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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..: 257 530 436; 257 530 323 
e-mail: dobredilo@boromejky.cz  
www.boromejky.cz   (-spolupracovníci  -nadace Dobré dílo) 
(dále jen „Nadace“ 
 

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 
 
 

Správní rada Nadace (složení správní rady na konci roku 2014): 
Mons. Karel Herbst – předseda 
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně 
Ing. Rudolf Kubát - místopředseda 
Ing. Miloš Klouda - 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 
správní rady: 
Karel Herbst, Marie Boltnarová, Rudolf Kubát 
 

Dozorčí rada Nadace (složení dozorčí rady na konci roku 2014): 
Ing. Marie Svobodová – předsedkyně 
Veronika Nikol Drápalová – člen 
Ing. Penka Machová – člen 
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1. NADACE POMÁHÁ  

 

1.1. Finanční podpora projektů v roce 2014 

 

a) Vlastní nadační prostředky 

Vlastní prostředky získává Nadace jednak z finančních darů jejích příznivců – firem, společností i 

fyzických osob (viz kap. Naši dárci ...), a také z výnosů investovaných vlastních finančních pro-

středků Nadace. 

  

b) Výnosy z prostředků NIF 

V roce 2014 došlo k zásadní úpravě vztahů mezi příjemci prostředků z tzv. Nadačního Investičního 

Fondu (dále jen „NIF“) a státem, zastoupeným v tomto případě Ministerstvem financí ČR (dále jen 

„MF“). Příjemci prostředků z NIF byli až dosud vázáni při obhospodařování těchto prostředků 

smlouvou uzavřenou s MF. Ta stanovovala podmínky a pravidla využívání příspěvků přidělených 

ze zdrojů NIF. 

V průběhu roku 2014 však MF tyto smlouvy vypovědělo s tím, že do této doby přidělené finanční 

prostředky byly ponechány jako součást nadačního jmění příjemce, bez dalších nároků ze strany 

státu s výjimkou pravidel stanovených pro tento účel v Novém Občanském zákoníku. 

Nadace, která byla od roku 2002 příjemcem prostředků z NIF, získala v letech 2002 až 2006 od 

této instituce příspěvky v celkové hodnotě 30.217.575 Kč. Tyto prostředky se staly součástí na-

dačního jmění a byly využívány podle pravidel daných skončeným smluvním vztahem s MF a dříve 

platným Zákonem o nadacích. Podle těchto pravidel byly pro nadační činnost použitelné pouze 

výnosy z prostředků přijatých od NIF. 

Přestože se ukončením smlouvy s MF a účinností Nového Občanského zákoníku změnily pod-

mínky pro další využívání nadačního jmění (jehož součástí jsou i prostředky získané z NIF), zacho-

vala Nadace i v roce 2014 při správě nadačního jmění postupy  odpovídající předchozím podmín-

kám. Tyto postupy vycházely z předpokladu, že pro nadační činnost jsou použitelné pouze výnosy 

z prostředků přijatých od NIF, resp. z nadačního jmění. Nadace i v roce 2014  pokračovala ve své 

konzervativní investiční strategii nákupu Státních dluhopisů ČR, které garantují požadovanou míru 

jistoty. Z výnosů takto investovaných prostředků byly potom podporovány vybrané projekty. 

Na rozdíl od postupu v minulých letech nebyly v roce 2014 projekty vybírány formou dříve obvyk-

lého grantové řízení, ale byly podporovány Individuálně vybrané projekty. Tento způsob byl uplat-

něn v návaznosti na změněné podmínky a pravidla  pro nakládání s nadačním jměním a finančními 

prostředky nadací a také v návaznosti na významné snížení úrokové míry na finančních trzích a 

z toho plynoucí menší vnosy. 

Přesto se Nadace i v roce 2014 držela dřívější metodiky stanovení minimální částky k rozdělení, 

podle které muselo být použito min. 80% tzv. minimálního dosažitelného výnosu. 
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Výše prostředků, které Nadace rozděluje, se dříve pohybovala v rozmezí 1 až 2mil. Kč ročně. 

V roce 2014 mohla být na podporu projektů, i vlivem podmínek na finančních trzích, použita 

částka nižší. 

 

Projekty podpořené v roce 2014 
 

Podpořené projekty v roce 2014 (realizace v r. 2015)      Tab. 2 

Číslo 
smlouvy 

Žadatel Název projektu 
Hodnota pro-

jektu Kč 

Požadovaný 
příspěvek 

Kč 

Schválený 
příspěvek 

Kč 

Podíl pří-
spěvku 
na ceně 
projektu 

% 

G01/XIII Domov sv. Karla Boromejského 
Univerzální sprchové vozíky pro 
imobilní pacienty 

301 508 250 000 250 000 82,92% 

G02/XIII 
Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského 

Rekonstrukce rodného domu sv. 
Jana N. Neumanna v Prachaticích - 
I. etapa 

13 320 945 200 000 200 000 1,50% 

G03/XIII 
Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze 

Pořízení rehabilitačních pomůcek 220 000 100 000 100 000 45,45% 

IIK-
2014-01  

Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského 

Podpora aktivit sester boromejek 
mezi mládeží 

12 705 12 705 12 705 100,00% 

IIK-
2014-02 

Asociace skautek a skautů Ev-
ropy 

Podpora účasti mládeže na evrop-
ském setkání skautek a skautů EU-
ROJAM 2014 

30 000 30 000 30 000 100,00% 

IIK-
2014-03 

Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského 

Podpora prezentace Kongregace 
MSKB při konferencích, přednáš-
kách a besedách s mladými lidmi 

25 404 25 404 25 404 100,00% 

CELKEM Kč 13 910 562 618 109 618 109 4,44% 

 

V roce 2014 bylo nutné, podobně jako v roce 2013, kompenzovat negativní dopady dramaticky 

nízkých úrokových sazeb, a tím i pokles výnosů z investic použitím prostředků jak z výnosů z in-

vestovaného nadačního jmění, tak i z vlastních prostředků nadace. 

V roce 2014 byla tedy schválena podpora vybraným projektům v celkové výši 618.109 Kč. 

Spolu s některými projekty schválenými v roce 2013 a finančně realizovanými v roce 2014, 

byla žadatelům o finanční podporu vyplacena celková částka 896.544 Kč.  

1.2. Podpora potřebných věcnými dary 

Naše Nadace je známa svojí podporou širokému okruhu příjemců formou věcných darů. Tuto čin-

nost můžeme v takovém rozsahu provádět pouze s významnou pomocí našich dárců. Patří mezi 

ně jak jednotlivci, tak i organizace, které poskytují Nadaci formou darů potraviny, zdravotnické 

pomůcky a materiál, nábytek, ošacení, ložní prádlo apod.  

Nadace získává tento materiál často jako již odepsaný a s nulovou hodnotou. Každý dar je kon-

trolován  pokud jde o jeho stav a kvalitu, a to i přes to, že na první pohled  se jedná o věci kva-

litní. Pro obdarované představují tyto dary mimořádné úspory nákladů, které by museli na poří-

zení nových věcí jinak vynaložit. 
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Mezi příjemce věcných darů patří pravidelně zejména nemocnice a zdravotnická zařízení, soci-

álně zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, sociálně chari-

tativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé naší republice. Při výběru příjemců se 

Nadace hodnotí potřebnost žadatele, jeho sociální a společenské zařazení a solidnost. Noví žada-

telé se na Nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již se stali našimi partnery. 

Tím se Nadace snaží zajistit, aby dary sloužily dále svému účelu a nemohly být zneužit např. ke 

komerčním účelům.   

S příjemci darů jsou uzavírány darovací smlouvy. V roce 2014 byly uzavřeny darovací 

smlouvy se 65 příjemci věcných darů. 

 

3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI 
 

3. 1. Dary od jednotlivců a firem v roce 2014   

a) Finanční dary 

Stejně jako v předchozích letech, staly se finanční dary od jednotlivců a firem nepostradatelným 

předpokladem k charitativní činnosti Nadace. Bez ohledu na darovanou částku jsme za každý po-

dobný projev důvěry vděčni. Zejména pak v této době, kdy je podpora sociálních či charitativních 

projektů stále obtížnější.  Velice si této podpory vážíme a rádi bychom všechny naše podporova-

tele a dobrodince ujistili, že vždy pečlivě zvažujeme využití všech darů tak, aby bylo naplněno 

naše krédo – pomoc bližním v jejich těžkých životních situacích. Vážíme si této podpory i proto, 

že se nám jí dostává i v době hospodářských problémů v naší zemi a mnohdy těžké finanční situ-

aci samotných dárců. Všem za to upřímně děkujeme: „Pán Bůh zaplať …“ 

Mezi naše donátory, kteří pomohli naší nadaci darem převyšujícím částku 10 tis. Kč a kteří sou-

hlasili s uvedením svých jmen, patřili tito jednotlivci a organizace: 

Archeologický podnik Mstěnice, a.s. 

Boltnar Antonín 

Černošek Svatoslav  

Explast, s.r.o. 

Hüblová Marcela 

Husáková Marta  

Jídelní a lůžkové vozy, a. s. 

Kubát Rudolf 

Pluháček Eduard 

Roman Jan  

Starchová Stanislava  

Thümmel Egbert  

Vinci Park CZ, a. s.a další 

V roce 2014 byla celková výše finančních darů získaných od jednotlivých dárců, 

fyzických osob i společností, celkem 519.674 Kč. 
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3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI 
 

3.1. Věcné dary 

Podobně jako v předchozích letech mohla i v roce 2014 Nadace využívat věcných darů, které 

k různým účelům získala od svých podporovatelů a příznivců. Jedná se nejen o dary od institucí, 

ale i od jednotlivců a mají mnoho podob. Dobré jméno Nadace a její renomé, které šíří zejména 

sami příjemci darů, přináší každým rokem nové vztahy, na jejichž základě může být tato charita-

tivní číst činnosti nadace rozšiřována. 

Za to patří náš velký dík všem, kteří nadaci v roce 2014 pomáhali a podporovali ji. 

Významné věcné dary v roce 2014 poskytly: 

Potraviny:  Česká federace potravinových bank; 

   Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s.; 

   Naděje, o. s. a další. 

Zdravotní pomůcky: Agape Fundation, Švédsko, a další 

Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí, ložní prádlo: 

   OREA Hotel Pyramida, Praha 

   Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role 

   Hotel AXA, Praha, a další 

3.2. Poděkování za pomoc patří také: 

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 odpadu 

Svůj dík vyslovuje Nadace také Vězeňské správě České republiky v Řepích za ochotné po-

skytnutí pomoci klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích prostorách. 

3.3. Poděkování za pomoc našim dobrovolníkům: 

Na tomto místě se patří poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří naší nadaci podporovali a ne-

zištně pomáhali. Bez jejich obětavé pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných 

podmínek, by nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. 
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4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE 
 

4.1. Finanční část výroční zprávy za rok 2014 

a) Přehled výsledků hospodaření  

V roce 2014 vykázala nadace ztrátu ve výši 446.641 Kč. Nadace ve snaze podpořit alespoň nejdů-

ležitější projekty poskytla finanční podporu  v celkové částce vyšší než byla částka přijatých fi-

nančních darů i příjmů z výnosů ze státních dluhopisů.  

  Přehled výsledků hospodaření za rok 2014 (v tis. Kč)      Tab. 3 

Položka Účet Náklady Výnosy 

Spotřeba ostatního materiálu 501-01 1 x 

Kancelářské potřeby 501-03 6  x 

Spotřeba energie 502-01 98  x 

Opravy a údržba  511-01 x x 

Opravy a údržba  511-03 x x 

Cestovné   512-03 34  x 

Reprezentace   513-01 47  x 

Ostatní služby   518-01 7 x 

Zhodnocení darů o dopravu 518-02 99  x 

Ostatní služby   518-03 54 x 

Odměny dle dohod o provedení 
práce 

521-01 109  x 

Ostatní daně a poplatky 538-01 1  x 

Poskytnuté příspěvky 546-01 896  x 

Bankovní poplatky 549-01 25 x 

Pojištění 549-11 7  x 

Vrácení nevalidních st. dluhopisů 553 8 180  x 

Admin. úprava Fondů 568 368  x 

Přijaté úroky po zdanění 644-01 x 6  

Výnosy z dl. fin. maj. 657-01 x 413  

Admin. úprava Fondů 668 x 368  

Získané dary 682-01 x 519  

Vrácení nevalidních st. dluhopisů 653   8 180  

SOUČET 9 932 9 486 

Rozdíl nákladů a výnosů - ztráta -446  

 
   Přehled majetku Nadace (v tis. Kč)   Tab. 4 

Položka Aktiva Pasiva 

Materiál na skladě (dary+doprava) 1 409 x 

Dlouhodobý finanční majetek 22 992 x 

Pokladna a finanční účty 10 305 x 

Vlastní jmění x 42 806 

Fondy x 1 408 

Hospodářský výsledek x -446 

Nerozdělený zisk z minulých let x -9 062 

Celkem 34 706 34 706 
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b) Registrované nadační jmění 
K 31.12.2014 činilo registrované nadační jmění  30.717.575 Kč 

 

Hospodaření s prostředky z NIF: 

Celkový objem prostředků získaných od NIF v letech 2002 až 2006 ve výši 30.217.575 Kč je veden 

jako součást nadačního jmění. Tyto prostředky byly i v roce investovány do Státních dluhopisů ČR 

a do Spořících státních dluhopisů ČR. Výnosy z těchto investic tvoří potom hlavní příjem Nadace. 
 

 

  Výnosy z příspěvků NIF v r. 2014 (v Kč)  Tab. 5 

 

 

 

 

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 
 

 

Posláním dozorčí rady bylo dohlížet na práci správní rady a kontrolovat nakládání s finančními 

prostředky i celkové hospodaření Nadace, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace.  

Dozorčí rada je nezávislým orgánem Nadace jmenovaným zřizovatelem. 

Dozorčí rada je tříčlenná – předseda DR a dva členové 

Členové dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní rady i jednání grantové komise i kon-

zultací při řešení problémů činnosti Nadace. 

Dozorčí rada konstatovala, že v roce 2014 postupovala správní rada Nadace při realizaci cílů na-

dace podle stanovených pravidel a finanční prostředky vynakládala účelně.  

 

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní 

rady Nadace za rok 2014 i o výsledcích hospodaření za rok 2014: 

 

 

„bez výhrad“ 
 

 

 

 

 

Ing. Marie Svobodová 

za Dozorčí radu, předseda 

Výnos ze státních dluhopisů 413 109 

Úroky z účtu (běžný účet u KB) 5 463 

Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r. 2014 418 572 
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6. ZPRÁVA AUDITORA 
 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2014 
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7. ZÁVĚR 
 

 

Naše činnost je motivována příkladem dobrého díla našeho zřizovatele, Kongregace Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského. Proto bychom na tomto místě chtěli vedení kongregace i sestrám 

boromejkám osobně poděkovat za jejich podporu, pomoc i příklad, kterým se v naší činnosti ří-

díme. 

 

Věříme, že budeme moci i v dalších letech pomáhat našim potřebným, jednotlivcům i společnos-

tem a že navíc budeme naše služby zlepšovat a rozšiřovat. 

 

Vám všem, kteří jste příznivci našeho díla, či podporovateli celého díla boromejského, děkujeme 

za Vaši přízeň. Přijměte proto prosím od nás upřímné „Zaplať Pán Bůh“. 

 

Přejeme Vám i v roce 2015 pevné zdraví, spokojenost a Boží lásku. 

 

 

 

 

 

Vaše 

Nadace dobré dílo 

sester sv. Karla Boromejského 
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