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1. VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA DÁRCŮ 2007
Fórum dárců (FD) je sdružení zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Na budování filantropie v ČR Fórum dárců úspěšně pracuje již 10 let. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace
nadací Fóra dárců a Asociace nadačních fondů Fóra dárců. Ty sdružují nadace a nadační fondy, které se přihlásily
k pravidlům etického chování a podílí se na rozvoji českého nadačního prostředí. Od listopadu 2003 funguje při
Fóru dárců i Klub firemních dárců DONATOR.
Prezentace jednotlivých aktivit FD jsou k dispozici na následujících adresách:

www.donorsforum.cz

www.darcovskasms.cz

www.socialnimarketing.cz

www.standard-lbg.org

Struktura Fóra dárců
Fórum dárců je rozděleno do čtyř členských sekcí (nadace, nadační fondy, firemní dárci a mecenáši. Výkonný výbor Fóra dárců je volen na tři roky ze zástupců
členských sekcí. Výroční schůze všech členů jednotlivých sekcí je vrcholným orgánem Fóra dárců. Výkonný ředitel FD je jmenován Výkonným výborem.

Výroční
chůze
74 členů

Asociace
nadací
38 členů

Asociace
nadačních
fondů

Klub firemních dárců
Donator

19 členů

17 členů

Sekce
mecenášů
nenaplněná

Výkonný
výbor
7 členů
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Mezinárodní spolupráce a partnerství
Fórum dárců je součástí Worldwide Initiative for Grantmaker Support

V roce 2007 Fórum dárců završilo 10 let svojí činnosti. Toto výročí se odra-

(WINGS) - globální sítě asociací, které sdružují nadace, podniky a další dár-

zilo i v komunikaci směrem k veřejnosti a na významných akcích Fóra dár-

ce, se sídlem v Bruselu. Výkonná ředitelka Fóra dárců Pavlína Kalousová

ců. Uplynulý rok jsme se zaměřili na stabilizaci práce v legislativní oblasti,

byla v roce 2007 členkou Správní rady WINGS. Fórum dárců je také aktivně

a to iniciováním založení Výboru pro legislativu a financování na Úřadě

zapojeno do evropské spolupráce, a to s ostatními asociacemi a střešními

vlády ČR, který umožní zástupcům neziskových organizací přímý a efek-

organizacemi pro dárce v networku DAFNE (Donors and Foundations Ne-

tivní přístup do legislativních procesů. Také jsme vytvořili nové servisní

tworks in Europe) v rámci Evropského nadačního centra v Bruselu (Euro-

zázemí v oblasti firemní filantropie a konzultačních aktivit, a to zejména

pean Foundation Center – EFC). Pravidelně zpracováváme informační zprá-

v souvislosti s programy zapojování zaměstnanců a strategického rozvoje.

vy pro zahraniční subjekty o vývojových trendech ve filantropii v České
republice.
V rámci spolupráce v regionu střední a východní Evropy spolupracuje Fórum dárců s dalšími partnerskými organizacemi, a to jak z řad organizací
obdobného typu, tak s dalšími expertními centry. Fórum dárců je regionálním partnerem projektu Central and Eastern European Network for Responsible Giving (CEENERGI), který rozvíjí firemní dárcovství v 8 zemích
střední a východní Evropy. Vedle České republiky se jedná o Bulharsko,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajinu.
Fórum dárců je exkluzivním partnerem mezinárodního Standardu odpovědná firma - London Benchmarking Group (zastoupení pro ČR a Slovensko). V rámci dalších projektů je partnerem organizace Business in the
Community.
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Činnost Fóra dárců v roce 2007

Ke konci roku 2007 mělo Fórum dárců 76 členů. Zaměstnanců je v tuto
chvíli 15 a 2 externí stážisté z VŠE v Praze.

2. PROGRAM PRO NADACE A ODBORNÉ CENTRUM
Profesionální a expertní rozvoj
Projekt Odborné centrum

Projekt Profesionalizujeme dárce v ČR s Nadací České spořitelny

Cílem projektu Odborné centrum, který byl podpořen z prostředků Evrop-

V roce 2007 Fórum dárců ve spolupráci

ského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Hlav-

s Nadací České spořitelny pokračovalo

ního města Prahy, bylo vytvořit vzdělávací a informační centrum pro daně,

v realizaci vzdělávacího programu za-

účetnictví, audit, právo a investování neziskového sektoru se specializací

měřeného na profesionalizaci českých

na nadační subjekty. Na základě společné práce expertů byla vytvořena

dárců. Cílem projektu bylo nabídnout

školící a konzultační metodika.
Významným úkolem projektu Odborného centra bylo tedy posílit kapacitu
a profesionalitu neziskového, zejména nadačního, sektoru. Tím totiž nabídne rozšíření potenciálu v oblasti rozvoje lidských zdrojů stávajícím odborníkům na daně, účetnictví, audit a investování pro neziskové organizace.

českým dárcům, a to zástupcům nadací, nadačních fondů a firemních dárců, vzdělávací akce, prostřednictvím kterých měli možnost zvyšovat či prohlubovat svoji odbornou kvalifikaci, a tím přispět k profesionalizaci dárců v ČR. Již tradičně projekt navazuje na předchozí ročníky vzdělávání s
Nadací České spořitelny a s Českou spořitelnou, a.s. a byl rozšířen o další
nástroje vzdělávání.

Hlavní cíle projektu se soustředily na následující aktivity:
! vytvořit vzdělávací a informační centrum pro daně, účetnictví, audit,

právo a investování neziskového sektoru, tím že bude rozšířena expertní
základna stávajících odborníků a FD poskytne technickou podporu k vytvoření tohoto centra,

Základním cílem projektu bylo zvýšit profesionalitu, efektivitu a transparentnost dárcovských subjektů, zlepšit jejich informovanost, prohlubovat
spolupráci mezi experty na neziskové organizace se specializací na nadační subjekty a vyvíjet spolupráci mezi dárci. Projekt byl primárně určen pro

! rozvíjet pružný trh práce tím, že bude zvýšena kompetence lektorů a kon-

pracovníky nadací, nadačních fondů a zástupce firemních dárců. Oborová

zultantů s orientací na neziskový sektor,

setkání byla určena také zástupcům státní správy a jiných typů neziskových organizací. Projekt byl realizován zejména prostřednictvím speciali-

! rozvíjet systém celoživotního učení vytvořením metodiky pro vzdělávání

zovaných vzdělávacích akcí – seminářů, workshopů a oborových setkání,

odborníků na daně, účetnictví, audit, právo a investování pro neziskové

a také vydáním odborných tištěných brožur.

organizace,
! zvýšit adaptabilitu pražských nadačních a neziskových subjektů na legis-

lativní, daňové a společenské změny prostřednictvím zvyšováním a posilováním kvalifikace odborníků v nich působících.
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Vybrané výsledky z oblasti profesionálního a expertního rozvoje

B. Oborová setkání

Workshopů se zúčastnilo 129 lidí z 84 nadací a firem.

Oborová setkání byla uspořádána na uvedená témata. Cílem těchto akcí

Oborových setkání se zúčastnilo 30 zástupců z 22 organizací
(nadace, firemní dárci, státní správa a samospráva).

je umožnit diskuzi nad možnostmi strategické spolupráce mezi jednotlivý-

Expertního školení se zúčastnilo 19 interních a externích odborníků z oblasti účetnictví, daní, auditu a finančního managementu. 14 odborníků získalo od Fóra dárců certifikát.

A. Školení
V roce 2007 Fórum dárců zorganizovalo pro nadace a další neziskové organizace tato školení:
! Finanční management pro nadace - 15. 3. 2007

22 účastníků z 20 organizací
! Nová právní úprava pro nadace - 12. 4. 2007

14 účastníků ze 14 organizací

mi dárci. Tato setkání jsou již tradiční a tentokrát byla organizována jako
schůzky subjektů s podobnou oblastí strategické podpory. Tato nová podoba oborových setkání je více zaměřena na diskuzi nad aktuálními otázkami
než na samotnou koordinaci spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny.

! Životní prostředí - 2. 10. 2007

Hlavní náplní setkání byly trendy a nové příležitosti v podpoře
projektů z oblasti životního
prostředí, spolupráce mezi
nadacemi,

korporátními

partnery a vládou. Setkání
bylo uspořádáno v Brně.

! Efektivní komunikace - 18. 5. 2007

10 účastníků ze 7 organizací
! Marketing, PR a komunikace - 25. 6. 2007

8 účastníků ze 7 organizací
! Role členů správní rady – práva a povinnosti - 22. 10. 2007

31 účastníků z 25 organizací
! Nová daňová a účetní úprava pro nadace -

8. 11. 2007
31 účastníků z 26 organizací
! Interní pravidla pro nadace - 29. 11. 2007

13 účastníků ze 13 organizací
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! Vzdělávání - 10. 12. 2007

Hlavním obsahem setkání byly
takové oblasti vzdělávání, které
poskytují zajímavý potenciál pro
spolupráci mezi jednotlivými dárci.
Byly představeny fungující příklady z praxe.

C. Školení expertů a certifikace
Školení expertů bylo organizováno na základě nové expertní školicí metodiky, kterou Fórum dárců vytvořilo. Školicí program zahrnoval sérii školení a workshopů z oblasti práva, daní, účetnictví, auditu a investování. Školicího programu se
zúčastnilo 19 expertů a 14 z nich úspěšně složilo certifikační zkoušku. Tito experti rozšířili stávající odbornou základnu
a mohou poskytovat nadacím ve stanovených oblastech potřebné konzultace nebo služby. Jsou zapojeni do konzultačního
servisu, který Fórum dárců poskytuje nadacím.

D. Publikace vydané Fórem dárců v roce 2007
V roce 2007 byly vydány 2 publikace pro nadace a nadační fondy:

! „Investování a finanční management neziskových organizací“ je jednoduchý přehled hlavních aspektů finančního

managamentu a investování pro nadace a ostatní neziskové organizace. Popisuje a hodnotí hlavní investiční nástroje,
INVESTOVÁNÍ
A FINANČNÍ MANAGEMENT
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

457920_FD_Investovani_Finance-v41 1

strategie a poskytuje zhodnocení rizik. Publikace je určena především pro finanční manažery, manažery nadací, členy
správních rad a další experty.

3/8/07 3:46:41 PM

! „Práva a povinnosti členů správních a dozorčích rad nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností“ je

praktický průvodce pro členy správních a dozorčích rad a je zaměřen na hlavní práva a povinnosti vyplývající ze zákona o nadacích a nadačních fondech, daňového zákona a zachycuje také fungující příklady dobré praxe.
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Práva a Povinnosti členů
sPrávních a dozorčích rad nadací,
nadačních fondů a obecně
ProsPěšných sPolečností

3. PODPORA DOBRÉHO PODNIKÁNÍ
Projekt Podpora dobrého podnikání v ČR
Společný projekt Fóra dárců, Nizozemské obchodní
komory v Praze a Nadace Terezy Maxové s názvem
„Podpora dobrého podnikání v ČR“ byl v roce
2007 zaměřen na profesionalizaci neziskových organizací a jejich klientů v oblasti

! mají prokazatelnou činnost z jedné z výše zmíněných oblastí po dobu

nejméně dvou let,
! mají veřejně přístupnou výroční zprávu nejméně za poslední dva

roky.
Na základě výběrového řízení byly vybrány tyto neziskové organizace: o.s. IQ Roma servis, o.s. LOGO, Máme otevřeno?, o.s., Por-

obchodních dovedností. Tento projekt

tus Praha, o.s., SANANIM, o.s., Síť mateřských center v České

tedy reagoval na potřebu posilovat spo-

republice, STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny.

lupráci a partnerství mezi neziskovými
organizacemi a komerčním sektorem.

Školení na jednotlivá témata (sociální podnikání, marketing,
projektové řízení, řízení lidských zdrojů apod.) vedli špičkoví

Cílem projektu bylo především podpořit

manažeři předních společností, které jsou členy Nizozemské

rozvoj podnikatelské činnosti u lidí znevýhodněných na trhu práce. Členové Nizozemské obchodní komory poskytli účastníkům v rámci projektu know-how a vedení.
Fórum dárců zase v projektu aplikuje své zkušenosti v oblasti profesionalizace neziskových organizací a účinné spolupráce mezi komerčními subjekty a nevládními organizacemi.
Do projektu se mohly přihlásit neziskové organizace, které:
! Jsou veřejně prospěšné (občanské sdružení, obecně prospěšná společ-

nost, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby) a poskytují zejména sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
! vykonávají tyto činnosti – práce s klienty, zejména jejich vzdělávání a in-

tegrace do pracovního procesu (převážně v oblasti sociální a humanitární,
vzdělávání, zdravotní, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež),
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obchodní komory v Praze. Jednalo se např. o tyto firmy: ABN
Amro Bank N.V., BUSINESS LEASE, s.r.o., Ernst & Young Tax &
Transactions, s.r.o., ING GROUP a.s., Getronics (Czech Republic),
s.r.o.

4. PROGRAM FIREMNÍ FILANTROPIE
Fórum dárců pokračovalo v implementaci aktivit ve dvou úrovních – rozvoj standardů a poskytování služeb.

Služby a činnosti v korporátní oblasti

Benchmarking
Měření
Ověřování

Vztahy
s vládou
PR
Kredibilita

Zapojování
zaměstnanců

Cause
Marketing

Firemní
strategie
Nadace
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Rešerše
Analýzy
Výzkum

Fórum
dárců

Informační
servis
CSR Fórum

Klub firemních dárců
Propojování

Konference
Školení
Konzultace

Měření a benchmarking – Standard odpovědná firma/LBG
Metodiku LBG používají globálně firmy ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Německu, Slovensku, Novém Zélandu a USA. V České republice se
metodika používá od roku 2005 pod názvem Standard odpovědná firma
(SOF). Metodika SOF umožňuje kvalitní řízení projektů firemní filantropie
a efektivní investice firem do veřejně prospěšných projektů. Tím také lepší
komunikaci, transparentnost a benchmarking těchto investic.
V roce 2007 uživatelé metodiky SOF v ČR celkem reportovaly téměř 500 milionů Kč. Dalších 60 milionů Kč přinesly tyto firmy do neziskového sektoru formou leverage. V roce 2007 přistoupily k používání metodiky firmy
Skanska CZ a.s. a ČSOB, a.s. V roce 2007 kladly firmy ve skupině SOF

práv se konal 14. 6. 2007. V tento den
všichni členové podpořili Organizaci na
pomoc uprchlíkům svou dobrovolnickou
prací a věcnými dary.
Hlavní cíle klubu jsou:
! Budování reputace pro firemní filan-

tropii a CSR v ČR.
! Zlepšování prostředí pro filantropii

a CSR.
! Zvyšování odbornosti a motivace firem k CSR.

hlavní důraz na hodnocení společenských i komerčních benefitů projektů
Společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility, CSR) a na

Klub má v současné době 17 členů: Citibank Europe plc, organizační složka,

efektivní spolupráci s neziskovými organizacemi a zaměstnanci. Speciální

CS Cabot, spol. s r.o., Česká spořitelna, a.s., Skupina ČEZ, GlaxoSmithKline,

on-line systém pro reportování o CSR projektech byl vytvořen v ČR a rozší-

s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., Metrostav a.s., Pfizer, spol. s r.o., Philip Mo-

řen také do Španělska.

rris ČR a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Siemens s.r.o., Skanska CS a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Tesco Stores ČR a.s., T-Mobile Czech Republic

Skupina SOF má 17 členů. Jsou to: Česká rafinérská, a.s., Česká Spořitelna,

a.s., Vodafone Czech Republic a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

a.s., Skupina ČEZ, Citibank Europe plc, organizační složka, ČSOB, a.s., GlaxoSmithKline, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., Nestlé Česko, s.r.o., Pfizer,
s.r.o., Philip Morris, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Provident Financial, s.r.o.,

Výzkumy a šetření o firemním dárcovství

Siemens, s.r.o., Skanska CZ, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Tesco

V roce 2007 zpravovalo Fórum dárců, ve spolupráci s agenturou Factum

Stores ČR, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

Invenio, která se věnuje výzkumu veřejného mínění, zpracovalo šetření
o postojích české veřejnosti v souvislosti s firemními dárci. Hlavní výsled-

Klub firemních dárců DONATOR

ky prokázaly, že Češi firemní dárcovství od podniků očekávají. Česká veřejnost je přesvědčena, že se jedná o součást standardní činnosti firem a že by

DONATOR je prestižní sdružení 17 firem, které prosazují odpovědné

firmy měly investovat do komunity, ve které vydělávají peníze. Dále česká

a transparentní dárcovství, hlásí se k principům společenské odpovědnosti

veřejnost očekává, že se firmy budou chovat odpovědně, což může být také

firem, dodržují etický kodex dobrého dárce a věnují svou podporu rozvoji

jeden z rozhodovacích faktorů při nákupním chování a může to také ovliv-

občanské společnosti. Členové Klubu DONATOR darovali v roce 2007 na ve-

nit rozhodování lidí pracovat u určité firmy. Hlavní výsledky výzkumu jsou

řejně prospěšné projekty 512 mil. Kč, čímž se na celkovém rozvoji firemní

uvedeny v následujícím přehledu.

filantropie v České republice podíleli 21 %. Klíčovými tématy Klubu DONATOR bylo v roce 2007 zapojování top managementu a zaměstnanců do CSR
projektů. Den dobrovolnictví klubu DONATOR na podporu tématu lidských
10

Pokud chce být firma odpovědná, musí:

zabezpečit spolupráci s firemními dobrovolníky a funguje jako prostřed-

! Vyrábět výrobky kvalitní (88 %) a šetrné k životnímu prostředí (71 %),

ník při propojování obou jednotlivých stran. Fórum dárců také motivuje
firmy, aby začaly s podobnými programy. Výsledky výzkumu prokázaly, že

! poskytovat rovné příležitosti ženám, znevýhodněným skupinám obyvatel

více než 1/3 zaměstnanců si přeje, aby jejich firma darovala alespoň jeden

a menšinám (57 %),

placený den na firemní dobrovolnictví. V roce 2007 spolupracovalo FD na

! investovat do rozvoje a školení zaměstnanců (54 %),

programech firemního dobrovolnictví s následujícími firmami:
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.– Den pro charitu

! investovat do komunity (46 %).

Pokud lidé považují nějakou firmu za odpovědnou:
! 59 % z nich to zvýší obecnou důvěru k firmě,
! 43 % z nich zkusí výrobky dané firmy,
! 26 % začne aktivně tuto firmu doporučovat,
! 20 % bude chtít pro tuto firmu pracovat/bude více loajální.

CSR trendy z pohledu zákazníků

Česká spořitelna, a.s. - 2 dny pro charitu
Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o.– Community Day
GlaxoSmithKline, s.r.o. - Orange Day
KPMG Česká republika, s.r.o. – Community Day
Pivovary Staropramen a.s. – Team buildingová akce Top managementu
T-Mobile Czech Republic a.s. – Jeden den pro váš dobrý skutek
Úspěšně bylo zapojeno 1 200 zaměstnanců z těchto firem do více než 100
neziskových organizací v celé České republice. V roce 2008 očekává FD
zapojení do programů firemního dobrovolnictví ještě více firem a počet

! 50 % zákazníků si za poslední tři roky

dobrovolníků pravděpodobně přesáhne 3 000 lidí. Prioritou FD je zaměřit

zakoupilo výrobek, který byl spojen

se v těchto programech také na expertní práci a rozvoj schopností zúčast-

s dobrou věcí,

něných.

! 62 % zákazníků by si přálo mít více

informací o CSR přístupu firmy, jejíž

Oblasti zapojení firemních dobrovolníků

výrobky si kupuje.

Zapojování zaměstnanců
Jeden z velmi důležitých trendů v ob-

43 %

Životní prostředí, ekologie a zvířata

21 %

Sociální a zdravotní oblast

21 %

Děti, mládež a volný čas

12 %

Senioři

3%

Humanitární a rozvojová pomoc

lasti CSR je zapojování zaměstnanců
z komerčních subjektů do neziskových organizací a jejich projektů.
Firmám poskytuje FD konzultace
v oblasti přípravy jejich strategií, neziskovým organizacím zase pomáhá
11

Program Sociální marketing
Cause related marketing (CRM)
V pilotním projektu proškolilo FD více než 50 zástupců z firem a nezis-

!

kových organizací. V rámci programu vzniklo 20 nových cause related

tingové strategie firem a sociální

marketingových programů. V roce 2008 bude FD pokračovat ve školicím

marketing neziskových organizací“

programu, propagaci konceptu CRM mezi firmami, a to prostřednictvím vý-

je příručka s přehledem projektů

znamné externí agentury, která organizuje konference na téma marketing
a management v ČR. Dále je v plánu nastavení pravidel CRM společně s Radou Cause related marketingu. Projekt byl zakončen workshopem a pře-

„Jak efektivně propojit marke-

připravených neziskovými organiCause related marketing
Jak efektivně propojit marketingové strategie firem
a sociální marketing neziskových organizací

zacemi, které se účastnily projektu
Sociální marketing. Projekty byly

hlídkou projektů neziskových organizací, který byl uspořádán 25. října

prezentovány na workshopu pro fir-

2007 pro firmy a úspěšné účastníky projektu. Akce se zúčastnilo 75 lidí.

my a účastníky projektu.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Publikace vydané v roce 2007 pro firmy v rámci programu CRM

Sociální marketing/Cause Related Marketing

! „Sociální marketing/Cause rela-

ted marketing“ je publikace o cause related marketingu, která přináší informace, výzkumy a zajímavé
Sociální marketing
Cause Related Marketing

příklady z praxe. Motivuje firmy
začlenit veřejně prospěšné téma
nebo neziskový projekt do jejich
marketingové komunikace.

TOP Firemní Filantrop 2007
Slavnostní vyhlášení cen pro firemní dárce bylo v roce 2007 spojeno s oslavami 10. výročí založení Fóra dárců. Dohromady se do žebříčku zapojilo
téměř 50 firem, které darovaly více než 758 milionů korun. Ceny zaštítil
velvyslanec Spojených států amerických Richard Graber, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, ministr vlády pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Fórum dárců, o. s., www.donorsforum.cz
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1 - TOP Firemní Filantrop 2007

3 – TOP Firemní Filantrop 2007

Absolutní objem – výše darů a příspěvků věnovaných na veřejně prospěšné

Cena za Výjimečný projekt – Plzeňský Prazdroj, a.s., projekt „Občanská vol-

projekty

ba“

Company

Amount in CZK

Cena za Výjimečný projekt byla již potřetí udělena za inovativní a zajíma-

241 870 386

vý projekt podpořený firmou, který řeší potřebné celospolečenské otázky.

59 033 154

V roce 2007 ji získala firma Plzeňský Prazdroj, a.s. za transparentní přístup

56 448 000

k dárcovství, a to prostřednictvím zapojení zaměstnanců i veřejnosti. Pro-

1.

Skupina ČEZ *

2.

Česká spořitelna, a.s.

3.

Česká pojišťovna a.s.

4.

Dalkia Czech Republic, a.s.

42 492 000

jekt Občanská volba znamená systematickou podporu neziskových organi-

5.

Johnson & Johnson, s.r.o. *

41 599 573

zací v regionu. Projekt také pomáhá propagovat jednotlivé neziskové orga-

30 938 206

nizace a jejich práci a jedná se o příkladný model dobré spolupráci napříč

30 000 000

firmou, neziskovým sektorem, státní správou a samosprávou a veřejností.

*

6.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

7.

RWE Transgas, a.s.

8.

Komerční banka a.s.

27 450 000

9.

Škoda Auto a.s.

25 400 000

*

10. E.ON Czech Republic, s.r.o.
*)

23 824 000

Reportováno prostřednictvím Standardu Odpovědná firma - LBG.

4 – Cena za zapojování zaměstnanců do komunitních projektů –
GlaxoSmithKline, s.r.o., „Orange Day“

2 – TOP Firemní Filantrop 2007
Žebříček podle Procenta výše darů v poměru k hrubému zisku
Company

jekt firemního dobrovolnic-

25,30

tví u nás a firmě se podařilo

17,19

zapojit nejvíce zaměstnanců

1.

Johnson & Johnson, s.r.o.

2.

Whirlpool CR, spol. s r.o.

3.

Deloitte Advisory, s.r.o.

8,98

v ČR. Firma GlaxoSmithKli-

4.

DAMOVO Czech Republic, s.r.o.

3,33

ne, s.r.o. umožňuje zaměstnan-

5.

Dalkia Czech Republic, a.s.

2,05

cům 1 placený den ročně, který

6.

Česká Rafinérská, a.s. *

2,04

mohou strávit dobrovolnou prací

7.

STEM/MARK, a.s.

2,00

v

8.

SCA Packaging Česká republika, s.r.o.

1,95

do tohoto projektu pravidelně zapojuje

9.

KPMG Czech Republic, s.r.o.

1,67

1/3 zaměstnanců firmy.

*

10. SYNER, s.r.o
*)
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Orange Day byl první pro%

Reportováno prostřednictvím Standardu Odpovědná firma - LBG.

1,62

neziskové organizaci. Celkem se

5. DÁRCOVSKÁ SMS
DONORS MESSAGE SERVICE
DMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovkou podpořit
dobrou věc. DMS lze využít pro podporu konkrétní neziskové organizace
menší finanční částkou. Cílem služby DMS je pak nabídnout nestátním
neziskovým organizacím (NNO) možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. A vytvořit
tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný.
Mechanismus, který bude přispívat k rozvoji individuálního dárcovství
přes SMS a minimalizovat náklady na jeho provoz.

Počet DMS
rok

počet

Projekt Dárcovská SMS (DMS) úspěšně pokračoval i v roce 2007. Ukázalo
se, že se jedná o stabilní zdroj příjmů z veřejných sbírek na dobročinné
účely. Od spuštění dárcovských SMS do konce roku 2007 bylo přijato
6 935 853 DMS, což znamená více než 187 milionů korun pro více než
120 projektů.
Na rok 2008 plánujeme inovovat systém tak, že přibyde možnost tzv.
Roční DMS podpory. Dárce tak bude moci drobnou částkou podporovat
vybranou neziskovou organizaci celý rok.

14

2004

936 522

2005

3 270 413

2006

1 392 112

2007

1 336 806

6. KOMUNIKACE A MÉDIA
Kampaň 10 let Fóra dárců

Periodika Fóra dárců

V roce 2007 zorganizovalo Fórum dárců zcela první imageovou kampaň,

V roce 2007 začalo FD vydávat dvě nová periodika: CSR Fórum, časopis

jejímž cílem bylo jednak propagovat desáté výročí činnosti Fóra dárců, ale

o společenské odpovědnosti firem, a Nadační bulletin Fóra dárců, což je

také upevnit svoji dlouhodobou pozici v oblasti jeho činností. Pro kampaň

tiskovina volně navazující na tradici Newsletterů věnující se tématům spo-

byly využity tyto prostředky: tištěná reklama (inzeráty, celostátně), city-

jeným s nadační oblastí.

lights a metrovision (v Praze).

CSR Fórum

Příklad vizuálu kampaně

CSR Fórum je společensko-ekonomický časopis,
který se jako první v České republice věnuje
tématu společenské odpovědnosti firem a firemní filantropii. Jeho vydavatelem je Fórum
dárců a vytváří jej společně s odborníky na
komunikaci, média, CSR, odborníky na výzkum, specialisty z akademického prostředí
atd. Náklad časopisu je 3000 kusů. V roce 2007
byla vydána dvě čísla, pro rok 2008 je v plánu
rozšíření na čísla čtyři.
Tématický rámec obsahu časopisu
Aktuální témata z oblasti CSR. Trendy, analytické materiály a data z výzkumů. Časopis přináší zajímavé informace ze zemí Evropské unie, Visegradské 4, ale témata pojímá z globálního měřítka. Důležitou rubrikou časopisu jsou také rozhovory s top osobnostmi z byznysu, ale i významnými
představiteli státu a veřejného života, kteří se zapojují do tvorby a rozvoje
konceptu společenské odpovědnosti firem.

FD_Inzerat_HN_146x212.indd
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5.9.2007, 8:48

k rozvoji filantropie v ČR. Vítěz je vybírán na základě nominací a hlasů jed-

Nadační bulletin Fóra dárců

notlivých členů Fóra dárců – Asociace nadací, Asociace nadačních fondů

NADAČNÍ
BULLETIN
FÓRA DÁRCÙ

a Klubu firemních dárců DONATOR. V roce 2007 cenu získala redaktorka

3/2007

Téma

10 let zákona o nadacích
a nadačních fondech
Nadace a nadační fondy tvoří důležitou součást občanské

rozvoj filantropie u nás, už delší dobu probíhají diskuse nad

společnosti. V tomto roce uplynulo již 10 let, co u nás byl přijat
zákon o nadacích a nadačních fondech. Je to komplexní zákon,

potřebou novelizovat zákon o nadacích a nadačních fondech.
Proto jsme třetí číslo Nadačního bulletinu Fóra dárců věnovali

který upravuje dva typy právnických osob – nadace a nadační

tématu zákona o nadacích a nadačních fondech. Najdete zde

fondy. Tato právní úprava bezpochyby významně ovlivnila vývoj
nadačního sektoru u nás. A právě desetileté výročí tohoto zákona

analýzy, podněty k zamyšlení, názory odborníků. Doufám, že to
bude pro Vás podnětné a zajímavé čtení. Pokud budete mít chuť

je vhodná doba k zamyšlení nad tím, jak zákon dnes plní svůj

zapojit se do diskuse o změnách v nadačním zákonu, obraťte se

původní záměr, jak se mezitím vyvíjela občanská společnost
a samotný nadační sektor, a zda je potřeba tento vývoj dále

na Fórum dárců.

reflektovat do zákona. Ve Fóru dárců, které již deset let podporuje

Monika Granja, vedoucí legislativního oddělení FD

Fejeton

Čas k bilancování
Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech nahradil

fungování nadací, případně byla formulována ve společenském

liberální porevoluční legislativu, která sice vedla k registraci
5 300 nadací v roce 1998, ale neumožňovala prakticky žádnou

kontextu, který se dnes už změnil.

kontrolu jejich činnosti. Jádro českých nadací sdružené kolem

Zmíním to nejdůležitější – pojetí nadace striktně jen jako

Fóra dárců se podílelo na zpřísnění této normy v zájmu větší
transparentnosti nadačního sektoru. Bez tohoto kroku by ani

grantující instituce. Praxe ukázala, že u nás pro nadace bez
vlastních programů není místo. Pokud ovšem nechtějí rezignovat

nebylo možné přistoupit k rozdělování 1 % akcií z kupónové

na významnější vliv ve svém oboru a zůstat jen u grantování

privatizace v Nadačním investičním fondu. S nabytím účinnosti
nového zákona se počet nadací zredukoval na pouhých 144 sub-

v malém měřítku max. několika málo milionů korun za rok, které
jim poskytují výnosy z majetku jen výjimečně přesahujícího 100

jektů a za 10 let zvolna vystoupal na téměř 400 (nadačních fondů

milionů korun. Nadace vybavené jměním v řádu miliard korun

je dvojnásobek).

(natož miliard dolarů jako je tomu v USA či v některých evropských
zemích), které by jim umožnilo soustředit se pouze na grantování

Český nadační zákon je ve středoevropském kontextu unikátní.

výnosů z tohoto majetku, u nás jen tak nevzniknou. Proto musí

Definuje nadace jako sdružení majetku pro podporu činnosti
třetích osob, zavádí pravidla pro registraci nadačního jmění

nadace, a zejména ty menší z nich, nutně rozvíjet také vlastní
programy, aby si jich dárci a veřejnost vůbec všimli a prostředky

u soudu, jeho nezcizitelnost, návaznost na daňové předpisy, dále

na podporu třetích subjektů jim svěřovali.

jednoznačně určuje právní zodpovědnost správní rady a uzákoňuje
audit. Jinde to nemají a s odstupem času se ukazuje, jak byli

Stejně jako v USA nebo v Británii je tedy potřeba v legislativě

v tomto čeští legislativci progresivní.

vymahatelně ošetřit povinnost nadací co nejvíce grantovat

Nadační bulletin je čtvrtletník ur-

Českého rozhlasu Brno Vlasta Gajdošíková za svůj přínos k podpoře regio-

čený pro informování nadací a na-

nálních neziskových organizací. Zvláštní ocenění bylo uděleno ekonomic-

dačních fondů, vlády a dalších spo-

kému týdeníku EURO za jeho speciální rubriku s názvem „Dobré zprávy”.

lupracujících organizací. Přináší
trendy, rozhovory, praktické rady
a tipy z legislativní a daňové oblasti a je distribuován všem registrovaným nadacím a nadačním fondů
v České republice.

a zároveň jim umožnit realizovat i vlastní programy.
Desetileté výročí fungování zákona je však i příležitostí k vyhodnocení jeho účinnosti a k novelizaci několika ustanovení,
která se v praxi ukázala buď jako nepraktická, ztěžující efektivní

Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství

1
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V roce 2007 nechalo Fórum dárců vypracovat analýzu médií, která se věnovala otázce informací o dárcích v českých médiích. Analýza, sledující
celý uplynulý rok, byla zaměřena na firemní dárcovství, nadace a nadační
fondy.
! Analýza potvrdila postupný zvyšující se trend informování o firemních

darech, veřejně prospěšných činnostech různých nadací a o filantropii
v médiích – ve srovnání s rokem 2006 je to dokonce nárůst o 22 %.

19.9.2007, 15:32

Práce s médii
V roce 2007 pracovalo Fórum dárců zejména na tématech týkajících se výročí 10 let práce Fóra dárců, 10 let nadačního zákona, zapojování zaměstnanců/firemního dobrovolnictví apod. Byly uspořádány dvě tiskové konference, na kterých Fórum dárců prezentovalo aktuální informace o své
činnosti. Nejúspěšnější byla reakce na analýzu o nadacích a nadačním
prostředí, o které informovala celostátní televize, a reference o žebříčku
TOP Firemní Filantrop 2007, kterému se významně věnovaly Hospodářské
noviny. Letos se tomuto tématu věnovala také Česká televize a regionální
deníky Deník, což umožnilo propagovat zajímavé příklady z praxe společenské odpovědnosti firem po celé České republice.

Cena Fóra dárců pro novináře
Fórum dárců v roce 2007 již potřetí vyhlásilo Cenu pro novináře, která byla
předána v rámci vyhlášení výsledků žebříčku TOP Firemní Filantrop 2007.
Tato cena bývá udělována novináři, který svou prací významně přispěl
16

Analýza tisku

! Regionální tituly zajišťovaly přibližně 70 % textů v médiích o filantropii.
! Nejvíce citovanou nadací byla Nadace Partnerství se svými 1 732 příspěv-

ky (spojenými zejména s podporou cyklistiky a turistických stezek).
! Nejčastěji registrovanou firmou se podle analýzy stala Česká spořitelna,

a.s. se 126 citacemi. Nejčastěji zmiňovanou firmou v souvislosti s firemní
filantropií byla Skupina ČEZ.
Počet citací – srovnání výsledků za období 2000 – 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

78
98
356
591
1 309
11 961
9 861
12 028

7. ČLENOVÉ FÓRA DÁRCŮ A VÝKONNÝ VÝBOR
Fórum dárců získalo během roku 2007 jedenáct nových členů, což bylo

Nadace Divoké husy

v souladu s plánem pro rok 2008.

Nadace dřevo pro život
Nadace EURONISA

Asociace Fóra dárců – rozšiřování členské základny
V roce 2007 byla členská základna Asociace nadací posílena o 3 nadace:
! Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Nadace podporuje

výtvarné umění a provoz Muzea současného umění v Praze, které disponuje největší soukromou sbírkou českého moderního umění. Nadace i muzeum spolupracují s řadou umělců a uměleckých škol.

Nadace O2
Nadace Charty 77
Nadace LANDEK Ostrava
Nadace na ochranu zvířat
Nadace Občanského fóra
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
Nadace Patrik dětem

! Nadace PROMĚNY. Soukromá nadace podporuje obnovu parků v lokál-

Nadace Preciosa

ních komunitách a její snahou je zapojovat do procesu plánování veřejných

Nadace profesora Vejdovského

prostranství veřejnost a státní správu a samosprávu.

Nadace Proměny

! Nadace dřevo pro život. Nadace byla spoluzaložena firmami a organizace-

mi z oblasti lesního a dřevozpracujícího průmyslu. Podporuje projekty, které propagují nové technologie, ochranu životního prostředí a vzdělávání.

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice
Nadace pro radost
Nadace pro současné umění Praha
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Členové Asociace nadací:
F-nadace
Komunitní nadace Blanicko - Otavská
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Nadace ADRA
Nadace BONA
Nadace české architektury
Nadace Český hudební fond
Nadace Český literární fond
Nadace Dětský mozek
17

Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Terezy Maxové
Nadace Veronica
Nadace VIA
Olivova nadace
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Vzdělávací nadace Jana Husa

Členská základna Ascociace nadačních fondů se rozšířila o 5 nových členů:
! Nadační fond Homolka. Posláním nadačního fondu je podporovat moder-

ní medicínu a nové lékařské metody.

Nadační fond Via Vitae
Nadační fond VITA HUMANA
Nadační fond Zelený poklad
Nadační fond Slovak – Czech Women´s Fund

! Nadační fond Václava a Livie Klausových. Hlavní činností fondu je podpo-

ra vzdělávacích a sociálních projektů. Fond se věnuje projektům pro seniory a pro mladé talentované studenty ze sociálně slabých rodin.
! Nadační fond J&T. Cílem fondu je podporovat projekty v oblasti sociální

péče, pro handicapované a pro děti v ohrožení.

Klub firemních dárců DONATOR
V roce 2007 se členská základna Klubu DONATOR rozšířila o 3 nové členy: Skanska CS a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Ročně přijímá Klub pouze 3 nové členy, kteří mohou být přijati na

! Nadační fond BBH. Jedná se o fond založený právnickou kanceláří a jeho

základě doporučení stávajících členů Klubu. Jedná se o součást klubové

posláním je podporovat kvalitu života a komunitu.

strategie, která byla členy přijata v roce 2006. Důvodem je zachování ex-

! Nadační fond ASANTE KENYA. Fond zprostředkovává pomoc keňským

projektům věnovaným zejména dětem a ženám. K jeho dalším aktivitám

kluzivity Klubu.

patří podpora vybraných projektů pomáhajícím dětem z celého světa a pod-

Členové Klubu DONATOR:

pora neziskového sektoru v ČR.

Citibank Europe plc, organizační složka
CS Cabot, spol. s.r.o.

Členové Asociace nadačních fondů:

Česká spořitelna, a.s.

ASANTE KENYA nadační fond

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Nadační fond Astma
BBH – nadační fond
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadační fond J&T
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Český nadační fond pro vydru
Nadační fond Dalkia Česká republika
ELPIDA, nadační fond
Nadační fond Fatum
Nadační fond Homolka
Nadační fond Moderní léčba arytmií
Nadační fond pro podporu církevního školství
Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond Slunce pro všechny
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Skupina ČEZ
Johnson & Johnson, s.r.o.
Metrostav a.s.
Pfizer, spol. s r.o.
Philip Morris ČR a.s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Siemens s.r.o.
Skanska CS a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Tesco Stores ČR a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Nově zvolený výkonný výbor Fóra dárců
V roce 2007 skončilo funkční období stávajícího výkonného výboru, proto byli zvoleni jeho noví členové. Jejich volební období je tříleté.

Dosavadní členové VV, volební období 2004 – prosinec 2007:
Předsedkyně: Milena Černá – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Místopředseda: Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe
Martin Balcar – Nadace Divoké husy
Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra
Marcela Roche – Český nadační fond pro vydru
Jiří Kavan – Metrostav a.s.
Jarmila Plachá - Česká spořitelna, a.s.

Nově zvolení členové VV:
4 zástupci Asociace nadací:
Hana Šilhánová – NROS – předsedkyně VV
Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra
Terezie Sverdlinová – Nadace Terezy Maxové
Miroslav Drozd – Nadace Český hudební fond
1 zástupce Asociace nadačních fondů:
Marcela Roche – Nadační fond pro vydru - místopředsedkyně VV
2 zástupci Klubu firemních dárců Donator:
Filip Dostál – GlaxoSmithKline, s.r.o. – místopředseda VV
Jitka Volková – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
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8. DÁRCI A PARTNEŘI FÓRA DÁRCŮ V ROCE 2007
(V abecedním pořadí)

Nadace Open Society Fund Praha

allphoto images

Newton Media, a.s.

Charles Stewart Mott Foundation

Nizozemsko-české obchodní sdružení

Economia, a.s.

Pioneer Asset Management, a.s.

Factum Invenio, s.r.o.- Partner Fóra dárců v oblasti výzkumu a šetření

Plzeňský Prazdroj, a.s.

GlaxoSmithKline, s.r.o.

SYMBIO Digital, s. r. o.

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy

Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Lobby Česká republika, s.r.o.

TREND Marketing

Marketing & Media

Tesco Stores ČR, a.s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Nadace České spořitelny

9. KANCELÁŘ FÓRA DÁRCŮ, STAV K ČERVNU 2008
Pavlína Kalousová
Milena Buzková

vedoucí finančního oddělení

Věra Hanzlíková

finanční oddělení

Daniela Stárková

vedoucí kanceláře

Klára Šplíchalová

vedoucí oddělení vnější komunikace

Liběna Marková
		
Petra Lenková

manažerka pro eventy, služby a komunikaci
projekt Dárcovská SMS
oddělení vnější komunikace

Jana Průšová

vedoucí pro marketing a rozvoj

Jana Skrbková

manažerka nadačního oddělení

Zuzana Bartošová

vedoucí oddělení firemní filantropie a CCI

Eva Kocnárová

oddělení firemní filantropie a CCI

Jana Blažková

oddělení firemní filantropie a CCI

Radka Pokorná
Pavlína Tošnerová
Milan Špánek
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výkonná ředitelka

koordinátorka projektu Sociální marketing
oddělení firemní filantropie a CCI
webmaster / IT podpora

Kontakty
Fórum dárců / Czech Donors Forum
občanské sdružení
Palác Lucerna, 5. patro, Štěpánská 61
116 02 Praha 1
IČO: 66004501

DIČ: CZ66004501

Telefon/fax: +420 224 216 544
E-mail: donorsforum@donorsforum.cz
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
5700013008/2700 CZK

5700013024/2700 USD

IBAN: CZ98 2700 0000 0057 0001 3008
Bank code: 2700

SWIFT: BACXCZPP

10. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
Rozvaha k 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

AKTIVA
Aktiva
A Dlouhodobý majetek celkem
I.
		

45

45
284

		

1. Pokladna

3. Ocenitelná práva

284

284

		

2. Ceniny

197

197

		

3. Bankovní účty

197

197

		

8. Peníze na cestě

0

0

4. Samost.movité věci a soub.mov. věcí

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
		

3. Oprávky k ocenitelným právům

		

7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov. v.

B Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

		

7. Zboží na skladě a v prodejnách

		

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky

21

Aktiva

284

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

I.

Stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
		

Stav k prvnímu dni
účetního období

		

1. Odběratelé

		

4. Poskytnuté provozní zálohy

		

5. Ostatní pohledávky

		

6. Pohledávky za zaměstnanci

		

8. Daň z příjmů

		

17. Jiné pohledávky

		

18. Dohadné účty aktivní

		

19. Opravná položka k pohledávkám

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

9 853

2 442

18

65

11

16

9 824

2 375

0

-15

321

1 883

- 436

- 436

		

1. Náklady příštích období

46

49

- 284

- 284

		

2. Příjmy příštích období

245

1 833

		

3. Kursové rozdíly aktivní

30

0

23 190

57 007

- 152

- 152

23 145

56 961

318

26

22

21

297

4

12 653

52 611

12 312

16 155

19

42

114

36 117

17

23

175

291

36

36

34

0

-54

-54

AKTIVA CELKEM

Rozvaha k 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

2 205

38 508

Jmění celkem

0

36 201

2. Fondy

0

36 201

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I.
		

II. Výsledek hospodaření celkem
		

1. Účet výsledku hospodaření

		

2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

		

3. Nerozděl.zisk, neuhraz. ztr. min let

B. Cizí zdroje celkem
I.

Rezervy celkem

2 382
284

107

0

2 098

2 098

20 985

18 424

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

15 832

18 169

		

1. Dodavatelé

		

4. Ostatní závazky

1 869

1 117

13 488

15 538

		
		

5. Zaměstnanci

256

421

7. Závazky k inst. soc. zabezp. a veř. zdr. poj.

157

214

		

9. Ostatní přímé daně

40

93

		

10. Daň z přidané hodnoty

22

278

		

22. Dohadné účty pasívní

0

508

5 152

254

IV. Jiná pasíva celkem
		

1. Výdaje příštích období

39

122

		

2. Výnosy příštích období

5 113

132

23 190

57 007

PASÍVA CELKEM

22

2 205
0

Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

Název ukazatele

Činnost
celkem

Název ukazatele
B. Výnosy

A. Náklady
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

334

		

1. Spotřeba materiálu

334

		

1. Tržby vlastní výrobky

		

4. Prodané zboží

0

		

2. Tržby z prodeje služeb

11 997

		

5. Opravy a udržování

		

6. Cestovné

398

		

7. Náklady na reprezentaci

431

		

8. Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

2

0
0

IV. Ostatní výnosy celkem
		

11 165
7 184

15. Úroky

8
0

5 403

V. Tržby z prod.maj., zúčt.rezerv a opr.pol.celk

1 661

VI. Přijaté příspěvky celkem

		

12. Zákonné sociální náklady

		

21. Kursové ztráty

		

24. Jiné ostatní náklady

121

		

27. Přijaté příspěvky (dary)

0

		

28. Přijaté členské příspěvky

0
809

114

18.Jiné ostatní výnosy

10. Zákonné sociální pojištění

14. Daň silniční

122

16.Kursové zisky

9. Mzdové náklady

V. Ostatní náklady celkem

3
7 578

III. Aktivace celkem

		

		

7 581

II. Změna stavu vnitroorg.zásob celkem

		

IV. Daně a poplatky celkem

VII. Provozní dotace celkem
		

29. Provozní dotace

		

Výnosy celkem

0
8 082
7 626
456
5 204
5 204

732
77

20 989

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol.

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

665

VIII. Daň z příjmů celkem

0

		

381

Náklady celkem
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I.

Spotřebované nákupy celkem

II. Služby celkem

Činnost
celkem

20 324

34. Daň z příjmu

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění

284

Příloha k účetní závěrce
* Finanční zpráva za rok 2007 obsahuje vybrané údaje z účetní závěrky účetní jednotky. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle účetní jednotky.

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2007
1. Název a sídlo účetní jednotky:
Fórum dárců, Štěpánská 61, Praha 1, IČ:66004501, Registrována pod reg.

V roce 2007 skončilo funkční období stávajícího výkonného výboru, proto

číslem.II/s-OVS/1-33 173/97 u MV ČR Datum vzniku:3.7.1997 Datum regis-

byli zvoleni noví členové. Jejich volební období je tříleté.

trace: 3.7.1997 /dále jen účetní jednotka/;
2. Právní forma účetní jednotky:
občanské sdružení
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Posláním sdružení je podporovat dárcovské aktivity, zkvalitňovat přístup k
filantropii v ČR a prosazovat zájmy dárců.

Předsedkyně:

Hana Šilhánová - Nadace rozvoje občanské společnosti

Místopředsedové:

Filip Dostál - GlaxoSmithKline

Členové:

Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra

Marcela Roche – Nadační fond pro vydru
Miroslav Drozd – Nadace Český hudební fond
Terezie Sverdlinová – Nadace Terezy Maxové
Jitka Volková – Telefónica 02

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:

6. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lek-

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2007. Rozvahovým

torské činnosti, zprostředkování služeb, vzájemná výměna informací mezi

dnem dle §19 odst. 1 zákona 563/1991 Sb.je 31.12.2007.

dárci o jejich individuálních programech a strategiích podpory.
7. Použité účetní metody:
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:

majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výno-

konný výbor, d) výkonný ředitel.Během účetního období došlo ke změně ve

sech a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které jsou předmětem

složení výkonného výboru FD. Výkonný výbor FD pracoval ve složení:

účetnictví, účtuje v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvi-

Předsedkyně:

Milena Černá – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Místopředseda: Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe
Členové:

Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra
Marcela Roche – Český nadační fond pro vydru
Jiří Kavan – Metrostav
Jarmila Plachá – Česká spořitelna
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Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu

Orgány sdružení jsou: a) výroční schůze, b) valná hromada sekce, c) vý-

sí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním období, v němž
zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. Při vedení účetnictví účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle vyhlášky
č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

7.1. Postup tvorby a použití opravných položek:

11. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností (v koru-

Účetní jednotka vytvořila k 31.12.2007 účetní opravné položky k pohledáv-

nách):

kám po splatnosti s termínem splatnosti delším než šest měsíců. Jedná se

Činnost

o opravné položky v celkové výši 53.550,-Kč (50% nesplacených hodnot po-

Nezisková činnost

hledávek).

Hospodářská činnost Konzultace Služby
Hospodářská činnost Publikace

Výsledek hospodaření
- 382 466,92
457 733,60
173,38

7.2. Postup tvorby a použití rezerv:

Hospodářská činnost Reklama

589.540,00

Účetní jednotka vytvořila v roce 2007 Rezervní fond z Výsledku hospodaře-

Výsledek hospodaření celkem /před zdaněním/

664.980,06

ní roku 2006 ve výši 106.899,32Kč.
8. Způsob zpracování účetních záznamů:
Účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá se účetní software FINESA® pro vedení podvojného účetnictví, který odpovídá požadavkům,
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Po předchozí kontrole a
schválení účetních dokladů odpovědnými pracovníky, zajišťuje jejich zpracování na základě smlouvy o vedení účetnictví Ing.Marek Sezima.

12. Informace o zaměstnancích:
Účetní jednotka má 12,8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (přepočtený počet zaměstnanců).
13. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů:
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
za účetní období činí 0 Kč.

9. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky:

14. Daň z příjmů:

Pohledávka vůči operátorům za DMS ve výši 36.093.732,-Kč (platby pro

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaře-

NNO), která tvoří významnou část pohledávek vykázaných k 31.12.2007,

ní dle platných ustanovení ZDP.

byla vyrovnána v I.Q.2008.
15. Přehled přijatých darů a dotací:
10. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let:
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné dlužné částky se
zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.

Převod příspěvků z roku 2006 do roku 2007:
JPM,JPE

630 990,00

Ceenergi, Mott, Trust

3 112 367,67

Nadace Open Society Fund Praha
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1 117 568,24

C.S.Mott Foundation

193 187,53

Příspěvky zúčtované do výnosů v roce 2007:

19. Informace o významných událostech v účetním období 2007:

C.S.Mott Foundation

2 257 736,00

GlaxoSmithKline

46 800,00

Hlavní město Praha

267 802,40

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5 158 140,49

Nadace České spořitelny

431 100,00

Nadace Open Society Fund Praha

404 500,00

Nizozemsko-české obchodní sdružení

95 250,00

Pioneer Asset Management, a.s.

100 000,00

Plzeňský Prazdroj

300 000,00

Telefónica O2

50 590,00

Tesco Stores ČR, a.s.

50 351,69

Převod příspěvků z roku 2007 do roku 2008:
Nadace České spořitelny

51 025,00 Kč

Nadace Open Society Fund Praha

81 012,48 Kč

16. Přehled o veřejných sbírkách:
Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejné sbírky.
17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření

účetního období

roku 2006 /zisk ve výši

106.899,32Kč/ byl převeden ve prospěch účtu Rezervní fond.
18. Splatné závazky pojistného a daní
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné závazky pojistného na
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění. Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné
závazky z evidovaných daňových nedoplatků.
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V roce 2007 došlo ke změně členů Výkonného výboru vzhledem k ukončení
jejich funkčního období.
35. Okamžik sestavení účetní závěrky:
V Praze dne 12.6.2008.
Sestavil:
Milena Buzková, Marek Sezima
Pavlína Kalousová, ředitelka

Výrok auditora
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