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V

ážení přátelé a naši příznivci,
výroční zpráva za minulý rok je přehledem toho, co jsme ve Fóru dárců
v minulém roce udělali pro nadace, nadační fondy a ﬁremní dárce. Fórum
dárců již řadu let zprostředkovává informace svým členům; pořádá
semináře a zpracovává odborné expertizy v oboru legislativy, ﬁnančního
managementu, fundraisingu či ﬁlantropie. Snaží se o vytvoření a udržení
příznivého rámce pro činnost nestátních neziskových organizací. Jako jediná
instituce svého druhu v ČR se zabývá otázkami ﬁremního dárcovství a na

témata s ním spojená pořádá konference s mezinárodní účastí.
Rok 2oo4 přinesl průlom v získávání zdrojů na projekty nestátních
neziskových organizací zahájením projektu DMS – dárcovských sms. Fórum
dárců na sebe vzalo odpovědnost za koordinaci projektu, za vyváženost
podpory mobilních operátorů a za kvalitu projektů, na které byly dárcovské
sms určeny. Projekt je více než úspěšný a dále pokračuje. Zdá se
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až neuvěřitelné, že občané České republiky za necelý rok zaslali 3 2oo ooo
dárcovských sms v hodnotě více než 81 miliónů Kč a není divu, že tento
odvážný projekt získal odezvu i v zahraničí. Nezanedbatelným sekundárním
efektem tohoto projektu je i pozornost a důvěra, jakou lidé nestátním
neziskovým organizacím projevují.
Koncem roku 2oo4 se změnila struktura Fóra dárců, která vhodně
reﬂektuje rozvoj celé organizace. V oblasti řízení organizace k Asociaci nadací
přistoupili Asociace nadačních fondů a klub ﬁremních dárců Donator. Všichni
mají své zástupce ve Výkonném výboru Fóra dárců. Jsme si jisti, že tento druh
spolupráce dárců je velice potřebný a přináší zajímavé inovace v pohledu
na budoucnost rozvoje dárcovství u nás.
Na závěr jménem výkonného výboru děkuji za profesionální práci
s maximálním nasazením ředitelce Fóra dárců Pavlíně Kalousové a všem jejím
spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří tvoří vzácně sehraný tým.

MILENA ČERNÁ
PŘEDSEDKYNĚ VÝKONNÉHO VÝBORU FÓRA DÁRCŮ
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I

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO
VÝBORU FÓRA DÁRCŮ

Výkonný výbor

O FÓRU DÁRCŮ

–

Do 16/12/2oo4
Asociace nadací
(33 členů)

Asociace
nadačních fondů

Klub firemních dárců
Donator

(8 členů)

(15 členů)

Sekce mecenášů
(nenaplněna)

PŘEDSEDA

Miroslav Kundrata – Nadace Partnerství
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Výroční schůze
(56 členů)

Marie Kopecká – Nadace Open Society Fund
ČLENOVÉ

Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe
Ivo Schötta – Nadace Preciosa

} KDO JSME

Jana Malovičová

Fórum dárců je občanské sdružení usilující o podporu ﬁlantropie v České republice. Svou činností

Od 16/12/2oo4

vytváříme příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní

PŘEDSEDKYNĚ

i ﬁremní. Dárcovství považujeme za významný projev dobročinnosti, která se jako společenský

Milena Černá – Výbor dobré vůle / Nadace Olgy Havlové

fenomén buduje ve společnosti po staletí. Jsme přesvědčeni, že promyšlené a transparentní

MÍSTOPŘEDSEDA

dárcovství vytváří kulturu ﬁlantropie.

Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe
ČLENOVÉ

STRUKTURA FÓRA DÁRCŮ

Martin Balcar – Nadace Divoké husy

Do 12/2oo4 byla vrcholným orgánem Fóra dárců Valná hromada, která byla tvořena členy Asociace

Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra

nadací. Ta na konci roku oo schválila změnu stanov a novou vnitřní strukturu FD .

Marcela Roche – Český nadační fond pro vydru
Jiř í Kavan – Metrostav a.s.

Od 12/2oo4 je vrcholným orgánem Fóra dárců výroční schůze. Je tvořena členy všech sekcí:

Karel Machytka – Česká spořitelna

ASOCIACE NADACÍ, ASOCIACE NADAČNÍCH FONDŮ,
KLUBU FIREMNÍCH DÁRCŮ DONATOR

Fórum dárců přistoupilo ke změně struktury na konci roku oo. Je rozděleno do čtyř sekcí:
NADACE, NADAČNÍ FONDY, FIREMNÍ DÁRCI A MECENÁŠI

a zástupci všech sekcí (kromě mecenášské, která není naplněna) byli zvoleni do Výkonného výboru
Fóra dárců. Výkonný výbor je volen na tři roky ze zástupců členských sekcí. Výkonný ředitel
je jmenován výkonným výborem.
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Jaké jsou naše vize a cíle
Vizí Fóra dárců je stav, kdy ve fungující občanské společnosti přispívají občanské iniciativy

Fórum dárců je také aktivně zapojeno do spolupráce

k řešení celospolečenských problémů a jako takové jsou uznávány a všestranně podporovány.

v rámci Evropy. Spolupracuje s ostatními asociacemi

Usilujeme o to, aby se ﬁlantropie stala běžnou součástí života naší společnosti, a aby její formy

a střešními organizacemi pro dárce v rámci Evropského

byly odpovědné a efektivní.

nadačního centra (European Foundation Center – EFC )
v Bruselu. V rámci spolupráce v regionu střední a východní

Klíčové oblasti našeho působení

Evropy spolupracuje Fórum dárců s dalšími partnerskými

/ mapování a analýza dárcovství a dalších forem ﬁlantropie v ČR a návazně vytváření návrhů

organizacemi, a to jak z řad organizací obdobného typu, tak

a prosazování systémových řešení / posilování veřejného povědomí o kvalitním dárcovství

s dalšími expertními centry (např. v oblasti legislativního

a o nadačním sektoru / šíření osvěty a poskytování spolehlivých informací v oblasti dárcovství

programu, charitativních loterií).

a ﬁlantropie / práce s dárci, jejich vzdělávání a posilování komunikaci a spolupráci mezi dárci
navzájem / propagace českých ﬁlantropických aktivit v zahraničí a rozvoj mezinárodní spolupráci.

Zástupci Fóra dárců pravidelně referují o situaci českých
nadací a činnosti Fóra na mezinárodních konferencích. Snaží

Hlavní cílové skupiny, se k terými pracujeme

se hájit zájmy českého nadačního sektoru a komunikovat

/ české a zahraniční nadace a nadační fondy, a to včetně ﬁremních / podniky a fyzické osoby, které

s možnými dárci pro něj.

věnují prostředky na veřejně prospěšné účely / veřejná správa / média / další subjekty neziskového

Pravidelně zpracováváme informační zprávy pro zahraniční

sektoru / široká veřejnost.

subjekty o vývoji a trendech ve ﬁlantropii v České republice.
V loňském roce jsme se zaměřili na prezentace věnující

FÓRA DÁRCŮ
} PŮSOBENÍ
NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

se české situaci ve ﬁremní ﬁlantropii, zpracovali jsme
a prezentovali zprávu o stavu komunitní ﬁlantropie v ČR .
Například pro neziskové organizace ze střední a východní

Fórum dárců je součástí globální sítě asociací, které sdružují nadace, podniky a další dárce

Evropy přednášela Pavlína Kalousová o nových modelech

(Worldwide Initiative for Grantmaker Support – WINGS ), která má společný sekretariát

ve ﬁremní ﬁlantropii, dárcovských sms na konferenci

v Bruselu. Výkonná ředitelka Fóra dárců Pavlína Kalousová je členkou Správní rady WINGS .

European Foundation Center v Soﬁi, konferenci nadací
v Žilině, konferenci v Torontu a Zuzana Bartošová
v Makedonii.

Pavlína Kalousová také konzultovala nově založenému
Fóru dárců na Ukrajině.
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AKTIVITY FÓRA
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–

PROGRAM
PRO NADACE
A NADAČNÍ
FONDY

–

}

V roce 2004 se uskutečnilo celkem 6 oborových setkání:
Děti, mládež, rodina (1. dubna 2oo4 – 12 účastníků)
Sociální oblast (24. května 2oo4 – 27 účastníků)
Ochrana nemovitých kulturních památek (1. července 2oo4 – 14 účastníků)
Ochrana životního prostředí (23. září 2oo4 – 19 účastníků)
Oblast podpory kultury (21. října 2oo4 – 14 účastníků)
. – . listopadu oo Fórum dárců ve spolupráci s Institute on Family and Neigbourhood life
připravilo Rozvoj komunit prostřednictvím Grantování , L E K T O Ř I : Mark Small, Will Close,
Pat Littlejohn, Sister Judith Ann Karam, Rhett Wolfe, Tom Keith (13 účastníků + 6 z USA ).

Nadace a nadační fondy patří mezi nejvýznamnější

ASOCIACE NADACÍ

institucionalizované dárce ve společnosti. Fórum dárců se již

Asociace nadací vznikla v roce  a při jejím zrodu stálo  členů. V současné době sdružuje

řadu let snaží napomáhat k vytváření pozitivních podmínek

 významných nadací. V roce oo byli přijati čtyři noví členové (Nadace Divoké husy, Nadace

pro jejich činnost a zároveň pomáhat jednotlivým nadacím

Vltava, Nadace Veronica a Nadace pro transplantace kostní dřeně). Hlavním cílem práce v roce oo

a nadačním fondům v jejich práci, včetně rozvoje spolupráce,

byla změna struktury resp. stanov Fóra dárců. Nadace se dále účastnily příprav akcí konaných Fórem

výměny informací a zkušeností na národní i mezinárodní

dárců, vyjadřovaly se k aktuálním problémům dárcovství a připomínkovaly relevantní legislativní

úrovni.

návrhy.

OBOROVÁ SETKÁNÍ NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ
Oborová setkání považujeme za jednu z klíčových možností

Asociace také stále propaguje dodržování principů etického chování nadací, její členové jsou signatáři
dokumentu Fóra dárců „Principy etického chování nadací“ a etická témata jsou často projednávána
na členských schůzkách.

komunikace nadačních subjektů v daných oblastech.
Pořádáme je již od roku oo. Jejich hlavním cílem

Podmínk y členst ví v Asociaci nadací

je vzájemné seznámení dárců a diskutování o důležitých

Nadace je registrována podle zákona o nadacích a nadačních fondech č. / Sb.

společných tématech týkajících se kromě fungování

Nadace poskytuje každoročně nadační příspěvky formou otevřené veřejné soutěže nejméně pěti

nadačních subjektů vytipováním bílých míst ve ﬁnancování

třetím osobám v celkové hodnotě minimálně o.ooo,- Kč.

veřejně prospěšných aktivit. Kromě zástupců dárců

Nadace dodržuje „Principy etického chování nadací“, vydané Asociací nadací Fóra dárců.

se oborových setkání účastní zástupci státní správy a dalších
klíčových institucí i nestátních neziskových organizací.
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Seznam členů Asociace nadací

( Název nadace / Jméno zástupce nadace v Asociaci nadací )

KOMUNITNÍ NADACE EUROREGIONU
L A B E , Ústí

nad Labem / Tomáš Krejčí

NADACE ADRA,

Praha

Praha

NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ,

Božena Jirků
Ostrava

NADACE TEREZY MAXOVÉ,

Stanislav Vopasek
Praha

NADACE CIVILIA,

Praha

Jaroslava Jones

Praha

NADACE VERONICA,

Brno

Romana Šonková

Jasna Flamiková

NADACE OPEN SOCIETY FUND

NADACE OF  NADACE

PRAHA,

Praha

Terezie Plášková

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT,

Jitka Štambachová

Karviná

Antonín Satola

NADACE LANDEK,

Vítězslav Vurst
NADACE BONA,

NADACE CHARTY 77,

Praha / Marie Kopecká

OBČANSKÉHO FÓRA,

Praha / Irena

Bartošová
NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY

NADACE PARTNERSTVÍ,

Praha / Marie Krátká

Miroslav Kundrata

Brno
NADACE VIA,

Praha

Táňa Hlavatá
NADACE ČESKÝ FOND UMĚNÍ

NADACE PATRIK DĚTEM,

Praha / Dagmar Baběradová

Olga Dlouhá

Karviná
NADACE VLTAVA,

Písek

František Fořt
NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

NADACE PRECIOSA,

Praha / Miroslav Drozd

Ivo Schötta

Jablonec nad Nisou
OLIVOVA NADACE,

Říčany

Jan Boček
NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

Bouzov / Olga Sýkorová

Praha / Michal Novotný

VÝBOR DOBRÉ VŮLE  NADACE OLGY
HAVLOVÉ,

NADACE DĚTSKÝ MOZEK,

Praha

HASIČSKÉHO HNUTÍ V ČESKÉ

Miroslava Čermáková

REPUBLICE,
NADACE DIVOKÉ HUSY,

Přibyslav / Jiří Pátek

VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA

Brno / Ivana Hurytová

Praha
NADACE PRO TRANSPLANTACE

Martin Balcar

KOSTNÍ DŘENĚ,
NADACE EURONISA,

Praha / Milena Černá

NADACE PRO PODPORU

Liberec

Plzeň

Vladimír Koza

NADACE PRO ZÁCHRANU
A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR,

Turnov

Magdalena Marešová

Aleš Rozkovec
NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
NADACE EUROTEL,

Praha

Praha / Ludvík Hlaváček

Jitka Volková

CHARLES STEWART MOTT

Praha / Tamás Scsaurszki
(od roku oo partnerská nadace)
FOUNDATION,

NROS  NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI,

layout.indd 11

Praha / Hana Šilhánová

7/20/05 4:13:46 PM

}

Seznam členů Asociace nadačních fondů
(Název nadačního fondu/Jméno zástupce nadačního fondu
v Asociaci nadačních fondů stav k o6/2005)

ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU,

ASOCIACE NADAČNÍCH FONDŮ
Asociace nadačních fondů při Fóru dárců vznikla v roce oo a při jejím založení stálo šest
nadačních fondů. V roce oo byli přijati dva noví členové – Nadační fond Elpida a Nadační fond
Dalkia Česká republika. Asociace nadačních fondů se dlouhodobě zaměřuje na vytvoření kvalitního

Třeboň

Marcela Roche
Praha

NADAČNÍ FOND ASTMA,

Jan Chlumský
NADAČNÍ FOND DALKIA

informačního a vzdělávacího zázemí pro nadační fondy a prezentaci jejich role na veřejnosti. V roce

ČESKÁ REPUBLIKA,

oo se zástupce Asociace NF dárců stal členem Výkonného výboru Fóra dárců. Asociace chce

Helena Gižová

Ostrava

i nadále stimulovat nadační fondy k aktivitám, jež povedou k posílení jejich stability i k jejich
dalšímu rozvoji, o což se v roce oo snažila zejména rozšířením členské základny a aktivní účastí

NADAČNÍ FOND ELPIDA,

Praha

Zdenka Gonsiu

při přípravě konference o dárcovství. Nadační fondy sdružené v Asociaci se hlásí k dodržování
etických principů nadační činnosti.

NADAČNÍ FOND FATUM,

Praha

Ivan Kusnjer

Podmínk y členst ví v Asociaci nadačních fondů

NADAČNÍ FOND MODERNÍ

Nadační fond je registrován podle zákona o nadacích a nadačních fondech č. / Sb.,

LÉČBA ARYTMIÍ,

a dodržuje veškeré jeho podmínky a ustanovení. Nadační fond poskytuje každoročně nadační

Jan Bytešník

Praha

příspěvky. Nadační fond dodržuje „Principy etického chování nadačních fondů“
vydané Fórem dárců.

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU,

Praha / Jarmila Neumannová
NADAČNÍ FOND OKNO,

Olomouc

Jaroslav Kabilka
NADAČNÍ FOND SLUNCE PRO VŠECHNY

Unhošť / Blanka Dvořáková
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V roce oo se Newsletter věnoval zejména daňovým

}

asignacím, zviditelnění nadačních fondů v rámci nadačního

PÁTÉ PATRO

sektoru. Nově se věnuje Newsletter regionálním nadacím

elek tronick ý zpravodaj pro nadace a nadační fondy

prostřednictvím pravidelné rubriky rozhovoru. Newsletter

Členům Asociace nadací a Asociace nadačních fondů zasíláme již od roku oo elektronický

Fóra dárců je k dispozici také v elektronické formě

měsíčník „Páté patro“. Tento zpravodaj přináší základní přehled o akcích a schůzkách pro nadace

na webových stránkách FD www.donorsforum.cz, v podsekci

a nadační fondy, o novinkách v oblasti legislativy a daní, o důležitých událostech v nadačním sektoru

Fórum dárců.

Evropské unie, o úspěších nadační komunity v České republice i zajímavosti z médií. Elektronický
zpravodaj si mezi členy získal oblibu.

Zprostředkování informací
o Struk turálních fondech nadační komunitě

MEDIALIZACE
NADAČNÍHO SEKTORU
Situace a trendy nadačního sektoru prezentovalo Fórum

Fórum dárců se v roce oo stalo zprostředkovatelem informací o strukturálních fondech EU

dárců v loňském roce, kromě pravidelného čtvrtletníku

nadačním subjektům. Zajistilo také, aby nadační subjekty nebyly opomenuty jako možní příjemci

Newsletter FD , především v rámci nadačního dne

podpory ve všech operačních programech tím, že navrhovalo rozšíření okruhu příjemců. I nadále

. celostátní konference nadačních a ﬁremních dárců.

se snaží, aby se nadační subjekty o strukturální politiku zajímaly mj. také jako odborné kapacity.

Jeho závěrům a výsledkům bylo následně věnováno
číslo měsíčníku Grantis z ledna oo.

NEWSLETTER FÓRA DÁRCŮ
Od roku  zvyšuje Fórum dárců informovanost o ﬁlantropii prostřednictvím informačního
bulletinu, nazvaného Newsletter Fóra dárců. Je poštou zdarma rozesílán na přibližně oo adres
– především nadacím a nadačním fondům, partnerům FD , politickým představitelům, ﬁnančním
a veřejným institucím a dalším partnerským organizacím. Obsahem čtvrtletníku jsou informace
o činnosti Fóra dárců, články týkající se jednotlivých programů, koncepční materiály o ﬁlantropii,
prezentace členů Fóra dárců či nabídka seminářů a dalších akcí.
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II
AKTIVITY FÓRA
DÁRCŮ V ROCE
2OO4

–

PODPORA
A ROZVOJ
FILANTROPIE

–

B
1} FIREMNÍ FILANTROPIE
KLUB FIREMNÍCH DÁRCŮ DONATOR

V návaznosti na tyto cíle klub zorganizoval pracovní snídaně
s velvyslancem USA W. J. Cabanissem (4/04), kde byly
deﬁnovány priority klubu v roce oo – oo. Velvyslanec
USA

přijal členství v čestné radě klubu.

ČESTNOU RADU KLUBU TVOŘÍ:

W. J. Cabaniss – velvyslanec USA v České republice
Jiří Bělohlav – Metrostav, a.s.
Farhan Faruqui – Citibank, a.s.
Pavel Kafka – Siemens, s.r.o.
Jiří Kunert – Živnostenská banka, a.s.
Aleš Minx – PPF, s.r.o.
Richard Paulson – Pﬁzer, s.r.o.
Jack Stack – Česká spořitelna, a.s.

Klub ﬁremních dárců Donator je prestižní sdružení ﬁrem, jehož hlavním cílem je podporovat rozvoj
ﬁremní ﬁlantropie a propagovat odpovědné dárcovství v ČR .

Klub Donator se podílel rovněž na realizaci . celostátní
konference nadačních a ﬁremních dárců – aktivně se zapojil

Klub založilo Fórum dárců v roce 2003 společně s těmito firmami:

do přípravy i realizace jednotlivých panelů. Významná byla

Citibank, a.s. / CS Cabot, s.r.o. / Česká spořitelna, a.s. / Eurotel Praha, spol. s.r.o.

např. organizace a účast na mediálním panelu, který se

/ Hewlett-Packard, s.r.o. / Johnson & Johnson, s.r.o. / Metrostav a.s. / Philip Morris ČR , a.s.

zaměřoval na řešení medializace ﬁremního dárcovství.

/ Pﬁzer, s.r.o. / Plzeňský Prazdroj, a.s. / PPF, a.s. / Živnostenská banka, a.s.

V květnu oo byly spuštěny nové webové stránky klubu
www.donator.cz, které informují o ﬁremním dárcovství

V současné době má klub Donator  členů. Noví členové klubu, společnosti – ČEZ, a.s.

a společenské odpovědnosti ﬁrem v ČR a zároveň obsahují

/ Tesco Stores ČR , a.s. / Siemens, s.r.o. byli přijati u příležitosti . konference nadačních

případové studie členských ﬁrem.

a ﬁremních dárců, dne . . oo.

Klub své aktivity směřoval především do tří hlavních oblastí:
stanovení principů a standardů ﬁremního dárcovství / propagace a komunikace ﬁremního
dárcovství v médiích s cílem dosáhnout veřejného uznání a respektu / zlepšení daňového prostředí
pro ﬁremní dárce.
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MĚŘENÍ ÚČINKŮ FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ

TOP FIREMNÍ FILANTROP

Fórum dárců zahájilo, společně se členy klubu Donator, práci na nastavení a zavedení metodiky

V rámci . celostátní konference nadačních a ﬁremních

na měření efektivity ﬁremního dárcovství. Metodika bude sledovat tři oblasti: veškeré dary ﬁrmy,

dárců vyhlásilo Fórum dárců ve spolupráci s Czech Top oo

komerční aktivity ve společnosti (spojení ﬁlantropických aktivit s komerčním posláním)

nový prestižní žebříček „TOP Firemní Filantrop oo“

a investice do společnosti (dlouhodobá strategická angažovanost ﬁrem, např. vzdělávání).

(TOP FF oo). Cílem tohoto projektu je zjistit největší

V roce oo proběhla  pracovní setkání členů klubu ﬁremních dárců Donator, během nichž byla

ﬁremní dárce a sestavit žebříček ﬁrem, které dárcovství

představena metodika a sestavena skupina „Standard odpovědná ﬁrma“, která bude na zavádění a

a společenskou odpovědnost považují za důležitou součást

ověření metodiky v praxi pracovat v roce oo.

svých podnikatelských aktivit. Žebříček sleduje ﬁnanční
i neﬁnanční příspěvky, které ﬁrmy vyčleňují na ﬁlantropické

E - NEWS PRO FIRMY A FIREMNÍ FILANTROPY

projekty a podporu potřebných oblastí. Předmětem

Fórum dárců vydává pravidelný elektronický čtvrtletník věnovaný tématu ﬁremního dárcovství

hodnocení jsou rovněž údaje týkající se zisku a obratu,

a společenské odpovědnosti ﬁrem. Cílem je zprostředkovat ﬁrmám kvalitní informace o situaci

které jsou nezbytné pro správné vyhodnocení výsledků.

a novinkách v obou oblastech a propagovat dobré příklady. E-News je distribuován mezi o ﬁrem,

Oﬁciální výsledky byly rovněž zveřejněny prostřednictvím

především určený zástupcům HR , PR a marketingových oddělení.

webových stránek.

MEDIALIZACE AKTIVIT FD V OBLASTI FIREMNÍ FILANTROPIE

Ocenění TOP Firemní Filantrop 2004 získaly tyto firmy:

Hlavní výstupy v médiích se vztahovaly především ke snídani s velvyslancem USA Williamem

ZA ABSOLUTNÍ OBJEM

Cabanissem na jaře oo, k . konferenci o dárcovství a s tím spojenému vyhlášení žebříčku

ROZDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ

1. ČEZ, a.s.

34 000 000 Kč

podařilo prosadit do zásadních celostátních zpravodajských médií – ČTK / Hospodářské noviny

2. Česká spořitelna, a.s.

29 000 000 Kč

/ ČRo  - radiožurnál / ČRo  – Praha / Týden / BBC / Euro / Marketingové noviny / Lobby.

3. Eurotel Praha, s.r.o.

21 000 000 Kč

Mediálním partnerem konference a žebříčku TOP Firemní Filantrop se stal časopis Strategie,

ZA VÝZNAMNOU

kde vyšla speciální příloha věnovaná problematice ﬁremního dárcovství.

PODPORU FORMOU VĚCNÝCH DARŮ

TOP

ﬁremní ﬁlantrop oo. Téma ﬁremního dárcovství se prostřednictvím vyhlášení žebříčku

Microsoft, s.r.o.
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9,5 000 000 Kč

V roce 2004 jsme pro novináře připravili tyto materiály, zahrnující základní
informace o firemní filantropii:

ZA POMĚR DARŮ

MALÝ PRŮVODCE FIREMNÍ FILANTROPIE PRO NOVINÁŘE

K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI

EXKURS DO FIREMNÍ FILANTROPIE

Johnson & Johnson, s.r.o.
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Jako souhrn principů projektu DMS byl vytvořen Etický
kodex, který slouží jako veřejný dokument. FD zřídilo
centrální informační kanál DMS : www.darcovskasms.cz.
Projekt DMS je nyní znám nejen v ČR , ale i v zahraničí.
Na Slovensku by měl být spuštěn v roce oo.

2} PROJEKT DMS – DONORS MESSAGE SERVICE
DMS

(dárcovská sms) je společný projekt Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí, která

VYTVOŘENÍ A PROPAGACE ZNAČKY DMS
V r. oo vytvořilo Fórum dárců projekt dárcovských sms

zastupuje všechny  mobilní operátory – Eurotel, Oskar Mobil, T-Mobile. Byl úspěšně spuštěn

a s tím související zcela nová značka „DMS “ (donor’s message

v dubnu roku oo. DMS nabízí nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat

service). Tato značka se v roce oo dostala do povědomí

příspěvky od individuálních dárců formou sms. DMS představuje jednoduchý nástroj, jak může

široké veřejnosti, a to hlavně díky sbírce DMS Tatry a sbírek

každý občan prostřednictvím mobilního telefonu podpořit neziskovou organizaci dle svého výběru.

DMS

na pomoc postižené Asii na přelomu roku oo/oo.

Dmsky se staly všeobecně známé a přitáhly pozornost většiny
V roce oo se jich zapojilo  (do května oo již ) s různým zaměřením. Jedná se o organizace,

celostátních i regionálních médií. Návštěvnost webových

které například pomáhají fyzicky nebo mentálně postiženým, lidem bez domova, organizace věnující

stránek www.darcovskasms.cz se vyšplhala v listopadu

se sociální problematice, ekologické organizace, organizace na pomoc uprchlíkům a zajišťující

v souvislosti se sbírkou DMS Tatry na  tisíc návštěv,

dodržování lidských práv nebo organizace na obnovu poničených památek.

v období sbírek pro postiženou Asii na přelomu roku

Ukázalo se, že projekt DMS je schopen rychlé pomoci (Litovel, Tatry, Asie). V době těchto katastrof

oo/oo dosáhla návštěvnost přes  tisíc návštěv za měsíc.

se podařilo dostat pojem DMS do povědomí široké veřejnosti. V roce oo dárci zaslali více než o
ooo DMS (do května oo více než  ooo ooo DMS ).

Za účelem koordinace a kontroly nad projektem DMS vznikla Rada DMS , která má  zástupců.
Ti společně rozhodují o kritériích a parametrech projektu DMS a o zapojení nových organizací.

Rada je tvořena

ZÁSTUPCI MOBILNÍCH OPERÁTORŮ:

Jitka Volková – Eurotel / Václav Mach – Oskar Mobil / Marek Herman – T-Mobile
A ZÁSTUPCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ:

Helena Kalasová – Máme otevřeno

Martin Fuk – NROS / Ivo Jupa, Pavlína Kalousová – Fórum dárců
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3} KONFERENCE O DÁRCOVSTVÍ

V dnech . a . listopadu oo pořádalo Fórum dárců v partnerství s klubem ﬁremních dárců

Výstupy dne nadačních dárců

Donator . celostátní konferenci nadačních a ﬁremních dárců “Dárcovství v České republice

Na konferenci byla diskutována situace nadačních subjektů

v kontextu EU ” pod záštitou předsedy Senátu Petra Pitharta, místopředsedy vlády pro ekonomiku

v České republice po  letech jejich existence, a to jak

Martina Jahna a velvyslanectví USA v Praze. Konference byla rozdělena na dva samostatné

se zaměřením na stránku ﬁnanční, tak také na roli nadací

programové dny – nadační a ﬁremní, které spojovalo slavnostní vyhlášení žebříčku ﬁremních dárců

ve společnosti, zvláště v neziskovém sektoru. Odborníci

TOP

Firemní Filantrop a předávání Ceny Fóra dárců pro novináře. Programu dvoudenní konference

ze zemí EU představili nadační sektor ve své zemi a zdůraznili

se účastnilo o zástupců nadačního sektoru,  zástupců komerčního sektoru a o novinářů.

jeho postavení a speciﬁka, což velmi přispělo k diskusi

V průběhu  hodin zazněly příspěvky od  přednášejících (z toho  ze zahraničí) z nadací,

o jednotnosti nadačního sektoru v prostoru Evropské unie.

ﬁrem a veřejné správy.

Byla potvrzena důležitost vlastní aktivní účasti českých
nadačních subjektů při formování evropské nadační

DEN NADAČNÍCH DÁRCŮ

legislativy. Proběhlé workshopy a jejich ohlas potvrdily,

Cílem tohoto dne bylo zprostředkovat zajímavé informace a náměty týkající se fungování

že stále aktuálními tématy pro nadační sektor jsou zdroje

a postavení nadačních subjektů v ČR po vstupu do Evropské unie.

ﬁnanční udržitelnosti, spolupráce s ﬁrmami a nové způsoby
rozvoje ﬁlantropie. Byly zdrojem četných diskusí a rozhodně

Hlavní témata konference nadačních dárců:

přispěly k dialogu uvnitř nadačního sektoru i zamyšlení

/ Vztah nadační komunity a nestátních neziskových organizací / Etika nadační činnosti /

každé jednotlivé nadace nad možnostmi vlastního

Role nadačního sektoru v ČR a role nadačního sektoru v EU / Zdroje pro ﬁnanční udržitelnost

budoucího rozvoje.

nadačního sektoru v ČR / Nové způsoby rozvoje ﬁlantropie – mládež ve ﬁlantropii / Spolupráce

Legislativní panel potvrdil závislost fungování nadačního

nadací a ﬁrem / Potřebujeme statut evropské nadace a jaký by mohl být? / Daňové podmínky

sektoru na nastavených legislativních podmínkách.

pro činnost nadačních subjektů

Důležitým bodem bylo téma deﬁnice veřejné prospěšnosti
a úprava nového Občanského zákoníku. V rámci panelu byly

Vystoupili hosté z ČR i zahraničí například:

shrnuty nedostatky stávající daňové úpravy pro NNO

Petr Pithart – Senát Parlamentu ČR / John James Stack – Česká spořitelna

a možné způsoby jejich řešení.

Zuzana Roithová – Evropský parlament / Liam O’ Dwyer – Philanthropy Ireland
David Emerson – Association of Charitable Foundation, UK / Ingrid Hamm – Robert-Bosch-Stiftung
Vernon Ringland – Community Foundationni Ireland / Arkadius Brzeziński – Polská nadace
pro děti a mládež / Carsten Carstensen – European Foundation Centre a Volkswagen Stiftung

Peter Handiak – . Slovenské neziskové servisné centrum
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4} ČASOPIS KONEC KONCŮ

Od ledna oo do března  bylo Fórum dárců

DEN FIREMNÍCH DÁRCŮ

vydavatelem časopisu Konec konců (dříve Bariéry). Redakce

Cílem tohoto dne bylo zprostředkovat zajímavá témata z oblasti ﬁremní ﬁlantropie a společenské

časopisu sídlí v Brně, šéfredaktorem je Antonín Hošťálek.

odpovědnosti ﬁrem v České republice i zahraničí.

Redakční rada je složena z těchto členů:
Hlavní témata konference firemních dárců:

Daniela Brůhová / Tomáš Feřtek / Pavel Hlavatý / Antonín

/ Firemní dárcovství a CSR v ČR i zahraničí / Výzkum ﬁremního dárcovství v ČR / Marketing

Hosťálek / Daniel Raus / Ladislav Vencálek

nebo ﬁlantropie? / Společenská odpovědnost médií / Dárcovství českých ﬁrem

Mezi rubriky časopisu patří například:
Vystoupili hosté z ČR i zahraničí například:

Politika / Ekonomika / Občanská společnost / Člověk

Martin Jahn – Místopředseda vlády ČR / William J. Cabaniss – velvyslanec USA v ČR / Farhan

a doba / Věda / Náboženství / Kultura / Média

Faruqui – Citibank / Jerry Marston – The Corporate Citizenship Company, UK / Una Gallanger

/ Studentská příloha atd.

– Citigroup, UK / Tomáš Hrivnák
Časopis se snaží přinášet nezávislé pohledy a úvahy, které

Výstupy dne firemních dárců

nejsou v běžném tisku. Přináší nezávislé pohledy a úvahy,

Na konferenci byly prezentovány výsledky výzkumu ﬁremního dárcovství v ČR a provedeno srovnání

které nejsou v běžném tisku. Redakce časopisu se angažuje

toho, jak je společenská odpovědnost ﬁrem vnímaná v ostatních zemích Evropy, ale také Africe

i mimo publikační činnost, např. uděluje ceny a vyhlašuje

a USA . Klíčovým tématem bylo představení úspěšných příkladů dárcovství českých ﬁrem jako

soutěže.

Eurotel a ČEZ a ﬁrem se zahraničním kapitálem Plzeňský Prazdroj a GSK. Ukázalo se, dárcovství
už není pouze otázkou zahraničních ﬁrem, ale i české ﬁrmy jsou leadery ﬁremní ﬁlantropie u nás.
Konference zároveň představila nová témata (např. Měření účinků ﬁremního dárcovství)
a poukázala na to, že stále přetrvávají některé překážky, které je nutné v oblasti ﬁremní ﬁlantropie
v ČR řešit, jedná se zejména o daňovou problematiku, trvající nepříznivý postoj médií
a nedostatečné společenské uznání.

V rámci Dne ﬁremních dárců .celostátní konference o dárcovství uspořádalo Fórum dárců
mediální panel na téma „Společenská odpovědnost médií“, který se zabýval problematikou
zveřejňování jmen ﬁremních dárců v médiích. Podrobněji se o tomto panelu dozvíte v kapitole E ,
která je tomuto panelu věnována.
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II

C

AKTIVITY FÓRA
DÁRCŮ V ROCE
2O04

–

VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝZKUM

–

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví / Marketing očima ziskové a neziskové
organizace I. část / Marketing očima ziskové a neziskové organizace II. část / Nové prostředky PR
a fundraisingu / Diskusní seminář – Prezentace publikace Jak si vybrat reklamní agenturu /
Diskusní seminář – Prezentace výzkumu CVNS / Rozvoj komunit prostřednictvím grantování /
Seminář pro nadace – příjemce prostředků z NIF – Nová metodologie auditu prostředků z NIF /
Seminář pro nadace – příjemce prostředků z NIF – Další rozdělování NIF a Dodatek ke smlouvě
nadací a FNM ČR .

Celkově se seminářů účastnilo 357 frekventantů z 132 organizací
(64 nadací, 13 nadačních fondů, 55 ostatních neziskových organizací)

V OBLASTI
}1 AKTIVITY
VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU
POSÍLENÍ REGIONÁLNÍCH NADACÍ
Program Posílení regionálních nadací, příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu byl

VZDĚLÁVÁNÍ
NADAČNÍHO SEKTORU

realizován v rámci CEE Trustu, společně s Nadací Via. Jeho cílem bylo přispět ke zvýšení kapacity
a trvalé udržitelnosti regionálních nadací. Pro dosažení tohoto cíle jsme jako jeden z nástrojů zvolili
komplexní moduly vzdělávání. Fórum dárců vytvořilo vzdělávací program zaměřený na posílení

Hlavní tématické okruhy seminářů pro rok 2004:

oblastí, jež mohou sehrát důležitou roli v dalším rozvoji těchto nadací. Tento dvouletý program byl

/ právo, účetnictví, daně a audit / marketing,

zahájen v roce oo. Účastní se ho  regionálních nadací.

PR

a budování značky / nadační investiční fond

V roce 2004 jsme v rámci programu realizovali tyto semináře:
Uskutečnily se tyto semináře:

Komunikace (02/2004)

/ Zcela nový rozsah povinné přílohy k účetní závěrce

LEKTOŘI:

Míla Knepr / Jiří Kavan / Tomáš Přenosil

z pohledu právníka a auditora / Nejčastější omyly aneb

Jak úspěšně spolupracovat s PR agenturou (04/2004)

Věčně zelená témata z oblasti práva, účetnictví, auditu

LEKTOŘI:

a daní /

Management (09/2004)

DPH

pro nadace a nadační fondy / Účetní

a daňové novinky v roce oo / Změna právních předpisů

LEKTOŘI:

Pavel Novák / Daniela Brůhová

Martin Lukeš / Zdenka Almerová / Blažena Hušková

přijatých v souvislosti se vstupem ČR do EU /
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AKTIVITY
}
2 V OBLASTI VÝZKUMU

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND
Již třetí rok Fórum dárců provedlo pro Výbor pro Nadační
investiční fond při Radě vlády pro nestátní neziskové

VÝZKUM FIREMNÍ FILANTROPIE

organizace kompletní analýzu údajů uvedených ve výročních

Celorepublikový výzkum ﬁremní ﬁlantropie realizovalo v červnu oo Fórum dárců ve spolupráci

zprávách, a to u nadací – příjemců prostředků z NIF . Analýza

s AGNES . Hlavním záměrem výzkumu bylo analyzovat současný stav ﬁremního dárcovství v ČR ,

výročních zpráv za rok oo obsahuje údaje celkem od 

stanovit jak jeho úspěšné strategie, tak slabiny a naznačit perspektivy jeho dalšího vývoje u nás.

nadací o tom, kolik nadace v daném roce rozdělily nadačních

Terénní sběr dat uskutečnila agentura Median, s.r.o. v období od o. června do . července oo.

příspěvků, kdo jsou jejich příjemci, z jakých zdrojů získávají

Výzkum měl dvě hlavní části, a to kvantitativní sociologický výzkum ﬁrem a kvalitativní dotazování

ﬁnanční prostředky atd. Analýza je dostupná

zástupců komerčního a neziskového sektoru.

na www.donorsforum.cz.

Kvantitativní výzkum zahrnoval 63 otázek členěných do 4 tématických okruhů:

ANALÝZA ANKETY

rozsah filantropických aktivit / strategie firemní filantropie

V červnu oo realizovalo Fórum dárců ve spolupráci

motivace k filantropii / potenciál firemní filantropie

s nadací Partnerství analýzu ankety, zaměřené na zjištění

Zúčastnilo se ho  ﬁrem z celé ČR . Cílovou skupinou výzkumu byly osoby, které jsou ve ﬁrmě

změn v neziskových organizacích v posledních  letech.

zodpovědné za rozdělování příspěvků (darů, sponzoring) – tj. ředitel marketingu, ředitel PR , člen

Ankety se zúčastnilo celkem  neziskových organizací,

představenstva. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo o zástupců ﬁremních dárců a nestátních

z toho  organizace z nadačního sektoru. Otázky se týkaly

neziskových organizací. Byl zaměřen na podrobnější analýzu výsledků výzkumu. Výzkum ukázal, že

hlavně legislativních a daňových překážek neziskového

ﬁremní ﬁlantropie v ČR je již poměrně značně rozvinutá a dynamicky se vyvíjí. Za poslední  roky

sektoru, způsobu ﬁnancovaní organizací a různých forem

vzrostl počet ﬁrem, které se věnují dárcovství, o . Existuje také řada úspěšných konkrétních

networkingu v rámci České republiky a Evropské unie.

příkladů v oblasti ﬁremní ﬁlantropie (hlavní z nich zpracovalo Fórum dárců jako case studies)

Z analýzy vyplývá, že neziskovým organizacím nejvíce chybí

i příklady spolupráce ﬁrem v oblasti rozvoje ﬁremního dárcovství (Klub ﬁremních dárců Donator).

kvalitní úprava poskytování sociálních a jiných veřejně

Za trvající překážky rozvoje ﬁremního dárcovství považuje většina ﬁrem nízké daňové zvýhodnění

prospěšných služeb. Negativně hodnotily Zákon o sdružování

a v neposlední řadě též nepříznivý postoj médií a nedodatečné společenské uznání.

občanů, absenci vymezení pojmu veřejné prospěšnosti nebo
Zákon o veřejných sbírkách. Z daňových problémů

Výzkum zjistil, že ﬁlantropii se věnuje  ﬁrem. Ze všech dotázaných ﬁrem se  věnuje pouze

se nejčastější objevoval jako překážka Zákon o dani z příjmů,

dárcovství,  ﬁrem se vedle dárcovství věnuje také sponzoringu,  ﬁrem se věnuje pouze

Zákon o DPH a absentující zákon o daňových asignacích.

sponzoringu a  ﬁrem se dárcovství ani sponzoringu nevěnuje vůbec.

Výsledky ankety byly prezentovány v rámci hlavního panelu
Konference nadačních dárců a také distribuovány
v Newsletteru č./oo.
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AKTIVITY FÓRA
DÁRCŮ V ROCE
2O04

–

VYTVÁŘENÍ
PŘÍZNIVÉHO
LEGISLATIVNÍHO
A DAŇOVÉHO
PROSTŘEDÍ

–

D

Návrh zákona o daňových asignací pro Českou republiku připravil tým expertů pracujících při
Fóru dárců. Návrh zákona prosazuje „Iniciativa pro “ – je to neformální seskupení neziskových
organizací, které podporují zavedení daňových asignací v České republice. Během roku oo počet
členů Iniciativy vyrostl na více než oo organizací.
V roce oo Fórum dárců návrh zákona o  daňových asignacích postoupilo do legislativního
procesu a odstartovalo rozsáhlou informační kampaň. V médiích proběhla řada vystoupení
a diskusí na téma daňových asignací, např. v České televizi, v Českém rozhlasu, v českém vysílání
rozhlasové stanice BBC . Články o daňových asignacích vyšly jak v celostátních periodikách
(MF Dnes, Hospodářské noviny, časopis Týden a další), tak v médiích určených pro neziskové
organizace (časopis Grantis, časopis Konec Konců, Newsletter FD , www.adam.cz a další).
Další informace o návrhu zákona byly průběžně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek

Legislativní aktivity Fóra dárců
v roce 2004 zaměřily na několik oblastí činnosti:

www.rozhodni.cz a www.donorsforum.cz.

/ odstartování kampaně k prosazení zákona o  daňových

Medializace projek tu daňov ých asignací

asignacích / expertní práce v souvislosti se zánikem Fondu

Projekt daňových asignací byl medializován v roce 2004 v těchto médiích:

národního majetku / monitoring a připomínkování nového

Česká televize – pořad Dobré ráno s ČT / ČRo  – pořad Je to na vás! / BBC / Týden / Econnect

občanského zákoníku / účast na připomínkování loterijního

/ mailing list Dárcovství / časopis Konec konců

zákona / monitoring a připomínkování daňových zákonů

Medializace daňových asignací rozbouřila diskusi o způsobu ﬁnancování neziskových organizací
v České republice.

1} 1% DAŇOVÉ ASIGNACE

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND (NIF)

Daňové asignace představují novou možnost ﬁnancování

Ve spolupráci s Výborem pro Nadační investiční fond při Radě vlády pro nestátní neziskové

neziskových organizací. V současné době je tato možnost

organizace (RNNO ) Fórum dárců pracovalo na legislativních návrzích v souvislosti s předpokládaným

uzákoněna v řadě zemí Střední a Východní Evropy

zánikem Fondu národního majetku ČR . Na základě těchto legislativních prací byly připraveny nové

(např. Maďarsko, Slovensko, Polsko a další). Zákon

dodatky ke smlouvám nadací – příjemců příspěvků z NIF s Fondem národního majetku (FNM ),

o daňových asignacích umožňuje občanům poukázat určité

a také návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech. Návrhy zvyšují nezávislost nadací na

procento ze svých daní veřejně prospěšným organizacím.

státu, rozšiřují kontrolu auditora a přinášejí jednoznačnost povinností nadací – příjemců příspěvku
z NIF . Tyto návrhy byly schváleny Výborem pro NIF RNNO a postoupeny vládě k projednání.
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3} LOTERIJNÍ ZÁKON

Fórum dárců vypracovalo analýzu legislativního prostředí pro provozování loterií a jiných
podobných her v ČR . Fórum dárců se podílelo na připomínkování novely zákona č. oo/o Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, která vznikala na půdě Ministerstva ﬁnancí. FD navrhlo zavést
transparentní systém odvodů výtěžku z her na veřejně prospěšné účely, stanovit jasná kritéria pro
příjemce odvodů a také odstranit rozpor mezi zákonem č. / Sb., o nadacích a nadačních
fondech, a zákonem o loteriích a jiných podobných hrách – umožnit nadačním subjektům v souladu
se zákonem o nadacích a nadačních fondech pořádat loterie.

4} DAŇOVÉ ZÁKONY

Fórum dárců se zaměřilo na monitoring legislativních prací na daňové legislativě pro neziskové
organizace na Ministerstvu ﬁnancí ČR . Fórum dárců vymezilo problémy související se zdaňováním

neziskových organizací a připravilo, ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, soubor

2} OBČANSKÝ ZÁKONÍK

připomínek k novému zákonu č. /oo Sb., o DPH .

Další legislativní práce Fóra dárců se soustředily na
vypracování připomínek týkajících se úpravy nadačních
subjektů v novém občanském zákoníku. FD iniciovalo
diskuse mezi nadacemi nad nadační části nového občanského
zákoníku. Výstupy z diskusí byly zapracovány do připomínek
k novému Občanskému zákoníku, které byly předány
zpracovatelům Občanského zákoníku. Za úspěch FD lze
považovat zrušení návrhu zřízení nadačního úřadu jako
orgánu státní správy dohlížejícího na nadační subjekty
v novém občanském zákoníku, znovuotevření diskuse nad
problematikou programových nákladů nadací, zrušení
ustanovení o investování nadačního jmění, který vracel
úpravu nadací v novém občanském zákoníku před novelou
zákona o nadacích a nadačních fondech z roku oo.
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AKTIVITY FÓRA
DÁRCŮ V ROCE
2O04

–

PRÁCE S MÉDII

–

1}

ZVEŘEJŇOVÁNÍ JMEN
FIREMNÍCH DÁRCŮ V MÉDIÍCH

Účastníci diskuse se vyjadřovali k faktu, že je stále obtížné zveřejňovat jména ﬁremních dárců,

Tématem zveřejňování ﬁremních dárců v médiích se

je nutná pro její další rozvoj a že z právního hlediska zveřejňování jmen ﬁremních dárců nic nebrání.

zabýval mediální panel . celostátní konference nadačních

Zástupce RRTV vyjádřil ochotu dále spolupracovat na propagaci přítomnosti ﬁremních dárců

a ﬁremních dárců, která se konala v listopadu oo.

v médiích. Diskuse přinesla nové výzvy v této oblasti pro příští období.

kteří významně podpořili veřejně prospěšné projekty, a někteří z nich konstatovali trvající chybnou
interpretaci dárcovství jako skryté reklamy. Panelisté se shodli na tom, že publicita ﬁremní ﬁlantropie

Panelu se účastnili:
Michal Růžička – BBC / Martin Dvořák – TV Prima / Petr
Štěpánek – MF Dnes / Petr Pospíchal – Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání
ZA KLUB FIREMNÍCH DÁRCŮ DONATOR:

Karel Machytka – Česká spořitelna / Jiří Kavam – Metrostav
ZA NADACE:

Miroslav Bohdálek – Nadace Partnerství
PRÁVNÍ VÝKLAD DANÉ PROBLEMATIKY:

Petr Kůta – Winter & spol.
MODERÁTOR:

Milan Hejl – AMI Communications
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4} WEBOVÉ STRÁNKY

K centrálním stránkám přinášejícím celkový obraz o činnosti
FD

a o ﬁlantropii obecně (www.donorsforum.cz), stránkám

věnovaným projektu daňových asignací (www.rozhodni.cz),
přibyly v loňském roce stránky Klubu ﬁremních dárců

2} CENA FÓRA DÁRCŮ PRO NOVINÁŘE

– Donator (www.donator.cz) a stránky projektu DMS
(www.darcovskasms.cz).

V r.oo udělilo Fórum dárců první Cenu Fóra dárců pro novináře za příspěvek k rozvoji
ﬁlantropie, a to v rámci vyhlášení žebříčku Top ﬁremní ﬁlantrop oo. Na tuto cenu byli Fórem

dárců nominováni novináři, kteří v uplynulém roce poutavým a inovativním způsobem zviditelnili
témata spojená s ﬁlantropií a dárcovstvím (nadačním nebo ﬁremním).

Na cenu byli nominováni:
Tomáš Feřtek – Reﬂex / Lucie Vopálenská – Český rozhlas, ČT / Daniela Brůhová – ČRo  a  /
Marek Šálek – Týden. O tom, komu bude cena udělena, rozhodovali členové Asociace nadací Fóra
dárců, Asociace nadačních fondů a Klubu ﬁremních dárců Donator. Cenu Fóra dárců pro novináře
získala v roce oo Lucie Vopálenská za pořad Na hraně... aneb Lesk a bída neziskovém, vysílaný
v lednu oo. Pořad byl věnován problematice neziskových organizací a dárcovství.

ANALÝZA PREZENTACE
3} MEDIÁLNÍ
DÁRCOVSTVÍ V ČESKÝCH MÉDIÍCH
Fórum dárců si nechalo vypracovat mediální analýzu zveřejňování informací o dárcích v českých
médiích. Analýza za celý kalendářní rok  byla zaměřena na ﬁremní dárce, nadace a nadační
fondy. Analýza prokázala přetrvávající nedostatečné pokrytí problematiky dárcovství v médiích,
a to zejména u elektronických médiích. Analýza bude dále sloužit jako základ pro cílenou veřejnou
diskusi a ke srovnání se situací v zahraničí.
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FINANČNÍ
ZPRÁVA ZA ROK
2OO4

–

Finanční zpráva za rok 2004
obsahuje vybrané údaje
z účetní závěrky účetní
jednotky. Kompletní účetní
závěrka je uložena v sídle
účetní jednotky.

1} ROZVAHA FÓRA DÁRCŮ KE DNI 31/12/2004
AKTIVA

(v tisících Kč)

A

Dlouhodobý majetek celkem

I

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
 Ocenitelná práva

II

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

III

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

IV

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
 Oprávky k ocenitelným právům
 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
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STAV K POSLEDNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2

3 912 995,11

20 484 233,31

B

Krátkodobý majetek celkem

I

Zásoby celkem

o ,o

 ,o

 Zboží na skladě a v prodejnách

 ,o

 ,o

 ooo,oo

 oo,oo

Pohledávky

 o,

  ,

 Odběratelé

 o,oo

  ,

 Poskytnuté provozní zálohy

 ,o

 ,o

 Ostatní pohledávky

 ooo,oo

o,oo

 Pohledávky za zaměstnanci

 ,o

 o,oo

 Daň z příjmů

 ,

o,oo

 ,

 ,

o,oo

 ,oo

 o,oo

o,oo

  ,

 o o,

 ,

 ,

o,oo

o,oo

  ,o

  ,

Jiná aktiva celkem

 ,oo

 ,o

 Náklady příštích období

 ,oo

 ,

o,oo

 ,

4 002 292,11

20 545 410,31

 Poskytnuté zálohy na zásoby

II

o Daň z přidané hodnoty
 Jiné pohledávky
 Dohadné účty aktivní

III

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
 Pokladna
 Ceniny
 Bankovní účty

IV

 Příjmy příštích období

Aktiva celkem
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Pasiva

(v tisících Kč)

STAV K POSLEDNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ 4

582 930,78

377 593,06

A

Vlastní zdroje celkem

I

Jmění celkem

o,oo

 ,oo

 Vlastní jmění

o,oo

 ,oo

 o,

 ,o

o,oo

– o ,

–  o,

o,oo

 ,

 o,

3 419 361,33

20 167 817,25

II

Výsledek hospodaření celkem
 Účet výsledku hospodaření
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B

Cizí zdroje celkem

I

Rezervy celkem

o,oo

o,oo

II

Dlouhodobé závazky celkem

o,oo

 ,

 Dohadné účty pasivní

o,oo

 ,

 ,

  ,

 o,

 ,

 oo,oo

 o ,

 Zaměstnanci

 ,oo

 o,oo

 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

o ,oo

 o,oo

 ,oo

 o,oo

 o o,

 o o,

 Výdaje příštích období

o,oo

 o,oo

 Výnosy příštích období

 o o,

 o ,

4 002 292,11

20 545 410,31

III

Krátkodobé závazky celkem
 Dodavatelé
 Ostatní závazky

 Ostatní přímé daně

IV

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem
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2} VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT FÓRA DÁRCŮ KE DNI 31/12/2004
NÁKLADY
I

HOSPODÁŘSKÁ

(v tisících Kč)

HLAVNÍ

ČINNOST

CELKEM





o









o



o





 o



 o



o



 Cestovné







 Náklady na reprezentaci

o





 Ostatní služby

 



 

Osobní náklady celkem

 



 

 Mzdové náklady

 



 

o Zákonné sociální pojištění







 Zákonné sociální náklady



o



Spotřebované nákupy celkem
 Spotřeba materiálu
 Spotřeba energie
 Prodané zboží

II

Služby celkem
 Opravy a udržování

III

IV

Daně a poplatky celkem

o

o

o

V

Ostatní náklady celkem













 Kursové ztráty

o

o

o

 Jiné ostatní náklady







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







 Odpisy dlouhod.nehmotného a hmot.majetku







VII Poskytnuté příspěvky celkem



o



 Poskytnuté příspěvky



o



o

o

o

9 275

196

9 471

 Odpis nedobytné pohledávky

VI

VIII Daň z příjmů celkem

Náklady celkem
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VÝNOSY

ČINNOST

(v tisících Kč)

HLAVNÍ

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM

 o



 o

 Tržby vlastní výrobky







 Tržby z prodeje služeb

 



 o

 Tržby za prodej zboží



o



II

Změna stavu vnitroorg.zásob celkem

o

o

o

III

Aktivace celkem

o

o

o

IV

Ostatní výnosy celkem



o



.Úroky



o



o

o

o



o



o

o

o

I

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

.Kursové zisky
.Jiné ostatní výnosy

V

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

VI

Přijaté příspěvky celkem

 

o

 

 Přijaté příspěvky (dary)

 

o

 



o



VII Provozní dotace celkem



o



 Provozní dotace



o



9 064

197

9 261

 Přijaté členské příspěvky

Výnosy celkem
C

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 211

1

- 210

D

Výsledek hospodaření po zdanění

- 211

1

- 210

K ODSOUHLASENÍ VH:

Události po rozhodném dni: Výroční schůze FD dne o/o/oo rozhodla o tom, že výsledek
hospodaření účetního období oo bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let.
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3} PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ KE DNI 31/12/2004
Účetní jednotka
NÁZEV A SÍDLO:

Ostatní činnosti
Fórum dárců; Štěpánská ,

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,

Praha , IČ : ooo; Registrována pod reg. číslem

zprostředkování služeb, vzájemná výměna informací mezi dárci o jejich individuálních

II /s-OVS /-

programech a strategiích podpory.

/ u MV ČR

DATUM VZNIKU:

o/o/

DATUM REGISTRACE:
PRÁVNÍ FORMA:

o/o/

Změny provedené v účetním období: //oo došlo ke změně stanov

občanské sdružení

Způsob zpracování účetních záznamů: Účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá
Statutární orgány

se účetní software FINESA ® pro vedení podvojného účetnictví, který odpovídá požadavkům,

A/ valná hromada B/ výkonný výbor C/ výkonný ředitel

uvedeným v zákoně č. / Sb. o účetnictví. Po předchozí kontrole a schválení účetních

Během účetního období došlo ke změně ve složení

dokladů odpovědnými pracovníky, zajišťuje jejich zpracování na základě smlouvy o vedení

výkonného výboru FD . Od //oo je složení výkonného

účetnictví Ing. Marek Sezima.

výboru FD následující:

Milena Černá – Výbor dobré vůle / Nadace Olgy Havlové

Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky: Účetní jednotka se stala k ..oo plátcem DPH . Dále účetní jednotka vytvořila

MÍSTOPŘEDSEDA

rezervu ve výši o,- Kč na daň z příjmů. Po následných úpravách výsledků hospodaření jednotlivých

Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe

aktivit byla zjištěna daň ve výši Kč  o. O tomto rozdílu bylo účtováno až v roce oo.

PŘEDSEDKYNĚ

ČLENOVÉ

Martin Balcar – Nadace Divoké husy

Výsledek hospodaření v členění podle jednotliv ých druhů činností (v Kč)

Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra

Nezisková činnost

Marcela Roche – Český nadační fond pro vydru
Jiř í Kavan – Metrostav
Karel Machytka – Česká spořitelna

Vymezení účelu

– o,

Hospodářská činnost Publikace

,

Hospodářská činnost – semináře

,oo

Hospodářská činnost – služby

,

Výsledek hospodaření celkem

– o,

Posláním sdružení je podporovat dárcovské aktivity,
zkvalitňovat přístup k ﬁlantropii v ČR a prosazovat zájmy
dárců.
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4} VÝROK AUDITORA
Odměny a funkční požitk y členům
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům
statutárních orgánů za účetní období činí o Kč.

Komentář k v ýznamným položkám
resp. skupinám položek roz vahy a v ýkazu
zisku a ztrát y
Účetní jednotka, v souladu s účelem, pro který byla zřízena,
přijala dary, které významným způsobem ovlivňují výnosy.
Z důvodu věrného zobrazení bylo v případech, kdy se jedná
o prostředky přijaté na ﬁnancování činnosti organizace
v dalších účetních obdobích, provedeno časové rozlišení
těchto prostředků formou výnosů příštích období. Z tohoto
důvodu byly zároveň do výnosů roku oo zúčtovány časově
rozlišené prostředky přijaté v předchozích obdobích.
Účetní jednotka dále přijala provozní dotace, určené na
provozní činnost z prostředků Evropského společenství.
Nedočerpané prostředky jsou k rozvahovému dni časově
rozlišeny formou výnosů příštích období.

Způsob v ypořádání v ýsledku hospodaření
z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku oo /ztráta ve
výši  o. Kč/ byl převeden na vrub účtu Nerozdělený
výsledek hospodaření roku oo.
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NAŠI DÁRCI
Naši činnost v roce 2004 finančně podpořili:
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA

ČLENOVÉ KLUBU FIREMNÍCH DÁRCŮ DONATOR:

PODĚKOVÁNÍ

Citibank, a.s. / CS Cabot, s.r.o. / Česká spořitelna, a.s. / ČEZ, a.s. / Eurotel Praha, spol. s.r.o.

Fórum dárců dále děkuje za spolupráci:

/ Hewlett-Packard s.r.o. / Johnson and Johnson, s.r.o. / Metrostav a.s. / Phillip Morris ČR a.s.

Aleš Mička – graﬁcký designer / Tomáš Hrivnák – brand

/ Pﬁzer spol. s r.o. / Plzeňský Prazdroj, a.s. / PPF a.s. / Siemens s.r.o. / Tesco Stores ČR

konzultant / Jan Pokorný – ČRo  – Radiožurnál

/ Živnostenská banka, a.s.

Vladimír Kroc – ČRo  – Radiožurnál
Petr Kůta – advokátní kancelář Winter & spol.

GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES
ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

/

EUROTEL / NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
HUSA

/

/

NADACE

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

/

NADACE VIA

/

/

/

NADACE

NADACE ROZVOJE

Petr Pospíchal – RRTV / Martin Dvořák – Prima TV
Petr Šimůnek – MF Dnes / Michal Růžička – BBC
Zuzana Roithová – Evropský parlament

VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA

VELVYSLANECTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

ČLOVĚK V TÍSNI, SPOLEČNOST PŘI ČESKÉ
TELEVIZI

Dále naši činnost podpořili:

PROSTŘEDÍ

PRICEWATERHOUSECOOPERS
VINO MARCINČÁK

/

/

/

PROFICATERING

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO

/

LIGA LIDSKÝCH PRÁV

/

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

AMI COMMUNICATIONS

Lektorům, kteří se vzdali svého honoráře:
Mediální partneři v roce 2004:

Tomáš Hečko / Marek Hlavica / Tomáš Hrivnák / Vladimír

Časopis Strategie / Český rozhlas  – Radiožurnál

Jurina / Jiří Kavan / Petr Kedzior / Míla Knepr / Pavel
Kučera / Pavel Novák
Fórum dárců upřímně děkuje za poskytnutou podporu všem
svým členům, dárcům a spolupracovníkům a za jejich aktivní
účast při plnění společných cílů.
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ZAMĚSTNANCI KANCELÁŘE FD
(stav k červnu 2oo5)

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Pavlína Kalousová

FÓRUM DÁRCŮ / CZECH DONORS FORUM
občanské sdružení

PROGRAM PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY

Linda Klvaňová – Asociace nadací, Asociace NF , EU

ADRESA

Palác Lucerna, . patro
PODPORA A ROZVOJ FILANTROPIE

Štěpánská , cz –  Praha 

Zuzana Bartošová – Firemní ﬁlantropie / klub Donator / Standard odpovědná ﬁrma

Česká republika

Klára Šplíchalová – Firemní ﬁlantropie
Veronika Brůhová – DMS (dárcovská sms), časopis Konec konců

IČO:

Simona Pohlová – PR a komunikace

EMAIL:

Kateřina Jegorovová – PR a komunikace

TEL./FAX:

 
donorsforum@donorsforum.cz
+-

Blanka Švábová – časopis Konec konců, (Brno)

VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO LEGISLATIVNÍHO

www.donorsforum.cz

A DAŇOVÉHO PROSTŘEDÍ

www.darcovskasms.cz

Monika Granja – Legislativní program

www.donator.cz
www.rozhodni.cz

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM

Peter Porubský – Vzdělávání a výzkum

FINANCE A KANCELÁŘ

Milena Buzková – Finanční management
Petra Lenková – vedoucí kanceláře

©FÓRUM DÁRCŮ 2005

Martin Hoffmann – IT , webové stránky
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Aleš Mička www.alesmicka.com
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