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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI
Základní informace o nadaci
POSLÁNÍ NADACE
Posláním nadace se stalo podporovat zařízení a programy, v nichž je
rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak znevýhodněné lidi, a to v širším
měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních. Nadace se profilovala
nejen ve sféře sociální a zdravotní, ale orientovala se na oblast širší, zvláště
sociálně-výchovnou. Jejím cílem je působit na všechny, kdo sociálně-zdravotní
služby poskytují nebo se v této oblasti dobrovolně angažují, aby v tomto procesu
byly plně uplatňovány křesťanské hodnoty láskyplné péče, při zachování vysoké
odbornosti.
Nadace nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky pro
svou činnost a provoz získává od individuálních dárců, firem, od svého
zakladatele a z výnosů nadačního kapitálu.

ÚČEL NADACE

•

•
•
•
•
•

Podporovat zařízení a programy, v nichž především Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rozvíjí péči o nemocné,
seniory, umírající, osoby sociálně znevýhodněné, děti a mládež
a popřípadě tuto péči zajišťovat;
napomáhat rozvoji a předávání duchovních hodnot ve společnosti,
podporovat křesťanské církve, zejména Církev římskokatolickou,
podporovat sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského,
pořádat charitní, kulturní, formační a benefiční akce,
vzdělávání, školení a publikační činnost.

ZAKLADATEL
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
IČ: 00530204
Šporkova 321/12
118 00 Praha 1 – Malá Strana
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ORGANIZACE NADACE
Organizace nadace
K datu 1. prosince 2016 byli zvoleni noví členové správní rady. Ke konci roku 2016
byly v nadačním rejstříku zapsány následující údaje:
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Malostranské náměstí 3/26
118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 493 69 687
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka N 9.
SPRÁVNÍ RADA
předseda správní rady:

Martin Kala

místopředseda správní rady:

S.M. Nikol Veronika Drápalová

členové správní rady

Kamila Jadrná, Tomáš Kimmer, Dominik Bouma

DOZORČÍ RADA
předsedkyně dozorčí rady

Marie Svobodová

členové dozorčí rady

S.M. Marcela Jana Dvořáková,
S.M. Lada Anna Petříková

Způsob jednání
Nadaci zastupuje navenek předseda správní rady samostatně. Není-li jednání
předsedy správní rady možné, zastupuje nadaci místopředseda. Podepisují se tak,
že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.
Řízení nadace
Základním dokumentem, podle něhož se nadace řídí, je její statut. Správní rada
spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadace. Fungování správní rady kontroluje dozorčí rada nadace.
Složení správní rady bylo zvoleno tak, aby v ní byli zastoupeni specialisté, jejichž
zkušenost, odbornost a trvalý kontakt s činností nadace zaručuje její odpovědné
řízení.
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FINANČNÍ ČÁST
Finanční část
Nadační jmění
registrované nadační jmění:

30.717.575,- Kč

neregistrované nadační jmění: 2.696.643,- Kč

Struktura dlouhodobého finančního majetku k 31. 12. 2016
1.

7.000.000,- Kč
Státní dluhopis ČR 7.000.000,- Kč, ISIN CZ0001003784, 7.000.000 ks

2.

9.649.135,- Kč
Státní dluhopis ČR 3.75 09/12/20, ISIN CZ0001001317, 900 ks

3.

998.175,- Kč
Dluhopis Erste RA-PROFIT 3-04/27/21, ISIN AT0000A1KM06, 100 ks

4.

3.006.000,- Kč
Podílové listy CS Nemovitostního fondu REICO, ISIN CZ0008472545,
2.726.033 ks

5.

1.290,- Kč
Akcie ČEZ, ISIN CZ0005112300, 3 ks

Poskytnuté nadační příspěvky
1.

Domov sv. Karla Boromejského
80 000,- Kč - Výměna pohonné jednotky osobního výtahu

2.

Dům sv. Antonína
80 000,- Kč - Automatické posuvné dveře

3.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
80 000,- Kč - Zvýšení kvality péče na rehabilitačním oddělení
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FINANČNÍ ČÁST
Účetní závěrka
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FINANČNÍ ČÁST
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FINANČNÍ ČÁST
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FINANČNÍ ČÁST
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FINANČNÍ ČÁST
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FINANČNÍ ČÁST
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ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zpráva a výrok nezávislého auditora
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ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZÁVĚREM
Závěrem
Závěr letošní výroční zprávy patří poděkování našim dárcům,
podporovatelům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a partnerům za jejich
důvěru, spolupráci a za finanční podporu.

V roce 2016 naši činnost podpořili darem převyšujícím částku 10 tis. Kč
níže uvedení dárci:

ABSOLUTE COMPANY, Praha 2

Jitka Černošková, Brno – Ivanovice

Agrochemický podnik, Zeleneč

JVL, a.s. Praha, Praha 4

Antonín Boltnar, Březnice

Kubát Rudolf, Praha

Bohumír Bárta, Praha 4 – Háje

Novotný Karel, Praha

Egbert Thummel, Ríčany

PEM - INVEST, a.s. Praha 1

Hana Hrubá, Praha 8 – Bohnice

Petr Šámal, Olomouc

Hana Plocková, Praha 1

Petr Topiarz, Mnichovice

Jan Petr Roman, Praha 6 – Dejvice

Pluháček Eduard, Třeboň

Martin Šimůnek, Břeclav

SIKO KOUPELNY, a.s., Praha 9

Vyškovský Dalimil, Praha 4

Stanislava Starchová, Praha 10

Janásová Ludmila, Praha

Podpora potřebných věcnými dary
Nadace podporuje věcnými dary široký okruh příjemců. Potřebným lidem
i organizacím jsou poskytovány zdravotnické pomůcky a materiál, potraviny,
nábytek, ošacení, ložní prádlo, nádobí apod. Tuto pomoc může Nadace poskytovat
pouze díky věcným darům, které sama získává od dárců, mezi něž patří jak
jednotlivci, tak i organizace.
Mezi příjemce věcných darů patří zejména nemocnice a zdravotnická zařízení,
sociálně zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní
charity, sociálně charitativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé
naší republice. Při výběru příjemců je posuzována potřebnost žadatele, jeho
sociální a společenské zařazení a solidnost. Tím se Nadace snaží zajistit, aby dary
sloužily dále svému účelu a nemohly být zneužity např. ke komerčním účelům.
Noví žadatelé se na Nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již
byli v minulosti obdarováni a jsou za pomoc vděčni.
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ZÁVĚREM
I přes určitá omezení v rozsahu poskytované finanční pomoci, která
vyplývají především z nízkých výnosů z uložených prostředků, lze rok 2016
považovat za úspěšný. Podařilo se poskytnout finanční prostředky na
podporu vybraných projektů, rovněž bylo možné pomoci řadě potřebných
lidí i organizací věcnými dary.
Věříme, že budeme moci i v dalších letech pomáhat našim potřebným,
jednotlivcům i společnostem, a že navíc budeme naše služby zlepšovat
a rozšiřovat.

Správní rada
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Boží milost nás připravuje, abychom unesli to,
co by se jinak zdálo neúnosné.
sv. Karel Boromejský

Kontaktní informace
NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
Malostranské náměstí 3/26
118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 493 69 687
Telefon: 602 872 272
E-mail: info@nadacedobredilo.cz
www.nadacedobredilo.cz
Bankovní spojení:
1934206349/0800
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka N 9.
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