funkce.

9) Členství ve správní radě nadace zaniká jednak uplynutím funkční doby, dále smrtí,
odvoláním na základě usnesení správní rady, nebo písemným prohlášením, vzdá-li
se člen správní rady své funkce.

V.

1) Zřizovatel jmenuje tříčlennou dozorčí radu. 

2) Zřizovatel jmenuje jednoho ze členů dozorčí rady předsedou dozorčí rady.

3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Nevylučuje se jejich opakované 
jmenování.

4) Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědná zřizovateli a správní radě nadace.

5) Do působnosti dozorčí rady patří zejména dohled na činnost správní rady nadace
a přezkoumání roční účetní uzávěrky nadace. O tom vypracuje dozorčí rada každo-
ročně zprávu, kterou předá jak zřizovateli, tak správní radě nadace, která ji zahrne
do své výroční zprávy.

6) Předseda a členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se kterékoli schůze správní rady
nadace a nahlížet do veškerých účetních a jiných dokladů nadace.

7) Předseda a členové dozorčí rady nadace mohou být za svou činnost v souladu 
s platnými právními předpisy odměňováni, výši odměny stanoví správní rada.

VI.

1) Správní rada nadace může zřizovat poradní orgány a pověřovat jednorázovými ne-
bo trvalými expertními a poradenskými činnostmi jednotlivce i komise, které k těm-
to účelům ustanoví.

2) Správní rada nadace může podle potřeby vytvářet orgány pro výkon ekonomické
a administrativní činnosti nadace a zřizovat tomu odpovídající organizační struktu-
ry a funkce ve výkonném aparátu.

3) Členové výkonného aparátu nadace se řídí usnesením správní rady a jsou bezpro-
středně řízeni místopředsedou správní rady nebo jím určeným zástupcem.

VII.

1) Nadace může být zrušena jen rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou 
nadací, nebo rozhodnutím soudu podle § 7 zákona č. 227/97 Sb.

2) Nadace zanikne dnem výmazu z nadačního rejstříku.  

3) Likvidační zůstatek bude převeden na jinou nadaci stejného nebo obdobného účelu.
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VIII.

Na základě smlouvy o převodu finančních prostředků získaných prodejem akcií určených
pro Nadační investiční fond určených usnesením č.1946 z 43. schůze PS Parlamentu ČR ze
dne 12. 12. 2001 pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm.
a) bod 6 zák.č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací Dobré dílo ses-
ter sv. Karla Boromejského se stala Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského pří-
jemcem finančních prostředků, které jsou darem státu. Tento nadační dar českého státu
podléhá zvláštnímu režimu, zakotvenému v tomto článku statutu nadace.

1) Uložení prostředků z NIF

a) Příspěvky z NIF jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace a podléhají re-
žimu určenému zák. č. 277/1997 Sb. V případě novely tohoto zákona může být
povinnost hospodaření s nadačním jměním specifikována dodatkem smlouvy
mezi Fondem národního majetku ČR a nadací.

b) Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek
pro jejich zhodnocování.

c) Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo investiční společnosti, které
mají povolení působit na území České republiky

d) Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění z prostředků
z NIF a za kontakt s převodcem – Fondem národního majetku – je místopředse-
da správní rady nadace.

2) Použití prostředků z NIF 

a) V souladu s posláním nadace a s oblastí, v níž nadace uspěla ve výběrovém 
řízení, musí být výnosy z přidělených prostředků  II. etapy NIF rozdělovány 
pouze jako příspěvek na podporu sociálně-charitativních programů v ČR. 

b) Nejméně 80% těchto výnosů musí být rozděleno na účel podle bodu 2a) formou
veřejně vyhlášených programů.

c) Příjemci příspěvků musí s nadací uzavřít smlouvu o použití příspěvku, umožňu-
jící jejich následnou kontrolu.          

d) Příjemci příspěvků nemohou být nadace, které již příspěvek z NIF obdržely.

3) Kontrola použití prostředků z NIF
a) Nadace má povinnost vést odděleně účetnictví týkající se příspěvků z NIF, 

včetně nákladů na správu nadace.  
b) Účetní evidence, týkající se těchto příspěvků podléhá samostatnému auditu.
c) Nadace je povinna ve výroční zprávě samostatně informovat o správě příspěv-

ku z NIF, o výnosech, jejich použití a výsledcích auditu. Ve výroční zprávě povin-
ně zveřejňuje grantová pravidla.

d) Nadace se zavazuje zasílat FNM ČR a Radě vlády pro NNO výroční zprávu a zprá-
vu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání, nejpozději však do sedmi měsíců
po konci kalendářního roku a pro účely kontroly se zavazuje poskytnout jim všech-
ny dodatečně vyžádané informace o zacházení s nadačním jměním získaným z NIF.

e) Nadace se zavazuje oznamovat FNM veškeré změny týkající se sídla nadace 
a jejích statutárních orgánů. 

Všechny písemnosti, týkající se nadace se archivují trvale. Písemnosti
týkající se činnosti správní rady se archivují po dobu 10 let.

V Praze  13.2.2004    ThDr. Jaroslav Škarvada předseda správní rady
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GRANTOVÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského sleduje ve svém grantovém
programu základní cíl nadace, kterým je podporovat taková zařízení a progra-
my, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče, především zaměřená
na lidi staré, nemocné nebo jinak zdravotně nebo sociálně handicapované. 

Grantový program se týká jak rozdělování finančních prostředků, které získává
nadace od dárců a sponzorů i svou vlastní činností, tak rozdělování výnosu 
finančních prostředků, které nadaci smluvně poskytl na základě usnesení
Parlamentu ČR Fond národního majetku v rámci přidělení prostředků ve dru-
hém kole z Nadačního investičního fondu pro oblast sociální a humanitární.

Cíle sledované grantovým programem

Podporovány budou takové programy, které zkvalitňují život postižených osob
na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívají k jejich pocitu životní pohody.

V tomto směru mohou být podporovány projekty následujícího typu 
- pořízení a instalace zařízení sloužících sledovanému cíli
- náklady na uvedení do provozu těchto zařízení
- uplatnění moderních poznatků v péči o postižené 
- uplatnění metod a postupů, které posilují lidskou solidaritu s postiženými

Komu mohou být prostředky grantu poskytnuty

Nestátním neziskovým organizacím (nadacím, nadačním fondům, občanským
sdružením, obecně prospěšným společnostem), registrovaným na území Čes-
ké republiky, účelovým zařízením církví a dalším právnickým osobám oriento-
vaným na cíle shodné s daným grantovým programem, které mají v této 
oblasti odpovídající zkušenosti a dosažené výsledky doložené výroční zprávou
a dalšími průkaznými doklady.

Nebudou upřednostňovány sociální a humanitární organizace určité konfese
nebo vázané na určité typy charitativní péče nebo na určité teritoriální oblasti.

Komu prostředky grantu poskytnuty nebudou

Příspěvky grantu nebudou poskytnuty nadacím, které samy získaly prostředky
z Nadačního investičního fondu, dále právnickým osobám, které by projekt 
nerealizovaly bezprostředně samy a šlo by tedy o formu dalšího přerozdělení
prostředků. Prostředky nejsou určeny ani na výzkum a vývoj, nebo individuál-
ní studijní cesty. Z prostředků grantu nebudou hrazeny ani běžné provozní 
náklady sociálně-charitativních zařízení, nebo náklady na organizaci a řízení,
které neobsahují výrazné inovační prvky.
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POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANTOVÝ PŘÍSPĚVEK

Termíny podávání žádosti

Žádosti se podávají jedenkrát za rok, vždy k 15. říjnu běžného roku, 
a to písemně na adresu sídla Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
118 00  Praha 1,  Malostranské náměstí 26.

Náležitosti žádosti 

Žádost o grantový příspěvek musí být podána buS na předepsaném formuláři
nebo jiným strojopisem, který však musí obsahovat všechny údaje, které jsou
v předepsaném formuláři obsaženy. Ze žádosti musí být patrna základní 
charakteristika a poslání žadatele. Žádost musí obsahovat doklad o přidělení
IČ organizace, výroční zprávu organizace včetně její finanční části, statut nebo
stanovy, jméno a funkci statutárního zástupce organizace a osoby odpovědné
za realizaci projektu a hlavní ekonomické ukazatele projektu. Projekt, o jehož
podporu je žádáno, musí být popsán a výstižně charakterizován na 2 – 3 stra-
nách, které tvoří nedílnou přílohu žádosti. Charakteristika musí obsahovat jed-
noznačné vymezení cíle projektu, dosavadní zkušenosti a výsledky předklada-
tele v dané oblasti. Dále termíny realizace, podmínky materiálního a personál-
ního zabezpečení projektu, včetně podrobného rozpočtu a předpokládaných
efektů. Žádost musí být podána ve dvou exemplářích.

Kriteria hodnocení

Žádosti, došlé ve stanoveném termínu, po vyloučení žádostí s formálními nedo-
statky (např. chybějící podpisy, neuvedení podstatných ukazatelů o předkladateli
žádosti nebo o projektu apod.) posoudí grantová komise podle rámcových, nada-
cí odsouhlasených kriterií. U sporných projektů zajistí jejich odbornou expertizu. 

V hodnocení se vyjádří
- aktuální potřebnost daného projektu
- dosavadní zkušenosti předkladatele projektu v této oblasti
- míra finanční spoluúčasti předkladatele
Komise předá zhodnocené projekty správní radě, která rozhodne  o přidělení
prostředků, a to do dvou měsíců od termínu podání žádosti (tj. do poloviny 
prosince) běžného roku a podá žadateli o svém rozhodnutí zprávu. 

Uzavření smlouvy

Předkladatelé projektu se žádostí o finanční příspěvek, který správní  rada nada-
ce schválila, uzavřou s nadací smlouvu ( k 1. 1.), v níž se zaváží použít finanční
prostředky z grantu dohodnutým způsobem. Doba čerpání zpravidla nepřesáh-
ne jeden kalendářní rok a v souladu s dobou čerpání bude ve smlouvě zohled-
něn např. splátkový kalendář nebo další podmínky vyplácení prostředků, termín
předložení průběžné zprávy a pod. Smlouva  zahrnuje i závazek předkladatele
projektu, poskytovat na vyžádání další ukazatele o průběhu realizace projektu.

Závěrečné vyhodnocení projektu

Do jednoho měsíce po ukončení projektu je realizátor projektu – příjemce gran-
tového příspěvku, povinen předložit závěrečné věcné a finanční vyhodnocení
projektu a podat nadaci zprávu o výsledcích realizace. Zavazuje se dále, že do-
sažené výsledky projektu dává nadaci k dispozici, takže ta je může zveřejnit
a dosažené poznatky aplikovat i na jiných místech v téže oblasti.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA

…………...................……………….. 

Části formuláře:

I. Obecná část – základní informace o žadateli a souhrnná informace
o projektu 
A – název projektu
B – identifikační údaje o předkladateli projektu 

II.Specifikace projektu

I. – OBECNÁ ČÁST

A. Název projektu:

B. Identifikační údaje o předkladateli:

1.1 Název 
1.2 Organizační forma (forma právní subjektivity) 
1.3 Adresa

Obec ……........................................................... PSČ ..........................
Okres ….......................................................…......................................
Ulice ……......……....…................ č. p. .................. č. o. .....................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................
E-mail …..........................................…..................................................
Prezentace na Internetu – http:// 

1.4 IČO ............................................. DIČ .................................................. 
1.5 Číslo a datum registrace u MV ČR

(občanské sdružení) …..............................................…............................
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku
(obecně prospěšná společnost) …..............................................................
Datum evidence na MK ČR
(církevní právnická osoba) ….....................................................................
Číslo a datum výpisu z nadačního rejstříku KS
(nadace a nadační fondy) ……………...........…………........……………….
Jiná registrace …………………………………......………………………

1.6 Číslo účtu 
u peněžního ústavu …..........................................…...........................

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace):
Jméno, titul, funkce …..........................................…............................
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Kontaktní adresa …..........................................….................................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................

3. Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno, titul, funkce …..........................................…............................
Kontaktní adresa …..........................................….................................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení  

Dne: …………………………………..

…………………………………………..  
Podpis a razítko 

II. – SPECIFIKACE PROJEKTU

A. Stručný popis projektu:

B. Základní údaje o rozpočtuprojektu:

1.1 Celkové náklady projektu …..............................................................
Neinvestiční náklady celkem ….........................................................
z toho osobní náklady ……………………………………….................
z toho mzdy……………………………………………………………..….
pojistné ………………………………………………………...................

ostatní osobní náklady .………………………………………................
z toho materiální náklady …...............................................................
z toho nemateriální náklady (služby) …..............................................
Investiční náklady celkem …..............................................................

1.2 Požadovaný příspěvek: …..................................................................
1.3 Vlastní podíl organizace na financování projektu: .........................

1.4 Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, zahra-
niční zdroje apod.) na financování projektu (předpoklad – % z celko-
vých rozpočtových nákladů projektu)

Název ….............................. částka ….........................% ....................

Název ….............................. částka ….........................% ....................

Název ….............................. částka ….........................% ....................
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NADACE POMÁHÁ

FINANČNĚ
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1. FINANČNÍ PODPORA PROJEKTŮ V ROCE 2005

Hlavní poslání nadace spočívá v podpoře těch projektů, které jsou v souladu
s jejím  posláním, k tomu nadace  využívá všech dostupných prostředků, 
na prvém místě finančních. Zdrojem těchto prostředků je především výnos
z Nadačního investičního fondu, dále příspěvky od drobných dárců, výnos 
nadačního majetku a beneficií, případně i další mimořádné příjmy.

1.1 PODPORA Z VÝNOSŮ NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Nejvýznamnějším zdrojem financí, z nichž nadace každoročně podporuje
projekty na základě vypsaného veřejného grantového řízení, jsou výnosy
Nadačního investičního fondu.  Tento fond, který má mimořádné postavení
v podpoře celého neziskového sektoru v naší republice, tvoří  prostředky,
které smluvně nadacím svěřil do správy stát s podmínkou, že nebudou pou-
žity k přímému rozdělení, ale stanou se jako součást nadačního jmění  svým
výnosem stálým zdrojem nadačních  příjmů a osou podpory neziskového
sektoru.
Od roku 2002, kdy nadace se smluvním  využitím  těchto zdrojů započala, 
proběhlo v roce 2005  již třetí kolo veřejného grantování.

Rok Výnos NIF Na příspěvky poskytnuto
2002 390 321 1 271 464
2003 666 199 1 208 686
2004 1 216 380 1 517 600
2005 1 618 000 1 714 000
Celkem 3 890 900 5 711 750
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Poř. Žadatel Místo Charakteristika Cena projektu Požadavek (Kč)
číslo  předloženého ( v tis. Kč)/* Příspěvek  (Kč)

projektu
1. Dům sv. Moravské Vybavení pro 200 000 180 000

Antonína Budějovice hospic.lůžka 180 000
2. Sdružení Bartošovice Domek chrán. 4 800 000 35 000

Neratov v Orlických h. bydlení – dlažba 35 000
3. Hospicové    Prachatice Mobilní sprchová 750 000 500 000

sdružení sv. lůžka 250 000
J. Neumanna

4. Charita Javorník Polohovací lůžka 595 060 200 000
Javorník 100 000

5. Farní charita Polička Domácí hospic. 2 116 000 125 000
Polička péče 60 000

6. Obl.charita Jihlava Domov sv. 590 000 85 600
Jihlava Alžběty 35 000

7. Diakonie ČCE Val.Meziříčí Hospic Citadela 93 000 69 750
léčba dekubitů 30 000

8. Charita Ostrava – Mobilní hospic. 932 700 51 500
Ostrava Vítkovice jednotka 51 500

9. Charita Ostrava – Dům sv. Veroniky 2 714 000 60 000
Ostrava – Vítkovice 20 000 

10. Charita Otrokovice Charitní dům 16 900 000 700 000
Otrokovice sv. Anežky 100 000

11. Smíření,o.s. Chrudim Hospic pro 80 000 000 60 000
pardubický k. 30 000

12. Gabriela,o.s. Brno Hospic 950 000 250 000
sv. Alžběty 200 000

13. Oblastní Přerov Péče o umírající 69 100 54 100
charita v Přerově a okolí 54 100

14. Cesta domů, Praha Domácí 3 215 942  120  000
o.s. hospic. péče 40 000

15.  Obl.charita  Havlíčkův Brod Domácí 1 309 239 193 239
Havl.Brod hospic.péče 100 000

16. Hospic Červený Přístrojové 127 180 95 385
Anežky Čes. Kostelec vybavení 95 000 

17. Domov sv. Praha – Řepy Vybav. pokoje 131 917 100 000
Karla Borom. hospic. typu 100 000

CELKEM POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 1 480 600

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2005 ZE ZDROJŮ NIF



*/ Žadateli uváděné celkové ceny projektů nejsou zcela vypovídající o charakteru a významu
projektu. Mnohde žadatelé prezentovali  rozsáhlý rámcový projekt zahrnující i náročné 
stavební úpravy, ale požadovaná podpora se pak  týkala jen malého úseku, např. potřebného
přístrojového vybavení při ošetřování terminálně nemocných pacientů, jinde to bylo naopak 
a žádost o podporu zahrnovala cenu celého projektu.

V roce 2005 nadace podpořila z výnosů Nadačního investičního fondu 17 pro-
jektů. Byly to projekty, které vycházely z tématu "Humanizace závěrečné 
etapy lidského života", což  bylo  motto  III. grantového kola, vyhlášeného 
nadací  v předchozím roce.  Šlo především  o projekty na podporu hospiců
a na vybavení charit, diakonií a občanských sdružení vším, co slouží rozšíře-
ní a zkvalitnění péče o terminálně nemocné pacienty.

Soustředění na hospicovou tématiku při vyhlašování grantu v počtu došlých
žádostí ukázalo o jak významnou a aktuální tématiku se jedná.  
Grantová komise byla postavena před obtížný úkol, když měla správní radě na-
vrhnout, jak rozdělit omezené prostředky, ač si byla zároveň vědoma, že všech-
ny projekty jsou důležité a zaslouží si plnou podporu. Jedním z významných kri-
terií rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo teritoriální hledisko a upřednostně-
ní míst, kde šlo o zajištění péče o terminálně nemocné pacienty stranou velkých
center. Podporu také získávaly malé projekty na  využití mobilních zařízení
a poskytování péče pacientům v jejich domácím prostředí  i projekty počítající
s výrazným  využitím dobrovolníků v této službě vážně  nemocným. 

Závěrečné zprávy, i průběžná hodnocení realizace projektů během roku
2005, ukázaly, že projekty se podařilo v předpokládaném rozsahu realizovat
a že přinesly mnoho pozitivního jak pro příjemce hospicové péče tak i pro
instituce-realizátory projektů, na které byly prostředky nadačního investič-
ního fondu směrovány. 
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Vybavení pokoje hospice v Prachaticích
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1.2 PODPORA PROJEKTŮ V ROCE 2005 Z OSTATNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ

Vedle finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu, nadace
využívala i peníze, které získala od drobných dárců a malého počtu sponzorů,
kteří přispěli jednorázově většími částkami (jsou dále jmenovitě uvedeni 
ve finanční zprávě). Díky těmto penězům  mohla nadace přispět v roce 2005
i dalším subjektům a podpořit tak jejich projekty. Šlo o následující projekty:

Sdružení pro léčbu drogově závislých Pastor bonus v Podlesí přispěla nadace
na projekt zvýšení soběstačnosti 27 000,- Kč (pro vybavení kuchyně).

Dům sv.Antonína v Moravských Budějovicích obdržel 150 000,- Kč na  rekon-
strukci jídelny a pořízení s tím  souvisejících  ochranných pracovních pomůcek.

Domovu sv. Karla Boromejského v Řepích  nadace přispěla – 160 000,- Kč jed-
nak na bezbariérové úpravy Domova 120 000,- a dále na naléhavé zabezpeče-
ní  Domova proti vniknutí a krádežím 40 000,- Kč (mříže).

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze obdržela přís-
pěvek 150 000,- Kč na přístrojové  vybavení odborných laboratoří (EKG holter
– kardiologická ambulance) a pro rehabilitační oddělení na pořízení rehabili-
tačního přístroje  ARTROMOT S33 comfort 100 000,-  Kč

Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, které uvedlo v roce
2005 do provozu hospic, podpořila nadace příspěvkem 50 000,- Kč na nákup
speciálních umyvadel.

Struktura poskytnutých příspěvků (v %)
Ústavy 49,20%
Charity 14,10%
Diakonie ČCE 7,10%
Ostatní humanitární 29,60%
organizace



Vedle toho v roce 2005 založila nadace i benefiční účet, na který soustřeUuje  da-
ry z kasiček umístěných v Nemocnici Milosrdných sester v Praze i při tam pořá-
daných kulturních akcích. Výnosy těchto sbírek směřují zpět na podporu potřeb
nemocnice.  V roce 2005  poskytla z těchto prostředků nadace podporu progra-
mu Detox, orientovaného na léčbu drogově závislých pacientů, a to: 11 759,- Kč

Díky finanční podpoře drobných dárců mohla nadace poskytnout z ostat-
ních zdrojů uvedeným žadatelům na podporu jejich projektů v roce 2005
téměř 650 tis. Kč. Vezmeme-li v úvahu i prostředky z výnosu Nadačního 
investičního fondu nadace poskytla žadatelům v tomto roce celkem více
než 2 miliony korun.

2. PŘÍSPĚVKY NA PODPORU PROJEKTŮ PRO ROK 2006

V roce 2005 bylo vyhlášeno další grantové kolo a poslední čtvrtletí roku bylo
zaměřeno na posuzování došlých žádostí o podporu tak, aby vybrané subjek-
ty obdržely ještě do konce roku příspěvek na své projekty.

Pro projekty, které mají být realizované v roce rok 2006 vyhlásila na podzim
roku 2005 nadace již čtvrté kolo veřejného grantování pod heslem:
„Pomáháme naději“.

Plánované projekty, které budou realizované v roce 2006, na které Nadace
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského přispěla koncem roku 2005 po ukon-
čení grantového řízení, jsou uvedeny v následující tabulce.
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VÝSLEDKY IV. KOLA GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 
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Pořadové Jméno žadatele Místo  Název projektu Schválená 
číslo /číslo/ podpora
žádosti * v tis. Kč
1. (3) Pomocné tlapky, Starý  Canisterapie 35

o.p.s. Plzenec pro seniory
2. (4) Sdružení sv.J.N.. Prachatice Vybavení hospice 150

Neumanna, o.s
3. (5) Dům sv. Antonína Moravské Zkvalitnění 190

Budějovice sociální péče
4. (7) Život bez bariér,o.s. Jičín Dovybavení 154

centra Vyšehrad
5. (10) Sdružení Neratov,o.s. Bartošovice Úprava v domku 35

v Orlických h. chráněn.bydlení
6. (12) Českomor. provincie Olomouc – Projekt individuál. 60

kongreg. sester prem. Sv. Kopeček stravování
7. (14) Domov blahoslavené Humpolec Modernizace 100

Bronislavy vybavení
8. (15) Daneta – sdružení Hradec Králové Projekt škola 45

postižených dětí,o.s. pro zdraví
9. (16) Letní dům,o.s. Praha Soc.-terapeutické 100

programy
10. (17) Zdravý Rožnov,o.s. Rožnov pod Sociál. centrum 20

Radhoštěm Iskérka
11. (18) Nemoc .Milosrdných Praha Ošetřovatelská 105

sester sv. KB lůžka
12. (20) Domov sv. Karla Praha – Řepy Bezbariérové 100

Boromejského úpravy
13. (21) Tyflo – Centrum ČR, Karviná Rehabilit. pobyty 85

o.p.s. zrak. postižených
14. (22) Cesta domů, Praha Zdravotnické 50

hospicové o.s. pomůcky
15. (23) Tři – hospicové o.s. Čerčany Vybavení mobil. 100

hospicové služby
16. (29) Volno, o.s. Kolín Vybavení střediska   25

pro děti s autismem
17. (30) Adra, o.s. Frýdek-Místek Zdravotnické pomůcky 20
18. (40)  Diakonie ČCE – Klobouky Rehabilitační 40

středisko Betlém u Brna masérské lůžko
19. (43) Apla,o.s. asociace Praha Vybavení klubovny 50

pro lidi s autismem pro děti s autismem
20. (44) Slezská diakonie Český Těšín Stanice terénních 50

služeb pro seniory



*/ Pořadová čísla vycházejí z pořadí v jakém docházely žádosti o grant - vstupní  čísla žádostí
jsou v závorce

Celková bilance hospodaření se svěřenými prostředky z NIF je uvedena 
ve finanční části výroční zprávy.
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21. (50) Farní charita Třemešná Klubovna pro 50
Třemešná ve Slezsku ohroženou mládež

22. (51) Charita Javorník Javorník Vybavení denního 15
stacionáře  Šimon

23. (54) Naděje, o.s. Brno Úprava zahrady 100
Domov Jiskra

24. (58) Stéblo, o.s. Sedlčany Rehabilitační 35
pomůcky pro děti



NADACE POMÁHÁ

VĚCNÝMI DARY



3.  PODPORA POTŘEBNÝCH VĚCNÝMI DARY

Přímé finanční příspěvky obrážejí jen část nadačních aktivit. Stále více nabý-
vá na objemu i významu distribuce věcných darů. Spočívá jak v získávání
a poskytování  zdravotních pomůcek tak v obstarávání  zařízení, která jsou
potřebná pro vybavení a provoz sociálně-zdravotních ústavů. Vedle toho,
zvláště po roce 2002, kdy v souvislosti s pomoci postiženým povodněmi, se
dostala nadace do povědomí většího okruhu lidí, obracejí se na ni ve stále vět-
ší  míře i jednotlivci (s doporučením charitativních institucí) v tíživých život-
ních situacích s prosbou o pomoc s vybavením nouzových bytů a pod. 

Tato pomoc představuje mimořádně velký finanční objem, a to přesto, 
že darované věci jsou převáděny s nulovou účetní hodnotou. Pro nadaci
vznikají  v této souvislosti nezanedbatelné náklady dopravní a manipulač-
ní. Podmínkou této nadační činnosti, přijímání a další distribuce věcných
darů, je i to, že má nadace možnost bezplatně používat skladovací prosto-
ry, které jí poskytuje zřizovatel, Kongregace Milosrdných sester 
svatého Karla Boromejského. Za tuto velkou pomoc je třeba vyslovit 
kongregaci upřímný dík.

Dlouholetá spolupráce s řadou domácích firem a některými zahraničními 
nadacemi, které se měly možnost přesvědčit, že nadace poskytnuté dary pou-
žívá tam, kde jsou potřeba a kde mohou přinést  opravdový užitek, přináší 
své ovoce. Právem se lze domnívat, že věcná hodnota těchto darů výrazně
převyšuje finanční částky, kterými nadace přispívá přímo v penězích.

Zdravotní pomůcky získává nadace  hlavně  od nadací  z ciziny, především od
švédské nadace AGAPE Fundation a holandské nadace Olga Havel Stichting.
Ostatní dary materiální povahy nadace získává sponzorsky od různých 
domácích firem.

Nejen od podniků, ale i od
mnoha drobných dárců ob-
držela naše nadace v roce
2005 věcné dary, především
nábytek a různé zařízení
a bytové doplňky, které ješ-
tě našly uplatnění u mnoha
potřebných, sociálně sla-
bých nebo osudově postiže-
ných rodin.
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3.1 PŘÍJEMCI VĚCNÝCH DARŮ V ROCE 2005
Administrace věcných darů je pro nadaci  rok od roku náročnější. Stoupá po-
čet zpracovaných darovacích smluv. Za rok 2005 jich bylo vypracováno 194,
to je o 30% více než v předcházejícím roce.

VĚCNÉ DARY OBDRŽELI 

Nemocnice a zdravotnická zařízení
Nemocnice Milosrdných sester sv Karla Boromejského v Praze,; Stodská 
nemocnice, a.s.; Nemocnice sv. Alžběty, Praha; Okresní nemocnice Slaný;
Nemocnice s následnou péčí, odd. ošetřovatelské péče Mělník; Hospic sv. Ště-
pána Litoměřice; Hospicové sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna
Prachatice; Hospic v Mostě; 

Sociálně-zdravotní ústavy
Domov důchodců Bystřany; Domov důchodců Praha 10 – Thákurova ul.;
Domov důchodců – Domov sv. Alžběty; Ústav sociální péče Brtníky;
Concordia PAX,o.s.; Letohrádek Vendula – Unhoš[; Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí – Klub Hornomlýnská Praha; Domov sv. Karla
Boromejského Praha – Řepy; Dům sv. Antonína Moravské Budějovice; Charita
Ostrava – Vítkovice; Charitní domov školských sester sv. Františka; Tři, o.s.
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Sklad zdravotních pomůcek



mobilní hospic Čerčany; Charitní domov Město Albrechtice; Česká katolická
charita, charitní domov Hornokrčská, Praha 4;  Dům sester apoštolátu 
sv. Františka; Domov Důchodců Praha – Malešice; Domov blahoslavené
Bronislavy Humpolec; Pastor bonus, terapeutická komunita pro léčbu drogo-
vě závislých, Podlesí; Charitní domov Znojmo – Hradiště; Olivova nadace 
Říčany u Prahy; Diakonie Broumov; Centrum sociálně-zdravotních služeb
Praha;

Humanitární sdružení
Život bez bariér,o.s. Nová Paka; Prak,o.s. – sdružení pro prevenci kriminality
Paha; Nadace Mariastar Humanity Praha; Mateřské a otcovské centrum 
pohody Praha; Omega plus o.s. Kyjov; Společnost vozíčkářů a zdravotně 
postižených Náchod; Centrum zdravotní a sociální pomoci – Týnec nad
Sázavou;  Komunitní centru sv. Prokopa; Dílo Mariino Praha; STP, občanské
sdružení pro zdravotně postižené Praha – Karlín; Farní charity: Liběšice 
u Žatce, Vlašim, Praha – Strašnice, Borovice, Velehrad,  

Školská a ubytovací zařízení
Řeholní dům sv. Kříže Praha; Veselá škola, základní církevní škola; Centrum 
integrace dětí a mládeže,o.s. Praha; Mateřská škola Písek; Rozrazil,o.s. Praha;
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha – Řepy. 

Další příjemci materiální pomoci
Vedle toho byla poskytnuta  věcná pomoc různým řeholním společenstvím 
na podporu jejich sociálně-charitativního působení při vybavení prostor pro
společná  setkávání. Dále byla poskytnuta pomoc i mnoha rodinám v tíživých
životních situacích. Mezi příjemci věcných darů bylo i více než osmdesát 
postižených rodin.
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NAŠI DÁRCI

A POMOCNÍCI



4. DÁRCI A SPONZOŘI, KTEŘÍ V ROCE 2005 PODPOŘILI
ČINNOST NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

4.1 V ROCE 2005 ČINNOST NADACE FINANČNĚ PODPOŘILI

Seznam dárců není zcela vyčerpávající, protože  někteří dárci se řídí 
biblickou radou, dávají skrytě a nadaci se nedaří zjistit jméno a adresu 
dárce. Všem dárcům, a[ přispěli jakoukoliv formou a jakoukoli částkou 
patří stejně náš upřímný dík.

FINANČNÍ DARY OD  JEDNOTLIVCŮ A FIREM
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Emilii Buriánková Praha 2 10 000
Věra Bomerová Praha 6 500
Anežka Čadová Frýdek-Místek 4 000
Eva Hammani Čepičková Praha 100
Milada Čepičková Praha 4, Bráník 100
Černoškovi Brno 2 000
MUDr. Josef Čupka Praha 5 5 000
Anna Demlová Frýdek-Místek 4 000
Ing. doc. Eva Doležalová Praha 6 4 000
Jaroslav Dosoudil Praha 1 500
Gizela Dudová Bolatice 500
Kvirin Dvořák Radostín nad Oslavou 400
Ing. Ondřej Fischer Praha 2 1 000
JUDr. Jan Franěk Praha 10 2 400
Blanka Fraňková Praha 10 500
Marie Gabrlíková Praha 9 1 200
Ing. Eva Hášová 1 650
Marie Havlová Telč 1 500
Zdenka Havlíková Praha 1 200 000
Vojtěška Heřmanová Praha 1 3 600
P. Jan Holas Opočno 20 000
Josef Hohl Praha 8 400
Vladimír Hora Rakovník 3 000
Šárka Hrubcová Háj ve Slezsku 100
Josef Jakubec Praha 9 1 200
Ludmila Janásová Praha 3 4 000
Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha 4 20 000
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Lydie Kobátková Praha 6 300
ThDr. František Kohlíček Praha 8 4 000
MUDr. Konečný Praha 5 000
Vilibald Knob Čelakovice 1 000
Libuše Kourková Praha 6 1 000
Ing. Karel Kaiseršot Praha 8 1 000
JUDr. Karel Kašpárek Praha 5 600
Helena Klenerová Praha 10 3 000
Marie Kroftová Praha 7 2 400
František Kubíček Praha 5 300
Ing. Rudolf Kubát Praha 6 10 000
Ing. arch. Jan Líman Praha 5 500
Vilma Lišková Praha 13 1 000
Prof. František Maceška Praha 4 10000
Heda Machulková Praha 7 200
Vlasta Millerová Praha 6 1 000
Mikodýmovi Koleč 1 200
Vavřín Mokrý Nosislav 1 650
Nadace „Naděje“ třetího tisíciletí 200 000
JUDr. Hana Navrátilová Praha 5 2 000
Ludmila Navrátilová Praha 10 500
Robert Němec Praha 4 600
MUDr. Pavla Novotná Praha 2 2 000
Věra Oktábcová Benešov 1 600
Irena Orlíková Praha 6 2 000
Květoslava Pannová Ostrava 4 3 000
Vladimír Pauer Praha 4 1 000
Parking Praha, a. s. 30 000
Petra Peřínová 200
Karel a Františka Poláškovi Ostrava 8 1 000
František Pokorný Praha 8 600
Jana Poulová Černošice 5 000
RENOVACE A ASANACE, a. s. Praha 5 2 000
Stanislav Řehák Prosiměřice 1 000
Zdenka Schwubová Zábřeh 1 500
Jitka Sedláková Blansko 1 000
Stanislava Starchová Praha 2 20 000
Jana Svobodová 200
JUDr. Gustav Svěrák Praha 8 5 000
Marie Šárová Praha 1 800
František Švec Habry 800
Jiří Tesař Praha 1 2 000
Vilém Trunec Hlinsko v Čechách 200
Egbert Thümmel Říčany 50 000
Markéta Thümmelová Říčany 50 000
Vladimír Vrba Libochovice 2 000



4.2 VĚCNÝMI DARY V ROCE 2005 NADACI PŘISPĚLY TYTO PODNIKY

Hotel Pyramida, a. s. lůžkoviny a jiné prádlo
Nadace Olga Havel Holandsko zdravotní  pomůcky, 

nábytek, ošacení
Agape Fundation Švédsko zdravotní pomůcky, nábytek
Karlovarský porcelán, a. s. závod Lubenec jídelní nádobí
Hotelový porcelán Karlovy Vary jídelní a servírovací nádobí
Danone Opavia, a. s. sušenky, cukrovinky
Douwe Egberts káva, čaj
Chiquita Banana co. banány
Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha potraviny
Karmelitánské nakladatelství kalendáře, tiskoviny
Naděje o. s. Praha potraviny
Vojanovy sady Praha květinové sazenice
HVB Banka Praha 1 nábytek
Český Telecom, a. s. Olšanská 5, Praha 3, 130 34 nábytek
Ředitelství silnic a dálnic Čerčanská 12,14000 PRAHA 4 nábytek
Sklárny Kavalier, a.s. Sázava sklenice

Dalimil Vyškovský 500
Marie Zajícová Slapy 500
Marie Zavřelová Vysoké Mýto 500
Marie Zemanová Praha 6 1 000
Edita Zemková Praha 6 2 000
Alena Zelená Kladno 500

Přátelé z Holandska



V roce 2005 nadace získala od dárců celkem přes 2000 kusů zdravotnických
pomůcek, především invalidních vozíků, polohovacích postelí, invalidních
křesel a opěrek, pomůcek pro handicapované do koupelen, nástavce na WC,
zvedáky, sprchové židle, chodítka, berle  a mnoho dalšího. 

Dále nadace obdržela přes 1000 kusů různého nábytku židlí, stolů, skříní
a skřínek,  více než 1500 ks různého prádla, povlaků, osušek i sta kusů serví-
rovacího  nádobí. Potraviny jako je ovoce, káva, čaj, sušenky a další potravi-
nářské výrobky také představují pro charitativní instituce veliký přínos
a úsporu provozních výdajů.
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4.3 JINAK NADACI PODPOŘILI

Petr Zbyněk – stěhování a dopravní služby
Stahl,a.s. – stěhování a dopravní služby
Základní umělecká škola Praha 8 – benefiční koncert
Organizační kancelář Praha – účetní poradenství
Jaroslav Hájek – Autodoprava Řepy – odvoz  likvidovaného odpadu
Dorkas, o.s. – administrativní práce a kontakty s dárci a sponzory
Kania CZ, s.r.o. – bytové doplňky
PAMA, a.s. – pomoc ve skladovacích prostorách
AVERS, s.r.o. – zapůjčení vysokozdvižného vozíku

Podporu nadaci také poskytlo mnoho dobrovolníků, bez jejichž obětavé 
pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by
nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat.
Zvláštní dík za pomoc  při skladové manipulaci patří panu Martinovi
Vodičkovi z firmy Avers, Zdeňkovi Kopicovi z firmy Pama a mnoha dalším. 

Svůj dík vyslovuje nadace také  Vězenské správě České republiky v Řepích 
za ochotné poskytnutí pomoci klientek  při přemis[ování materiálů ve sklado-
vacích prostorách. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



5. FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2005

5.1 PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč
Kancelářské potřeby a zařízení 116 746 x
Spotřeba energie 50 112 x
Spotřeba ostatního materiálu 8 466 x
Opravy a údržba 24 711 x
Opravy a údržba objektu bydlení 43 531 x
Cestovné 36 927 x
Reprezentace 15 346 x
Odměny dle dohod o provedení práce 48 150 x
Ostatní služby 137 970 x
Pojištění a náklady peněžního styku 6 840 x
Daň z nemovitosti 36 x
Bankovní a ostatní poplatky 8 202 x
Odpisy budov a staveb 174 914 x
Odpisy samostat.movitých věcí 30 579 x
Poskytnuté příspěvky 2 466 704 x
Úroky x 21 973
Jiné výnosy (nájemné) x 174 000
Výnosy z dlouhodobého fin.majetku x 1 618 000
Získané finanční dary x 2 739 461
Celkem 3 169 234    4 553 434
rozdíl nákladů a výnosů – zisk 1 384 200

Dosažený zisk je důsledkem toho, že během roku 2005 bylo ukončeno dědic-
ké řizení, které nadaci přineslo 1 992 312 Kč, takže vysoké nadační příspěvky,
vyšší, než by jinak umožňovaly  nadační zdroje, se jako ztráta neprojevily.
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Struktura příjmů nadace v roce 2005 (v tisících Kč)
Výnos 1 618
Příspěvky 747
Ostatní příjmy 196
Mimořádné příjmy 1 992
Celkem 4 553



Položka „poskytnuté příspěvky“ ve výši 2 466 704 Kč se skládá převalně 
z příspěvků poskytnutých přímo v penězích. Pouze  42 900 Kč jsme vydali ja-
ko příspěvky na dopravu když jsme v několika případech věcné dary obdaro-
vaným na své vlastní náklady i odvezli. Mimo finančních příspěvků  vykáza-
ných v nákladech, poskytovala nadace v roce 2005 i věcné příspěvky. Hodnota
těchto příspěvku včetně služeb spojených s jejich dovozem od dárce a skla-
dováním, tedy včetně dopravy do skladu a skladovou manipulací, činila 
dalších 1 344 578 Kč. Finanční i věcné příspěvky jsou v roce 2005 evidovány
na 194 darovacích smlouvách.

5.2  PŘEHLED MAJETKU NADACE

Položka Aktiva Pasiva
Hmotný majetek po odečtení oprávek 5 661 130 x
Materiál na skladě (dary) 591 508 x
Dlouhodobý finanční majetek 28 603 000 x
Pokladna a finanční účty 4 605 804 x
Vlastní jmění x 40 842 434
Fondy x -
Hospodářský výsledek x 1 384 200
Nerozdělený zisk z minulých let x - 2 765 192  
Celkem 39 461 442 39 461 442

Část majetku nadace,  tvořeného pronajímanou nemovitostí, přinesla ve dru-
hém pololetí roku 2005 problémy. Nájemce, americká rodina, se vrátila do své
vlasti a přes usilovnou snahu se nepodařilo nemovitost na stejné úrovni pro-
najmout. Bylo proto rozhodnuto, nemovitost prodat a začalo jednání, které
ale do konce roku 2005 nebylo uzavřeno. Příjmy z pronájmu pokrývaly v uply-
nulých létech významný díl nadačních režijních nákladů. Věcný majetek na-
dace kromě již zmíněné nemovitosti, představuje v nadaci pouze kancelářské
zařízení a přístrojové vybavení.

Registrované nadační jmění
K 1.1.2005 činilo registrované nadační jmění 21 504 500 Kč. Poslední příspěvek
z Nadačního investičního fondu, který nadace obdržela od Fondu národního
majetku koncem roku 2004, byl v souladu se smlouvou o poskytnutí těchto
příspěvků, použit k dalšímu  nákupu státních dluhopisů. Tím se hodnota na-
dačního jmění zvýšila na 28 603 000Kč. Spolu s povinným vkladem, vloženým
při nové registraci nadace (podle požadavků nadačního zákona z r. 1997) 
činilo ke konci roku 2005 celkové registrované nadační jmění  29 103 000 Kč.

Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatných účtech
Komerční banky. Z výnosů těchto účtů a zakoupených státních dluhopisů
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byly, v souladu se smlouvou uzavřenou s Fondem národního majetku, čer-
pány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. Na správu nadace
bylo v roce 2005 použito pouze 14 % výnosu, což je méně, než kolik smlouva
s FNM připouští a tyto prostředky byly použity převážně na kancelářské 
přístrojové a softwarové vybavení. 

5.3. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKEM Z NIF
Protože Nadace Dobré dílo  se  v I. etapě  příjemcem příspěvku z NIF nestala,
všechny další údaje se týkají pouze II. etapy přidělených prostředků z NIF.
Jako nadační příspěvky na projekty podpořené na základě  veřejně vyhláše-
ných grantů bylo v roce 2005 použito:
a) na projekty realizované v roce  2005  celkem  1 517 600,- Kč, 
b) na projekty o jejichž podpoře  bylo v roce 2005 rozhodnuto, ale které 

budou realizovány v roce 2006, bylo z prostředků NIF  koncem roku 2005
vybraným žadatelům, jejichž projekty úspěšně prošly grantovým řízením,
poukázáno 1 714 000,- Kč.

Z POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ NIF ZÍSKALA NADACE V R. 2005 TYTO VÝNOSY:

Výnos ze státních dluhopisů 1 618 000 Kč
Úroky z účtů (běžný a termínovaný účet u KB) 10 421 Kč
Celkem výnosy ze správy příspěvků NIF v r.2005 1 628  421 Kč 

Rok 2005 byl posledním rokem, kdy partnerem nadace pokud jde o správu
Nadačního investičního fondu byl Fond národního majetku. Ten ke konci
roku ukončil svou činnost a jeho funkci převzalo Ministerstvo financí 
České republiky. 

5.4. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2005
Dozorčí rada nadace „Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“ je orgánem
jmenovaným na tříleté funkční období. Vzhledem k tomu, že první tříletý man-
dát dozorčí rady skončil k 31.12.2004, zúčastnili se na prvním zasedání
Správní rady nadace v roce 2005 zřizovatelem nově jmenovaní členové 
dozorčí rady pro další funkční období. Dozorčí rada tedy i v roce 2005 praco-
vala v nezměněném složení jako tříčlenná.

Hlavním předmětem činnosti Dozorčí rady je nezávislá kontrolní činnost. 
Z tohoto důvodu nejsou členové dozorčí rady členy správní rady nadace 
a nevstupují proto do rozhodovacích pravomocí tohoto orgánu a nemohou ani
ovlivňovat výsledky hlasování. Tím je zajištěna nezávislost jejich činnosti.
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Podobně jako v předchozích letech, tak i v roce 2005, byla hlavní náplní
práce dozorčí rady účast na všech zasedáních správní rady nadace.
Dozorčí rada byla na těchto zasedáních zastoupena vždy minimálně dvěma
členy a byla přítomna všech zásadních rozhodnutí správní rady týkajících
se jednak vlastního hospodaření nadace tak i správy nadačních prostředků
přidělených ze zdrojů Nadačního investičního fondu (NIF). Všechny otázky
týkající se hospodaření nadace i nakládání s jejími finančními prostředky
byly vždy správní radou řádně projednány a v rámci stanoveného způsobu
hlasování i řádně odsouhlaseny. Dozorčí rada měla vždy k dispozici všech-
ny podklady k projednávaným otázkám, průběžné výsledky o činnosti 
nadace i konečné výsledky hospodaření za rok 2005. Dozorčí rada tak mů-
že konstatovat, že v roce 2005 byly splněny všechny zákonem stanovené
náležitosti činnosti správní rady nadace.

Podobně jako v předchozích letech, se předseda dozorčí rady zúčastňoval
i v roce 2005 zasedání grantové komise, zvolené správní radou nadace a po-
věřené přípravou, realizací a vyhodnocením grantového řízení na jehož 
základě byly rozděleny výnosy z finančních prostředků získaných Nadací
z Nadačního investičního fondu.

Doporučení grantové komise byla projednána na řádných zasedáních správní
rady nadace a předložena k jejímu schválení. Současně s tím byly projednány
i zprávy o kontrole nakládání s finančními prostředky přidělenými vybraným
žadatelům v předchozích kolech. Dozorčí rada i v tomto případě může kon-
statovat, že byly vytvořeny rovné a objektivní podmínky pro uchazeče o při-
dělení prostředků z NIF, kteří se přihlásili se svými projekty do grantového ří-
zení vyhlášeného grantovou komisí. Přihlášené projekty byly posuzovány
podle míry splnění podmínek vyhlášeného grantového programu. Je možné
konstatovat, že ze strany grantové komise byla splněna všechna kriteria ob-
jektivního a nestranného rozhodování a příspěvky z přidělených nadačních
prostředků byly poskytnuty podle nejlepšího svědomí těm projektům, které
nejen splnily základní věcné podmínky grantového řízení, ale obstály i z hle-
diska naplnění hlavního cíle nadace, totiž podpory programů, které rozvíjí 
péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok
o činnosti správní rady nadace za rok 2005 i o výsledcích hospodaření za rok
2005:

„bez výhrad“

Všichni členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2005 věnovali svěře-
ným úkolům s velkou péčí a zaujetím. Proto se na tomto místě sluší členům
dozorčí rady za jejich spolehlivou práci poděkovat.

Ing. Petr Staněk za Dozorčí radu
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5.5 ZE ZPRÁVY AUDITORA

Z P R Á V A A U D I T O R A č.  10 /2006
o a u d i t o r s k é m o v ě ř e n í

ú č e t n í z á v ě r k y k 31. 12. 2005
účetní jednotky

„Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“

IČ    49 36 96 87

Obsah: Vymezení auditu a odpovědnosti auditora
Předmět a rozsah auditu
Výrok auditora
Zpráva auditora vedení účetní jednotky

Příjemce: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, předseda správní rady

Auditorská zpráva je určena pro: správní radu a zřizovatele

Hlavní předmět činnosti : podpora zařízení a programů pečujících o staré, nemocné
a handicapované osoby 

Zprávu vypracovali : Ing. Karel Novotný auditor č. 1824

Tato zpráva obsahuje tři  strany

V Praze     dne 31. 5. 2006

VÝROK AUDITORA
Podle našeho názoru řádná účetní závěrka ve všech významných ohledech
podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního jmění a peněžních
toků účetní jednotky

„NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO“

k 31.12. 2005, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2005 v souladu 
se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.Výrok auditora je

BEZ VÝHRAD.

V Praze 31. 5. 2006 Ing. Karel Novotný     auditor č. 1824
Organizační kancelář Praha
186 00  Praha 8, Thámova 7
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PRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující:

a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky ne-
byly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.

b) Jednotlivé účetní písemnosti  na sebe vzájemně  navazují (Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha).

c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy.
Inventarizační  protokoly mají předepsané náležitosti.

d) Při kontrole prvotních dokladů nebyly nalezeny žádné významné nesrov-
nalosti.

e) Společnost má na ohrožené pohledávky vytvořeny opravné položky 
ve 100 % výši. Jiná ohrožená aktiva nadace nemá.

f) Veškeré závazky vůči sociální správě, zdravotnímu pojištění i vůči státu má
společnost uhrazeny v termínu splatnosti. Veškeré závazky z obchodního 
styku jsou hrazeny v termínech splatnosti.

g) Nadace obdržela do roku 2005 celkový výnos z NIF ve výši 1 618 000,-
Kč.(výnosy ze státních dluhopisů) a 10 421,- Kč (úroky z běžných a termíno-
vaných účtů). Na nadační příspěvky byla v roce 2005 použita částka 
1 310 580,- a na správu nadace částka 307 420,- Kč, což splňuje podíl nákladů
na správu stanovený ve smlouvě s FNM.

h) Nadace poskytla mimo finančních i věcné příspěvky v celkové hodnotě
včetně dopravy  ve výši 1 344 578,- Kč. Celkem přispěla nadace 194 darovací-
mi smlouvami potřebným institucím, rodinám i jednotlivcům.

i)Auditor nezjistil žádné významné porušení podmínek uvedených ve smlou-
vě s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace informační 
povinnosti, vyplývající ji z titulu nabyvatele prostředků NIF. Nadace navýšila
své registrované nadační jmění v roce 2005 nákupem státních dluhopisů 
na 29 103 000,- Kč.

j) Od data účetní závěrky do data auditu nedošlo k žádným významným 
změnám, které by ovlivnili hospodaření nadace. 

Ing. Karel Novotný      auditor č. 1824
Organizační kancelář Praha
186 00  Praha 8, Thámova 7
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CO ŘÍCI NA ZÁVĚR ?

Během let činnosti nadace jsme se přesvědčili, že neexistují vztahy jedno-
směrné. Vztahy mají vždycky  výraznou zpětnou vazbu. A pomoc, užitek, kte-
rý ten který příspěvek pro příjemce znamená, přináší i radost a uspokojení
dárcům. Nadace je vlastně jen zprostředkovatelem toho dobra, které proudí
od dárců k obdarovaným  a obohacuje jak obě tyto strany, tak  i toho pro-
středníka – nadaci. 

Pocit, že prostřednictvím nadace vzniká skutečně dobré dílo a že  šíří v dneš-
ním, často tak bezohledném, studeném světě teplé vlny laskavosti a milosr-
denství, vyváží všechnu námahu a obtíže, které práce v nadaci přináší. Bylo
by naším velkým přáním, aby tyto pozitivní pocity zažívalo stále více lidí
a aby kolem nadace houstl okruh přátel a pomocníků. Věříme, že příští rok nás
tomuto cíli alespoň trochu přiblíží.

Správní rada Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
a všichni její spolupracovníci



AUDITORSKÉ PROHLÁŠENÍ



Nadace Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského
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Tel.: 257 530 436   Zázn. + fax: 257 530 323

e-mail: nadace@omadeg.cz 
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