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ÚVODNÍ SlOVO JARmily BAUDišOVé
INTRODUCTORY WORD BY JARmILA BAUDIšOVá

V roce 2015 k nám byla skupina AVAST 
opět štědřejší než v minulých letech, a tak i 
nadační fond mohl podpořit nejen všechny 
své dlouhodobé partnery, ale i více nových 
zajímavých projektů a organizací. Zejména 
jsme ale mohli navýšit částky na některé stá-
vající programy, jako je třeba Fond zaměst-
nanců Avastu. Máme radost, že počet 
zaměstnanců, kteří nominují nějakou nezis-
kovou organizaci k podpoře, rok od roku 
roste. V roce 2015 se programu zúčastnilo 
už 70 zaměstnanců, kteří nominovali více 
než 50 projektů.

Větší částku jsme mohli věnovat také na 
náš program podpory paliativní péče Spolu 
až do konce, který jsme v tomto roce pojed-
nali zcela novým způsobem. Už od založení 
našeho nadačního fondu nám finanční 
soběstačnost neziskových organizací přijde 
jako jedna z nejdůležitějších potřeb a to není 
možná bez dobrého fundraisingu. Rozhodli 
jsme se proto podpořit vlastní fundraisin-
govou akademii pro hospice v různých re-
gionech, kterým tak chceme pomoci, aby 
byly soběstačné, schopné získat různé         

In 2015, the AVAST group was again more 
generous towards us than in the previous 
years and so the Foundation could support 
not only all its long-term partners but also a 
higher number of new interesting projects 
and organizations. In particular, we could in-
crease the allocations for some of the exist-
ing programs such as the Avast Employee 
Fund. We are glad that the number of em-
ployees who nominate a non-profit organi-
zation for support grows from year to year. 
In 2015, we had 70 employees participating 
in the program and nominating more than 
50 projects.

We were able to donate a higher sum to 
our program supporting palliative care “To-
gether until the end” which we approached 
in an entirely new way that year. Since the 
establishment of our Foundation, we have 
perceived the financial self-sufficiency of 
non-profit organizations as one of the most 
important needs that cannot be met wit-
hout good fundraising. We therefore decided 
to support our own fundraising academy for 
hospices in various regions. That way we 
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finanční zdroje včetně soukromých a zajis-
tily si tak větší existenční stabilitu. Fund-
raisingová akademie se setkala s velkým 
zájmem hospiců, během roku proběhlo mj. 
několik setkání u nás v Avastu, na kterých 
vždy vládla skvělá tvůrčí atmosféra, a celý 
program bude ukončen  na konci roku 2016.

Velkou novinkou také bylo přestěhování 
Avastu a společně s ním i naší nadace do 
nového sídla, ve kterém máme krásné   
moderní prostory. Ty nám umožňují stát se 
ještě více součástí firmy, denně se potká-
vat s jejími zaměstnanci, kdy i oni tak mo-
hou lépe poznat naši práci a podílet se na 
různých nadačních projektech a akcích.

Stejně jako v minulých letech bych chtě-
la poděkovat firmě AVAST Software za 
štědrou podporu a také všem zaměst-
nancům a spolupracovníkům nadačního 
fondu, bez jejichž skvělé, obětavé práce a 
nápadů by Nadační fond AVAST nemohl být 
jedním z  nejštědřejších  a  nejuznávanějších 
donorů v naší zemi.

want to help them to be self-sufficient, able 
to find various financial sources including pri-
vate ones and so ensure a higher existential 
stability. The fundraising academy met with 
great interest from hospices, several meet-
ings were also held here in Avast during the 
year, always in a wonderful creative atmo-
sphere. The whole program will be closed at 
the end of 2016.

Great news was the moving of Avast, and 
of our Foundation together with it, to a new 
place of business where we have acquired 
beautiful modern spaces. These allow us 
to become a part of the firm even more, to 
meet its employees daily and let them bet-
ter understand our work and take share in 
various Foundation projects and events.

Same as in the previous years, I would like 
to thank the AVAST Software company for 
its generous support and to all employees 
and co-workers of the Foundation – without 
their excellent, devoted work and ideas the 
AVAST Foundation could not be one of the 
most generous and most recognized do-
nors in the country.
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Název / Name: Nadační fond AVAST (AVAST Foundation)

Datum vzniku / Established on: 13.12. 2010

Zřizovatel / Founder: AVAST Software s.r.o. se sídlem v Praze 4,
    Budějovická 1518/13a / based at Prague 4

Sídlo / Official address: Enterprise Office Center, Pikrtova 1737/1A  
       140 00, Praha 4

Základní kapitál / Registered capital: 500 000 Kč (CZK)

Identifikační číslo / Identification number: 24775401

Řídící orgán / Managed by: Správní rada / Board of Trustees

ZÁklADNÍ iNFORmAce
IDENTIFICATION DATA

POSlÁNÍ

Nadační fond AVAST založila v roce 2010 
česká společnost AVAST Software, která 
se specializuje na ochranu PC a mobilních 
zařízení a jejíž produkty užívá více než 230 
miliónů jednotlivců a firem po celém světě. 

Firma se z iniciativy jejích zakladatelů 
Eduarda Kučery a Pavla Baudiše zavázala 
každoročně přispívat do rozpočtu svého 
nadačního fondu 2,5% z konsolidovaného 
upraveného zisku dle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS) a 
rozhodla se dlouhodobě podporovat obecně 
prospěšné organizace, projekty a nápady v 
České republice.

NF AVAST je podporovatelem, který se 
zaměřuje na témata spíše opomíjená 
a na okraji zájmu společnosti a hledání                     
inovativních řešení. Společným motivem 
nadačních programů je soběstačnost a 
možnost důstojně se rozhodovat o vlastním 
životě. Jedním z témat je rozvoj paliativní 
péče nebo soběstačný život lidí s postižením.

Nadační fond je nedílnou součástí 
společenské odpovědnosti společnosti 
AVAST Software a systematicky zapoju-
je do své práce a aktivit její zaměstnance, 
kterých je více než 600.

mISSION
The AVAST Foundation was established in 
2010 by the Czech company AVAST Soft-
ware which specializes in the protection of 
PCs and mobile devices and whose products 
are used by more than 230 million individu-
als and firms worldwide. Upon the initiative 
of the company founders Pavel Baudiš and 
Eduard Kučera, the firm has undertook to 
contribute annually 2.5% of the consolidat-
ed adjusted profit according to International 
Financial Reporting Standards (IFRS) and de-
cided to support, in the long term, publicly 
beneficial organizations, projects and ideas 
in the Czech Republic.

The AVAST Foundation is a supporter 
who focuses on themes that are rather                   
neglected and of peripheral interest to the 
society, and on seeking innovative solutions. 
A common theme of the Foundation pro-
grams is self-sufficiency and the opportuni-
ty to make decisions about one’s life with 
dignity. One of the topics is palliative care 
development or self-sufficient life of people 
with disability.

The Foundation is an integral part of corpo-
rate social responsibility of the AVAST Soft-
ware company and it systematically involves 
its employees, now counting nearly 600, in 
its work and activities.
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NÁš PŘÍBĚH
OUR STORY

1988 
Pavel Baudiš z pražského Výzkumného ústavu matematických strojů se setkal se vzorkem 
viru Vienna a zaujal ho natolik, že napsal program na jeho odstranění. Když ho ukázal svému 
kolegovi Eduardu Kučerovi, založili spolu družstvo, pod jehož hlavičkou začali program dis-
tribuovat jako první avast! antivirus. Vzhledem k vládnímu režimu zatím nemohli založit 
společnost.

Pavel Baudiš from Prague Research Institute of Mathematical Machines encountered a sample 
of the Vienna virus which engaged him so much that he wrote a programme for its removal. 
When he showed it to his colleague, Eduard Kučera, they established a cooperative together 
under whose name they started to distribute the programme as the first avast! antivirus. Due 
to the government regime, they could not establish a company yet.

PRVNÍ ANTiViR
THE FIRST ANTIVIRUS

1991 
Zakladatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera po zrušení ekonomických restrikcí bývalého 
režimu převedli firmu ALWIL Software z družstva na společnost.

After the economic restrictions of the former political regime were cancelled, the founders 
Pavel Baudiš and Eduard Kučera converted the firm ALWIL Software from a cooperative into 
a company.

VZNik SPOleČNOSTi
ESTABLISHINg THE COmPANY

2001 
Eduard Kučera zavádí zcela novou strategii podporující růst komunity. Tato strategie 
je založená na tom, že každý uživatel má právo na ochranu proti hrozbám a bezpečnost 
počítače by neměla být výsadou, kterou si můžou dovolit jen někteří. A tak od 1. června 
spustil antivirové řešení, které je nabízené pro domácnosti (nekomerční využití) zdarma.

Eduard Kučera introduced an entirely new strategy supporting community growth. The stra- 
tegy is based on the idea that every PC user has a right to protection against threats and com-
puter security should not be a privilege affordable only to some. And so on 1 June he launched 
an antivirus solution offered to households (non-commercial use) for free.

SPUšTĚNÍ BeZPlATNéHO PROgRAmU
LAUNCH OF FREE SOFTWARE

2007 
Firma přesáhla hranici 40 milionů registrovaných uživatelů jen s 38 zaměstnanci. Tento 
poměr – milion uživatelů na jednoho zaměstnance – pak zachovala i do dalších let.

The firm exceeded the number of 40 million registered users with only 38 employees. That 
ratio – a million users per one employee – was then maintained in the subsequent years.

miliON UžiVATelů NA JeDNOHO ZAmĚSTNANce
A mILLION USERS PER ONE EmPLOYEE
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2012 
Společnost AVAST se rozhodne darovat 2,5% ze svého zisku do Nadačního fondu AVAST. 
Ročně jde o částku 30 až 40 miliónů korun. NF AVAST se profesionalizuje a rozvíjí svoji filan-
tropickou strategii do několika směrů podpory. Mezi prioritně podporovaná témata patří 
pomoc umírajícím, podpora seniorů, lidí s tělesným a mentálním postižením, vzdělávání a 
lidská práva.

AVAST decides to dedicate 2.5% of its profit to the AVAST Foundation. Annually, that sum 
represents CZK 30 to 40 million. AVAST Foundation becomes professional and develops its 
philanthropic strategy into several directions of support. The priority themes include help to 
the dying, support to the elderly, to persons with physical and mental disabilities, towards 
education and human rights.

AVAST DARUJe 2,5% Ze ZiSkU
AVAST DONATES 2,5% OF ITS PROFIT

2010 
V tomto roce majitelé společnosti Pavel Baudiš a Eduard Kučera zakládají Nadační fond 
AVAST, který svěří do správy svým manželkám Jarmile a Miladě. NF AVAST se věnuje 
především charitativní filantropii a podporuje potřebné v České republice.

In that year, the company owners Pavel Baudiš and Eduard Kučera established the AVAST 
Foundation and entrusted their wives, Jarmila and Milada, with its administration. The AVAST 
Foundation focuses mainly on charitable philanthropy and supports people in need within the 
Czech Republic.

VZNik NADAČNÍHO FONDU AVAST
ESTABLISHINg THE AVAST FOUNDATION

2013 
Zatímco antivirový program avast! chrání po celém světě více než 200 milionů počítačů a 
mobilních zařízení, nadační fond zapojuje zaměstnance AVAST Software, kterých je více než 
400. Podporuje jejich dobrovolnické aktivity a vyhlašuje první ročník Fondu zaměstnanců 
AVAST Software. Zaměstnanci mohou doporučit k podpoře projekt, kterému věří nebo se v 
něm sami angažují.

While the antivirus programme avast! protects more than 200 million computers and mobile 
devices worldwide, the Foundation gets AVAST Software employees, now more than 400, 
involved in its activities.It supports their volunteer activities and announces the first year of 
the AVAST Software Employee Fund. The employees may recommend a project they trust or 
are engaged in for support.

NADAČNÍ FOND AVAST A ZAmĚSTNANci
AVAST FOUNDATION AND EmPLOYEES

2014 
V tomto roce jsme vyhlásili první ročník programu zaměřeného na péči o umírající: SPOLU AŽ 
DO KONCE. Soustředíme se na podporu systémových změn a řešení. Společnost také uvítala 
nového investora, CVC Capital Partners, který ocenil Avast na 1 miliardu USD.

In that year, the Foundation opened the first year of its programme focused on care for the 
dying: TOGETHER UNTIL THE END. It is focused on support towards systemic changes and 
solutions. The company also welcomes a new investor, CVC Capital Partners, which values 
Avast at 1 billion USD.

NADAČNÍ FOND AVAST PŘicHÁZÍ S NOVÝm PROgRAmem
AVAST FOUNDATION COmES UP WITH A NEW PROgRAmmE



14

SPRÁVNÍ RADA
BOARD OF TRUSTEES

Jarmila Baudišová
Předsedkyně správní rady / Chairperson of the Board of Trustees

Milada Kučerová
členka správní rady / Member of the Board of Trustees

Libuše Tomolová
členka správní rady / Member of the Board of Trustees

Kamila Lukášková
Personální ředitelka společnosti AVAST Software
/ Human Resources Director at AVAST Software

Ondřej Vlček
Provozní ředitel společnosti AVAST Software
/ Chief Operations Officer at AVAST Software

Martin Novák
Senior grafik designer společnosti AVAST Software
/ senior graphic designer at AVAST Software

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
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Martina Břeňová,
manažerka / manager

Kateřina Hálová,
PR koordinátorka / PR coordinator

Natálie Mičovská,
administrativní podpora / administrative support

Monika Baudišová,
grafické práce / graphics

liDé V NADAČNÍm TÝmU
PEOPLE IN THE FOUNDATION TEAm

Děkujeme všem zaměstnancům Avastu, kteří nám pomáhají s chodem nadačního fondu.
We thank all AVAST employees who help us with the operation of the Foundation.

TýM NF AVAST / AF TEAM:

S NF AVAST ÚZCE SPOLUPRACUJí TITO ZAMěSTNANCI FIRMY AVAST SOFTWARE
/ ThESE AVAST SOFTWARE EMPlOyEES COllABORATE ClOSEly WITh ThE AF:

Markéta Bulušková,
účetní / accountant

Veronika Hornychová,
finanční manažerka / financial manager

Roman Polanský, Martin Stibůrek,
finanční controlling / financial controlling

Tomáš Landovský
implementace grantového systému / grant system implementation

Kateřina Helikarová, Kateřina Kučerová,
podpora chodu nadačního fondu a eventy / foundation operation 
support and events
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Nadační fond byl zřízen za účelem všestran-
ného přispívání ke zlepšování a rozvoji kva- 
lity života a působení k rozvoji duchovních a 
materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování 
základních lidských práv a humanitárních 
zásad a přispívání k lepšímu životu jednot-
livce i společnosti jako takové.

V této souvislosti nadační fond uskutečňuje 
zejména činnost směřující k : 

• podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti 
znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo 
sociální stav a/nebo etnický původ
• rozvoji vzdělanosti a podpoře talento-
vaných mladých lidí
• podpoře tělesného rozvoje a sportovního 
vyžití
• podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, 
zejména jejich materiální vybavenosti
• podpoře umění
• zlepšování kvality životního prostředí a 
podpoře ekologických projektů
• podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata
• podpoře obecně prospěšných a potřeb-
ných aktivit

Ze STATUTU NF AVAST
FROm THE AVAST FOUNDATION STATUE

The Foundation was established in order 
to provide all-round contribution towards 
improving and developing the quality of 
life and to help develop spiritual and mate-
rial values, develop and apply basic human 
rights and humanitarian principles, and to 
contribute towards better lives of individu-
als and the society as a whole.

In this connection, the Foundation carries 
out activities to:

• support people who are disadvantaged 
in the society due to their health condition 
and/or social status and/or ethnic origin
• develop the education levels and to
support talented young people 
• support physical development and sports 
opportunities 
• support the development of healthcare 
facilities, mainly their material equipment
• support art
• improve the quality of the environment 
and to support environmental projects
• support animal care activities
• support publicly beneficial and needed 
activities
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DARy SPOleČNOSTi AVAST SOFTwARe
DONATIONS BY AVAST SOFTWARE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 4 999 000 Kč (CZK)

2011 21 750 000 Kč (CZK)

2012 30 000 000 Kč (CZK)

2013 48 000 000 Kč (CZK)

2014 74 201 000 Kč (CZK)

2015 84 614 000 Kč (CZK)

Our founder – the company AVAST Soft-
ware – is also our largest donor. The share-
holders and representatives of the firm’s 
management have promised to donate 
2.5% of the consolidated adjusted profit 
according to International Financial Report-
ing Standards (IFRS). Thanks to Avast doing 
well we are doing well too.

Many thanks to:

• the bank Gutmann for a donation of
CZK 300 000 to support self-sufficiency
of people on wheelchairs.

• the company Ernst & young Audit, s.r.o. 
and to all partners and supporters.

• all people in AVAST Software for their
generosity and trust in our work. 

PODĚkOVÁNÍ
ACkNOWLEDgEmENT

Náš zřizovatel - společnost AVAST Soft-
ware - je zároveň naším největším dárcem. 
Akcionáři a zástupci vedení firmy přislíbili 
darovat nadačnímu fondu ročně částku ve 
výši 2,5 % z konsolidovaného upraveného 
zisku dle Mezinárodních standardů účet-
ního výkaznictví (IFRS). Díky tomu, že se 
Avastu daří, daří se i nám. 

Děkujeme:

• Bance Gutmann za dar ve výši 
300 000 Kč na podporu soběstačnosti
lidí na vozíku.

• Společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.
a všem partnerům a podporovatelům.

• Všem lidem ve společnosti AVAST
Software za štědrost a důvěru v naši práci. 



PROgRAmy / PROgRAmS

SPRÁVNí RADA
BOARD OF TRUSTEES

SPOLU AŽ DO KONCE
TOGETHER UNTIL THE END

ZAMěSTNANCI
AVAST EMPlOyEES
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celkem BylO PODPOŘeNO 45 ORgANiZAcÍ ČÁSTkOU 1 988 500 kČ.
IN TOTAL,  45 ORgANIZATION WERE SUPPORTED WITH CZk 1 988 500.

1. FOND ZAmĚSTNANců AVASTU 
AVAST EmPLOYEE FUND

The AVAST Foundation is an integral part of 
the company AVAST Software and there-
fore exists also thanks to the work and re-
sults of the 600 employees of the firm.

A number of them engage as volunteers 
in various publicly beneficial projects or 
non-profit organizations or are interested in 
the problems of people and in various topics 
in their community as well as in the world.

Thanks to their employment in Avast, the 
employees may recommend support for a 
publicly beneficial project they are involved 
in as volunteers or fully trust such project’s 
mission and results. 

That way we give them an opportunity to 
co-decide on the use of a part of the funding 
of our Foundation and so participate in the 
development of AVAST Software’s social 
responsibility.

Nadační fond AVAST je nedílnou součástí 
společnosti AVAST Software, a tedy exis-
tuje i díky práci a výsledkům 600 zaměst-
nanců firmy.

Řada z nich se dobrovolnicky angažuje v 
různých obecně prospěšných projektech či 
neziskových organizacích nebo se zajímá o 
problémy lidí a nejrůznější témata ve svém 
blízkém okolí i ve světě.

Zaměstnanci tak mohou díky své práci 
ve společnosti Avast doporučit podporu      
některého z obecně prospěšných projektů, 
v němž jsou zapojeni jako dobrovolníci nebo 
plně důvěřují jeho poslání a výsledkům.

Tímto jim dáváme možnost spolurozho-
dovat o využití části prostředků našeho 
nadačního fondu, a tím se podílet na roz-
voji společenské odpovědnosti společnosti 
Avast.
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PODPOŘENÁ ORGANIZACE
/ SUPPORTED ORGANIZATION

PROJEKT
/ PROJECT

Ano, ano z.s. (civic association)
Patron: Karel Soušek

Zajištění provozu a materiálního zabezpečení projektů Sen a Sport pomáhá 
sociálně znevýhodněným dětem a mládeži. / Ensuring the operation and material 
resources of the projects Dream and Sport helps to socially disadvantaged 
children and young people.

Caballinus o.s. (civic association)
Patron: Rudolf Plíva

5 hiporehabilitačních pobytů v rámci poskytování celoroční hipoterapie.
/ 5 equine rehabilitation stays as part of providing year-round equine therapy.

Charita Opava
Patron: Vojtěch Nekvapil

Nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé uživatele z Domu sv. Cyrila a 
Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, které budou těmto uživatelům 
sloužit pro výuku a nácvik. / Purchase of compensation aids for blind users from 
the House of St. Cyril and Method for the sight-impaired in Vlaštovičky which will 
serve those users for learning and training.

ČTE! Zřizovatel Knihovny Průhonice
(Průhonice Library)
Patron: Lukáš Honzák

Zaměstnání postiženého downovým syndromem v knihovně. / Employing
a person with Down syndrome in the library.

Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové spolupráce 
(Diaconia of the Evangelical Church 
of Czech Brethren – humanitarian 
and development cooperation 
center)
Patron: Pavla Kholová

Nákup jízdních kol pro zdravotní sestry v Moldavsku, aby se mohly snáze a 
rychleji dostat ke klientům. / Purchase of bicycles for nurses in Moldavia so that 
they can reach their patients faster and more easily.

Dlouhá cesta (Long Way)
Patron: Jan Gahura

Vytvoření podpůrné brožury “Bude líp” na téma komunikace s pozůstalými rodiči. 
/ Creating a supportive brochure “Better times will come” on communicating with 
bereaved parents.

Domov Sue Ryder (Sue Ryder 
home)
Patron: Jakub Rajský

Poskytování důstojné péče seniorům a jejich blízkým - konkrétně v terénní 
sociální službě Osobní asistence Domova Sue Ryder, kde bude realizován projekt 
“Za babičkou s tabletem.” / Providing dignified care to the elderly and their loved 
ones – specifically in the on-site social service Personal Assistance of the Sue 
Ryder home where the project “Seeing granny with a tablet” will be implemented.

Domov sv. Karla Boromejského 
(Saint Charles Borromeo Home)
Patron: Richard Šrank

Modernizace serveru Domova sv. Karla Boromejského, který poskytuje péči 
nemocným nesoběstačným seniorům. / Modernizing the server of the St. Charles 
Borromeo home, which provides care to the ill non self-reliant elderly.
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Futsal pro nevidomé - Avoy MU 
Brno (Futsal for blind)
Patron: Vladimír Saur

Organizace třetího ročníku mezinárodního turnaje ve futsalu pro nevidomé 
Bučovice Blind Football Cup 2015. / Organizing the 3rd year of the international 
tournament in futsal for the blind “Bučovice Blind Football Cup 2015”.

Haima CZ (club)
Patron: Petr Kurtin

Pomoc a podpora onkologicky nemocných dětí a jejich blízkých v rámci 
neziskového projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT pod patronací spolku HAIMA CZ. / 
Assistance and support for children with oncological diseases and their families 
under the non-profit project MY NEW LIFE sponsored by the HAIMA CZ club.

Home Start Tanzania, z.s. (civic 
association)
Patron: Pavel Petřek

Pomoc dětem a rodinám ohrožených extrémní chudobou v Arushe, v Tanzánii. / 
Assistance to children and families threatened with extreme poverty in Arusha, 
Tanzania.

Junák - Český skaut, středisko 
Doksy, z.s. (Czech scouts, Doksy)
Patron: Luboš Lagin, Václav Rak

Rekonstrukce lokálního topení ve společenské místnosti. / Upgrade of the local 
heating in the common room.

Kozodoj o.s. (organic farm and
eco-center)
Patron: Martin Šmarda

Obnova a inovace jezdeckého zázemí pro hipoterapii. / Renovation and upgrade 
of the riding facility for hippotherapy.

KŘIŽOVATKA.CZ občanské 
sdružení (computer club for 
disabled people)
Patron: František Bouška

Výuka počítačových technologií a anglického jazyka, dále organizování výstav a 
volného času pro cílovou skupinu. / Teaching computer technologies and English, 
organizing exhibitions and leisure activities for the target group.

Láry Fáry o.p.s.
Patron: Ondřej Mašek

Provozování chráněných pracovních míst pro osoby s mentálním a duševním 
onemocněním v pekárně na Plechu. / Operating sheltered jobs for mentally ill 
persons in the bakery Na Plechu.

MŠ A ZŠ speciální Diakonie ČCE 
Praha 5 (special nursery and 
primary school of the Diaconia of 
the Evangelical Church of Czech 
Brethren)
Patron: Kamila Lukášková

Zakoupení a instalace zvedacího transportního systému. / Purchasing and 
installing a lifting transport system.

Nadace Leontinka (foundation)
Patron: Slavomír Benko

Podpora zrakově postižených dětí a mládeže, konkrétně Podpora tandemového 
družstva pro účast sérií Ironman 2015, nevidomého Marka Molfara. / Supporting 
sight-impaired children and youth, specifically purchasing 5 iPads Air 2 for sight-
impaired children to develop sight functions of disabled children

Nadace sv. Františka z Assisi
(St. Francis of Assisi Foundation)
Patron: Štěpán Urban

Materiální podpora nejchudších z chudých v Indii. / Material support for the 
poorest of the poor in India.

Nadační fond OReL (foundation 
improving the equipment of an 
ENT clinic in a hospital)
Patron: Jakub Roučka

Zakoupení speciálního osvětlení pro lupové brýle tzv. Světlo EyeMag Light II od 
firmy Zeiss. / Purchasing special lighting for loupes, so-called EyeMag light II by 
the company Zeiss.

Naděje Libereckého kraje v 
alplském lyžování (A hope of the 
Liberec Region in Alpine skiing)
Patron: Petr Bucek

Podpora neslyšící závodnice v alpském lyžování. / Supporting a deaf sportswoman 
in Alpine skiing.
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Nemocnice následné péče s 
poliklinikou v Lomnici nad Popelkou 
(follow-up care hospital)
Patron: Michal Vaněk

Nákup 7 antidekubitních matrací. / Purchasing 7 anti-decubitus mattresses.

o.s. Daveláček (civis association)
Patron: Marcela Římalová

Pořádání výletů a akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (výlety, díky kterým 
poznají místa vzdálenější od jejich domovů). / Organizing trips and events for 
children from socially disadvantaged families (they get to know places more 
distant from their homes).

Obec Tisová (municipality)
Patron: Radek Kluch

Nákup nového vybavení a rekonstrukce kuchyně v mateřské školce. / Purchasing 
new equipment and refurbishing the kitchen in a nursery.

Oblastní charita Chomutov
(district charity)
Patron: Michaela Machovičová

Zakoupení základního vybavení pro charitní výdejnu šatstva a potravin.
/ Purchasing basic equipment for the charity point distributing clothes and food.

Odbor SPV Lysá
Patron: Jiří Trnka

Příprava a realizace letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením 
MRÁKOTÍN 2015. / Preparing and implementing a summer camp for disabled 
children and youth MRÁKOTÍN 2015.

Opři se, o. s. (civic association)
Patron: Adam Šenk

Integrace dětí z dětských domovů do společnosti (Expedice za hranice dětského 
domova 2015). / Integrating children from children’s homes into the society 
(Expedition beyond the boundaries of a children’s home 2015).

Spolek Političtí vězni.cz (political 
prisoners)
Patron: Soňa Caldová

Revitalizace naučné stezky v Jáchymově. / Revitalizing the educational trail in 
Jáchymov.

Pontes
Patron: Tomáš Daněk

Manuální pomoc lidem na Broumovsku. Manuální práce se týkají nabídky pomoci 
v jednotlivých domácnostech zejména starších obyvatel a projektů pro obec. 
Pomáhajícími je 120 mladých lidí z celé České republiky, pro které je akce formou, 
jak smysluplně využít čas a pomoct okolní společnosti. / Manual help to people 
in the Broumov area. The manual works are offered as help in households mainly 
of older inhabitants and for municipal projects. The helpers are 120 young people 
from the whole of the Czech Republic for whom the event is a way to use their 
time purposefully and to help others.

Pravý Hradec,o.s. (civic association)
Patron: Vladimír Kašpar

Projekt Otevřený Klub pro mládeže. / Project: Open youth Club

Pro Dialog, z.s. (civic association)
Patron: Aleš Gabriel

Psychosociální práce s rodinami s dětmi a jejich komunitami v rámci předloženého 
projektu “Nové vztahy, nová komunita (Podpora rodin s ohroženými dětmi). / 
Psycho-social work with families with children and their communities under the 
submitted project “New relationships, new community” (supporting families with 
children at risk).

Queer filmový festival Mezipatra
Patron: Martin Kafka

Queer filmový festival Mezipatra. / Queer film festival Mezipatra.

Řekni NE drogám - řekni ANO 
životu, o.s. (civic association Say 
NO to drugs – say YES to life)
Patron: Lukáš Hasik

Zajištění protidrogových přednášek Pravda o drogách, zejména pro děti II. stupně 
základních škol, s realizací a úhradou protidrogových vzdělávacách materiálů a 
s přípravou projektu Cyklo-běh za ČR bez drog 2015, který propaguje život bez 
drog v ČR. / Organizing lectures on drug abuse The Truth about Drugs, mainly for 
upper primary school children, creating and paying for the educational materials 
on drugs and preparing the project Cycle-Run for the Czech Republic without 
Drugs 2015, which promotes drug-free life in the Czech Republic.
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ROSA  - centrum pro týrané a 
osamělé ženy (center for abused 
and lonely women)
Patron: Jan Suchan

Projekt podpory žen a dětí, které jsou oběťmi domácího násilí, stalkingu a 
docházejí ambulantně do poradenského centra ROSA. / Project supporting 
women and children who are victims of home violence and stalking and who visit 
the consultancy center ROSA.

Spolek Polana
Patron: Eduard Kučera jr.

Zakoupení věcí potřebných pro realizaci dětského tábora v roce 2015.

/ Purchasing items necessary for organizing a children’s camp in 2015

Spolurádi z.s. (civic association)
Patron: Lukáš Honzák, Jarda Vojna, 
Tomáš Janů, Vojta Ješátko,
Martin Budač, Míša Zekovova,
Monika Horákova, Tomáš Pěnka, 
Milan Adam, Martin Ambrož, Vojtech 
Šír, Hanka Šišláková, Richard Barry, 
Daniel Lopez, Rudolf Šrůtek

Organizace společných volnočasových aktivit pro osoby s postižením a bez 
postižení. / Organizing joint leisure activities for persons with and without 
disabilities

Tábor Blata o.s. (civic association)
Patron: Jan Vacata

Stavba víceúčelové budovy letního dětského tábora Blata. / Constructing a multi-
purpose building of a summer children’s camp in Blata.

Tělovýchovná jednota “Třešňový 
květ” Žlunice (physical training 
union)
Patron: Tomáš Princ

Podpora a rozvoj sportu v obci Žlunice a kulturních akcí pod záštitou TJ “TK” 
Žlunice. / Supporting and developing sports in Žlunice and cultural activities 
sponsored by the local physical training union.

TORALI o.s. (civic association)
Patron: Jan Koběrský

Pořádání společenských a kulturních akcí, akcí pro děti, dětské tábory. Celý 
příspěvek bude použit na nákup aparatury. / Organizing social and cultural 
events, events for children, children’s camps. The whole contribution will be used 
for purchasing a sound system.

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. (beneficial 
society WE ENJOY SCIENCE)
Patron: Jakub Kvaček

Organizace a koordinace akce VĚDECKÝ JARMARK 2015. / Organizing and 
coordinating the event SCIENCE BAZAAR 2015.

Záchranná brigáda kynologů Praha 
(The Dog Handler Rescue Brigade 
Prague)
Patron: Ladislav Červený

Podpora záchranných psů pro vyhledání pohřešovaných osob. / Supporting 
rescue dogs for searching for missing persons.

Základní škola, Praha 13, Jánského 
2189 (primary school)
Patron: Petr Kolář

Vybavení třídy interaktivní tabulí a souvisejícím příslušenstvím. / Equipping a 
classroom with an interactive board and the related accessories.

ZŠ A MŠ a poskytovatel sociálních 
služeb, Kaňka o.p.s. (primary and 
nursery school and the provider of 
social services)
Patron: Farid Dilmaghani

Přestavba terapeutických pracoven. / Reconstructing therapeutic workrooms.

ZŠ A MŠ J. A. Komenského Praha 6 
(primary and nursery school)
Patron: Vlasta Chmelíčková

Poskytování vzdělávacích služeb v projektu “Vzdělávání a výchova dětí.” / 
Providing educational services in the project “Education and upbringing of 
children”.

ZŠ A MŠ Tochovice (primary and 
nursery school)
Patron: Jiří Duchoň

Příprava a předvedení dramatických žákovských vystoupení v domovech seniorů. 
/ Preparation and presentation of dramatic performances of pupils in homes for 
the eldery.

Všeobecná fakultní nemocnice 
(Center for pediatric rheumatology)
Patron: Michaela Mojžíšová

“Jak se poprat s dětským syndromem bolesti,” který vede Prof. MuDr. Pavla 
Doležalová CSc. z Centra dětské revmatologie VFN při klinice dětského a 
dorostového lékařství. / Center for pediatric rheumatology VFN in Prague “How 
do we fight chronic pain?”
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Dobrovolnictví je úžasné. Někdy to vy-
zkoušejte, pomoci druhému jen pro dobrý 
pocit. Když i vám s pomocí někdo pomůže, 
může to být ještě lepší. Když jsem se 
dozvěděla o Fondu zaměstananců Avastu, 
tak jsem se rozhodla, že tuto příležitost 
využiji k podpoře neziskové organizace 
mých kamarádů, ve které sama působím 
jako dobrovolník.

Diakonie ČCE podporuje domov pro senio-
ry v Moldavsku. Zdravotní sestřičky tam 
denně navštíví mnoho klientů. Pomáha-
jí jim nejen po zdravotní stránce, ale také 
jim nakupují a nahrazují chybějící rodinu. 
Klienti často žijí v horách a na opuštěných 
místech a sestřičky musí denně ujít desítky 
kilometrů. Díky novým kolům zakoupeným 
z grantu mohou věnovat více času i energie 
své práci a svým klientům.

Volunteering is a beautiful thing. Try it some-
times, help others just for the good feeling. 
And it is even better when somebody helps 
you so that you can help even more. When 
I learnt about the Avast Employee Fund I 
decided to use that opportunity and in the 
various years I supported non-profit organi-
sations of my friends where I myself volun-
teer.

Diakonie ČCE is supporting home care for se-
niors in Moldovia. The nurses visit many clients 
a day, they help them with their health is-
sues, to get groceries and  also substitute 
families. Because their client often live in 
the mountains and other abandoned loca-
tions, the nurses had to walk tens of miles 
each day. The new bikes their received allow 
them to give more energy into their actual 
work and to spend more time with their clients.

Patron projektu / Project sponsor: Pavla, Marketing Specialist

PODPORA mOlDAVSkÝcH SeSTŘiČek
 THE SUPPORT OF mOLDAVIAN NURSES

Náš PříBěH / OUR STORY
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Jmenuji se Martin a s mojí rodinou a přáteli 
provozujeme neziskovou organizaci Kozo-
doj. Možná jsem naivní, ale věřím, že svět 
je možné měnit po malých krocích a pomocí 
dobrých skutků. Proto se snažím předávát 
své znalosti a dovednosti dál. Umím pra-
covat s koňmi a vím, jak s jejich prostřed-
nictvím rozvíjet lidskou osobnost. Kozodoj 
organizuje zážitkové kurzy a volnočasové 
aktivity pro děti a mládež, má přes 50 členů.

Díky podpoře ze zaměstnaneckému fondu 
jsme mohli opravit a rozšířit kruhový jez-
decký prostor, který využíváme pro hipo-
terapii. Nově postavená malá rampa nám 
umožňuje pracovat i s méně mobilními a 
postiženými dětmi. V našich kurzech ve-
deme děti k odpovědnosti, spolupráci a 
k touze po osobním rozvoji. Pomáháme 
dětem žít, jak nejlépe je to možné. 

My name is Martin and together with my 
family and a group of good friends we run 
a non-profit organisation called Kozodoj. I 
may be naive but I believe that the world 
can be changed in small steps and by 
good deeds. Therefore I seek to pass on 
my knowledge and skills. I know how to 
work with horses and I know how to use 
them for developing the human personality. 
Kozodoj organises informal learning courses 
and leisure time activities for children and 
young people, attended currently by over 
50 regular members.

The support from the employee fund has 
enabled us to repair and expand the circular 
riding hall we use for therapeutic work in-
volving horses. The newly constructed little 
ramp allows us to work also with less mo-
bile or disabled children. In our courses we 
lead children to responsibility, cooperation 
and a desire for personal development. We 
help them to start off their lives as well as 
possible.

Patron projektu / Project sponsor: Martin, Malware Analyst

FARmA kOZODOJ
COmmUNITY FARm kOZODOJ

Náš PříBěH / OUR STORY
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celkem BylO PODPOŘeNO 17 PROJekTů ČÁSTkOU 26 000 000 kČ, 
kTeRÁ BUDe V NĚkOlikA FÁZÍcH VyČeRPÁNA V PRůBĚHU DVOU leT
IN TOTAL,  17 PROJECTS WERE SUPPORTED WITH CZk 26 000 000 

WHICH WILL BE ABSORBED IN SEVERAL PHASES OVER TWO YEARS.

2. SPOlU Až DO kONce 
TOgETHER UNTIL THE END

A PROGRAM SUPPORTING CARE FOR THE 
DYING IN THE CZECH REPUBLIC

We focused the second year on two priority 
themes. First, it is the development of re-
gional cooperation among organizations, fo-
cused on shared care for patients and their 
families. An important part of those part-
nerships are home and in-patient hospices. 
Also thanks to experience from abroad we 
are aware that hospices will always need 
support of their community and private do-
nors. Therefore, as our second theme, we 
decided to invest in the development and 
fundraising of hospices and to support their 
long-term self-sufficiency. In 2015 we have 
spent CZK 10 382 700.

PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA PODPORU 
PéČE O UMÍRAJÍCÍ V ČR 

2. ročník jsme soustředili na dvě prioritní 
témata. Zaprvé na rozvoj regionální spo-
lupráce mezi organizacemi zaměřený na 
sdílenou péči o pacienta a jeho rodinu. 
Důležitou součástí těchto partnerství jsou 
domácí a lůžkové hospice. I díky zkušeno- 
stem ze zahraničí jsme si vědomi, že hos-
pice budou vždy potřebovat podporu ko-
munity a soukromých dárců. Rozhodli jsme 
se proto investovat do rozvoje jejich fund-
raisingu, a tím podpořit jejich dlouhodobou 
soběstačnost. V roce 2015 jsme vyčerpali 
částku 10 382 700 Kč.
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ODBORNÁ HODNOTicÍ kOmiSe
/  ExPERT EVALUATION COmmITTEE

Honza Dolínek
Manažer s 15letou zkušeností v neziskovém sektoru a filantropii

/ Manager with 15-years’ experience in the non-profit sector and philanthropy

Jan Kostečka
Zakladatel sdružení Proutek, lektor rozvoje fundraisingu

/ Founder of the association Proutek, lecturer on fundraising development

Jan Kroupa
Spoluzakladatel a lektor českého centra fundraisingu

/ Co-founder and lecturer of the Czech Fundraising Centre

Martin Loučka
ředitel a zakladatel Centra paliativní péče

/ Director and founder of the Center for Palliative Care

Matej Lejsal
ředitel Domova Sue Ryder / Director of Sue Ryder Home

Monika Marková
ředitelka hospicu v Litoměřicích / Director of the hospice in Litoměřice

Ondřej Sláma
Lékař, vědecký sekretář české společnosti paliativní medicíny čSL JEP

/ Physician, scientific secretary of the Czech Society of Palliative Medicine

Katarína Vlčková
Lékařka s praxí v přímé paliativní péči

/ Physician with experience in direct palliative care



i. PODPORA VZÁJemNOSTi / SUPPORTINg RECIPROCITY
Tato část programu je zaměřena na aktivní a systémovou spolupráci institucí a organizací v regionech, 
které jsou nebo by mohly být součástí sdílené péče o umírající a jejich rodiny. Chceme v rámci programu 
iniciovat a podporovat možná řešení a pilotní modely, které budou inspirací pro ostatní a využitelné v 
dalších regionech.

This part of the program is focused on active and systemic cooperation among institutions and orga-
nizations in regions, which are or could be a part of shared care for the dying and their families. In the 
program, we want to initiate and support possible solutions and pilot models that will inspire others 
and will be applicable in other regions.

Česká společnost paliativní medicíny
(Czech Society of Palliative Medicine)
Podpora  spolupráce  a koordinace domácích 
hospiců v rámci pilotního projektu Mobilní 
specializované paliativní péče. / Supporting 
cooperation and coordination of home 
hospices under the pilot project Mobile 
Specialized Palliative Care.

Domácí hospic Vysočina
(Home Hospice)
Rodinné pokoje a kontaktní místo 
na Vysočině. / Family rooms and a 
contact point in Vysočina.

Domov Sue Ryder
(Home for the eldery)
Proces integrace paliativní péče do 
domova pro seniory. / The process 
of integrating palliative care into a 
home for the elderly.

Hospic sv. Štěpána (Hospice)
Posílení regionální spolupráce na 
Litoměřicku. / Enhancing regional 
cooperation in the Litoměřice area.

Nemocnice Milosrdných bratří Brno
(Hospital of Merciful Brethren in Brno)
Multidisciplinární paliativní tým v nemocnici; 
platforma regionálního rozvoje paliativní 
péče. / Multidisciplinary team in the hospital; 
a platform for regional development of 
palliative care.

Oblastní charita Pelhřimov
(Local charity)
Hospicová péče má místo všude, 
kde je potřeba. / hospice care has a 
place wherever it is needed.

Židovská obec v Praze
(Jewish community in Prague)
Jachad – spolu. / Jachad – Together.

celkem BylO PODPOŘeNO 7 PROJekTů ČÁSTkOU 6 932 700 kČ.
IN TOTAL,  7 PROJECTS WERE SUPPORTED WITH CZk 6 932 700.
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ii. PODPORA SVéByTNOSTi / SUPPORTINg INDEPENDENCE

Smyslem dvouletého programu je rozví-
jet, objevovat, prakticky testovat a sdílet 
způsoby a nástroje financování lůžkových i 
domácích hospiců v ČR s cílem dosáhnout 
jejich soběstačnosti. 

Do konce roku 2016 postupně investu-
jeme téměř 20 milionů korun do rozvoje 
fundraisingu třetiny hospiců v ČR. Kromě fi-
nanční podpory na strategický rozvoj, která 
bude plně v koordinaci týmů hospiců, nabíd-
neme fundraisingový vzdělávací cyklus 
speciálně nastavený pro hospicovou komu-
nitu, konzultační podporu a příležitost vzá-
jemného sdílení a realizace nových nápadů 
zaměřených na finanční soběstačnost hos-
picové péče v ČR.

The purpose of the two-year program is 
to develop, discover, practically test and 
share methods and instruments to finance 
in-patient and home hospices in the Czech 
Republic in order to achieve their self-
sufficiency.

By the end of 2016, we plan to gradually 
invest nearly CZK 20 million into the 
development of fundraising in a third of the 
Czech hospices. Apart from financial support 
towards strategic development, which will 
be fully coordinated by the hospice teams, 
we will offer a fundraising training course 
specially built for the hospice community, 
consultation support and opportunity of 
mutual sharing and implementation of new 
ideas focused on financial self-sufficiency of 
hospice care in the Czech Republic.

celkem BylO PODPOŘeNO 10 HOSPiců.
IN TOTAL,  10 HOSPICES WERE SUPPORTED.

ODbORNý GARANT A REAlIZÁTOR PROGRAmu 
/ ExPERT SUPERVISOR AND IMPLEMENTER OF THE PROGRAM:
České centrum fundraisingu (Czech Fundraising Center), Jan Kroupa, Jana Ledvinová. 
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7. Domácí hospic Duha Hořice,      
     o.p.s. home hospice
     Kraj / Region: Královehradecký

4. Domácí hospic Jordán, o.p.s.
    home hospice South Bohemia
     Kraj / Region: Jihočeský

9. Domácí hospic Setkání, o.p.s.
    home hospice
     Kraj / Region: Královehradecký

6. Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
    home hospice
     Kraj / Region: Vysočina

10. Hospic sv. Alžběty o.p.s.
     hospice in South Moravia
       Kraj / Region: Jihomoravský

3. Hospic sv. Jana N.
    Neumanna, o.p.s
    hospice in South Bohemia
     Kraj / Region: Jihočeský

2. Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
    hospice in Karlovy Vary
     Kraj / Region: Karlovarský

8. Oblastní charita Hradec Králové
    District Charity hradec Kralove
       Kraj / Region: Královehradecký

5. Sdílení o.p.s.
    Sdileni
     Kraj / Region: Vysočina

1. Hospic Sv. Štěpána, o.s.
    hospice in Ústí nad labem
     Kraj / Region: Ústecký

ii. PODPORA SVéByTNOSTi / PROmOTINg INDEPENDENCE
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PODPORA  SPOLUPRÁCE  A KOORDINACE 
DOMÁCÍCH HOSPICŮ V RÁMCI PILOTNÍHO 
PROJEKTU MOBILNÍ SPECIALIZOVANé 
PALIATIVNÍ PéČE 

Lidé v ČR nemají dosud možnost hradit 
domácí paliativní péči ze svého pojištění. 
ČSPM  spolu s 8 domácími hospici a 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) 
v současné době realizují pilotní projekt, 
který má prokázat nezbytnost financování 
péče na konci života ze strany pojišťoven. 
Z prostředků VZP bude v rámci pilotního 
projektu hrazena pouze přímá zdravotní 
péče, léky a zdravotnický materiál. Z podpory 
NF AVAST bude hrazena koordinace projektu, 
podpora a spolupráce domácích hospiců-
účastníků pilotního projektu, sběr klíčových dat 
a propagace projektu a jeho výstupů.  

SUPPORTING COOPERATION AND COOR-
DINATION OF HOME HOSPICES UNDER 
ThE PIlOT PROJECT MOBIlE SPECIAlIZED 
PAllIATIVE CARE

People in the Czech Republic still cannot pay 
for home palliative care from their insurance. 
CSPM together with 8 home hospices and 
the General health Insurance Company (VZP) 
are implementing at present a pilot project 
that should prove the necessity of financing 
end-of-life care by insurance companies. In 
the pilot project, VZP will pay only the direct 
health care, medicaments and the medical 
material. AVAST Foundation will pay for the 
coordination of the project, support and 
cooperation of home hospices-participants in 
the pilot project, for the collection of key data 
and promoting the project and its outputs.

ČeSkÁ SPOleČNOST PAliATiVNÍ meDicÍNy
CZECH SOCIETY OF PALLIATIVE mEDICINE

PříkLADY PROJEkTŮ / SUPPORTED PROJECT ExAmPLE
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HOSPICOVÁ PéČE MÁ MÍSTO VŠUDE, KDE 
JE POTŘEBA

Domácí hospicová péče je nyní na Pelhři-
movsku dostupná pouze osobám, které 
setrvávají v domácím prostředí a mohou si 
zároveň domácí péči dovolit. Řada lidí však 
poslední léta svého života tráví v domovech 
pro seniory či domech s pečovatelskou služ-
bou. V současné praxi jsou lidé v terminál-
ních stádiích onemocnění z těchto zařízení 
převáženi do nemocnic, kde však neexistuje 
hospicový typ péče a kde se obvykle stáva-
jí objektem kurativní medicíny až do konce 
svého života. Cílem projektu je změnit praxi 
tak, aby tito lidé mohli zůstat ve svých „Do-
movech“ do konce svého života.

hOSPICE CARE hAS A PlACE WhEREVER 
IT IS NEEDED

In the Pelhřimov area, home hospice care is 
now available only to persons who remain 
in their homes and can afford the home 
care. A number of people, however, spend 
the last years of their lives in homes for the 
elderly or nursing homes. The current prac-
tice is that people in terminal stages of their 
diseases are transferred from those facili-
ties to hospitals where no hospice type of 
care exists and where they usually become 
the object of curative medicine until the end 
of their lives. The aim of the project is to 
change the practice so that those people 
can stay in their “homes” until the end of 
their lives.

OBlASTNÍ cHARiTA PelHŘimOV
DISTRICT CHARITY PELHřImOV

PříkLADY PROJEkTŮ / SUPPORTED PROJECT ExAmPLE
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PROCES INTEGRACE PALIATIVNÍ PéČE DO 
DOMOVA PRO SENIORY

Klienti v domovech pro seniory jsou zásadní 
skupinou, která bude dříve či později potře-
bovat paliativní péči. Domov Sue Ryder 
došel k závěru, že je potřeba nejen vzdělá-
vat vlastní personál v paliativní péči, ale 
především integrovat služby mobilního  pa-
liativního týmu v regionu do služby domova 
pro seniory. Cílem je, aby se externí mobilní 
paliativní péče stala běžnou součástí péče 
o klienty, kteří nemohou zůstat ve svém 
domově, ale využijí možnost dlouhodobého 
pobytu v domově pro seniory. Partnery pro-
jektu jsou: Domov Na Výsluní v Hořovicích, 
Centrum sociálních služeb Prahy 2, Centrum 
paliativní péče a Katedra řízení a supervize 
FHS UK.

THE PROCESS OF INTEGRATING PALLIA-
TIVE CARE INTO A HOME FOR THE ELDERLY

Clients in homes for the elderly are a sub-
stantial group who will need palliative care 
sooner or later. The Sue Ryder Home has 
concluded that it is necessary not only to 
educate their own staff in palliative care but 
mainly to integrate the services of a mobile 
palliative team in the region into the service 
of the home for the elderly. The aim is for 
the external mobile palliative care to be-
come a normal part of care for the clients 
who cannot stay in their own home but 
will use the option of a long-term stay in 
a home for the elderly. The partners of the 
project are: Home Na Výsluní in Hořovice, 
Social Services Centre of Prague 2, Center 
for Palliative Care and the Management and 
Supervision Department of the Faculty of 
Humanities, Charles University.

DOmOV SUe RyDeR
SUE RYDER HOmE

PříkLADY PROJEkTŮ / SUPPORTED PROJECT ExAmPLE
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celkem BylO PODPOŘeNO 18 ORgANiZAcÍ ČÁSTkOU 36 590 000 kČ.
IN TOTAL,  18 ORgANIZATIONS WERE SUPPORTED WITH CZk 36 590 000.

3. FOND SPRÁVNÍ RADy
BOARD OF TRUSTEES FUND

We have included among our long-term part-
ners several organizations whose topics are 
close to us, whom we have supported for 
many years and whom we trust. When setting 
the conditions of our cooperation we start 
from the real needs of each organization. The 
organization itself decides on the current use 
of our contribution and presents it to us in its 
vision of partnership. Mostly we support their 
operational costs and capacities.

In 2015, as opposed to the previous years, 
we shifted the payment of the financial con-
tribution to the end of the calendar year. 
And so it was a transition year and the orga-
nizations received their partnership support 
for the years 2015-16. We realize that a do-
nation at the beginning of a year can help 
“twice” in this financially uncertain period 
for Czech non-profit organizations and give 
them greater certainty and peace of mind 
for their work.

Mezi naše dlouhodobé partnery jsme vybrali 
několik organizací, jejichž témata jsou nám 
blízká, podporujeme je historicky řadu let a 
důvěřujeme jim. Při nastavení spolupráce 
vycházíme z opravdových potřeb dané or-
ganizace. Ta si sama určuje aktuální využití 
našeho příspěvku, které nám představí ve 
své vizi partnerství. Většinou podporujeme 
provozní náklady a kapacity.

V roce 2015 jsme oproti předchozím letům 
přesunuli zaslání finačního příspěvku na 
konec kalendářního roku. Je tedy rokem 
překlenovacím a organizace v něm obdrže-
ly podporu partnerství na rok 2015-16. 
Uvědomujeme si, že dar na začátku roku 
může v tomto finančně nejistém období 
českých neziskových organizací pomoci 
“dvakrát” a dodat větší jistotu a klid na práci.

DlOUHODOBÍ PARTNeŘi
/  LONg-TERm PARTNERS



5958

ORgANiZAce PODPOŘeNé V ROce 2015
/  ORgANIZATIONS SUPPORTED IN 2015
ORgANiZAce PODPOŘeNé V ROce 2015
/  ORgANIZATIONS SUPPORTED IN 2015

Alzheimer Nadační fond
Alzheimer Foundation
Podporujeme výzkum léčby Alzheimerovy 
choroby. / We support the research 
activities of the Alzheimer disease.

Asistence
Asistence
Podporujeme tranzitní program a školení 
nových asistentů. / We support the transit 
program and personal assistance.

Centrum Paraple
Centrum Paraple
Podporujeme sportovní programy určené 
pro klienty. / We support sports for persons 
with damaged spinal cord.

ČVUT v Praze
Czech Technical University
Podporujeme nadějné studenty, jejich 
vědeckou činnost a projekty. / Support of 
talented students and their science projects.

Člověk v Tísni
People in Need
Jsme generálním partnerem festivalu Jeden 
Svět a dalších programů. / One World 
Festival, One World at schools and more.

Domov Sue Ryder
Sue Ryder home
Domov pro seniory usiluje o důstojné stáří 
pro své klienty. / This home for the elderly 
has strived to ensure dignified old age.

Dům tří přání
House of Three Wishes
Pomoc rodinám s dětmi, které se ocitají v 
nepříznivé sociální situaci. / Non-stop help 
to children in emergency, families in crisis.

Elpida
Elpida
Podporujeme krizovou linku pro seniory a 
vydávání časopisu Vital. / We support the 
help line for elderly and Vital magazine.

Gaudia proti rakovině
Gaudia against cancer
Podpořili jsme terapeutickou službu v 
Nemocnici Pod Petřínem. / We supported 
the therapeutic services.

Cesta Domů
homecoming
Cesta domů pomáhá lidem trávit poslední 
dny života doma a důstojně. / helps to 
spend the last days at home and in dignity.

Klub vozíčkářů Petýrkova
Wheelchair Club Petýrkova
Sdružení pomáhá lidem v bezbariérových 
domech v Petýrkově ulici v Praze. / Barrier-
free homes in Petýrkova Street in Prague.

Maltézská pomoc
Aid of the Order of Malta
Podporujeme terénní služby pro seniory, 
rodiny s dětmi a osoby s postižením. / 
Services for the elderly and the handicapped.

Nadace FORUM 2000
FORUM 2000 Foundation
Mezinárodní konference založena Václavem 
Havlem v roce 1996. / This conference was 
established in 1996 by Václav havel.

Nadace Charty 77
Charter 77 Foundation
Podporujeme Sport bez bariér nebo 
SENSEN. / Sport without Barriers, personal 
assistance and SENSEN – fantastic seniors.

Linka Bezpečí
Crisis line
Největší a nejstarší krizová linka v České 
republice. / The biggest and oldest crisis 
phone line for kids in the Czech Republic.

Společnost DUHA
DUHA Society
Integrace osob s mentálním postižením. / 
Integration of people with mental disability.

Sportovní klub vozíčkářů
Wheelchair Sports Club Prague
Sportovní akce pro své členy a jejich rodiny, 
a účast na turnajích. / Sports events and 
tournaments for its members.

Centrum paliativní péče
Center for Palliative Care
Podpořili jsme vznik této organizace, která 
rozvíjí paliativní péči v ČR. / The mission of 
the Center is to advance the palliative care 
in the Czech Republic.
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V roce 2015 jsme vyhlásili již třetí ročník 
společného stipendijního programu 
„AVASTipendium pro lidský mozek“. Díky 
podpoře NF AVAST jsme v tomto programu 
opět rozdělili 1.000.000Kč a věříme, že je 
to více než dobrá investice! Výběrové řízení 
je nastaveno dost přísně a uchazeči musí 
projevit značnou dávku samostatnosti a ak-
tivity, proto nás těší, že kvalita žádostí má 
vzrůstající směr.

Finálně jsme společně vybrali sedm 
uchazečů z řad mladých vědců – lékařů, 
psychiatrů, biologů, psychologů a dalších 
oborů zabývajících se Alzheimerovou cho-
robou, kteří se postupně rozjeli na stáže 
na renomovaná pracoviště po celém světě, 
například do USA, Velké Británie, ale i do 
Číny a dalších zemí. Cílem je, aby naši sti-
pendisté načerpali zkušenosti, naučili se 
nové diagnostické metody a léčebné pos-
tupy. Nejdůležitější pro nás ale je, aby se 
pak vrátili do České republiky a to co se 
naučili, zde uplatnili v praxi.

In 2015, we announced the third year of the 
joint scholarship program “AVASTipendium 
for the human brain”. Thanks to the AVAST 
Foundation support, we have allocated 
again CZK 1,000,000 to this program and 
we believe that it is more than good invest-
ment! The selection procedure has quite 
strict criteria and applicants must show a 
significant amount of independence and ac-
tivity and so we are pleased that the quality 
of applications is growing.

In the end, we jointly selected seven appli-
cants from among young scientists – phy-
sicians, psychiatrists, biologists, psycholo-
gists and other professionals dealing with 
Alzheimer’s disease who have gradually set 
off to their internships at renowned insti-
tutions all over the world, e.g. to the USA, 
Great Britain, or China and other countries. 
The aim is for our scholars to gain experi-
ence, and to learn new diagnostic and treat-
ment methods. But the most important 
thing for us is that they then return to the 
Czech Republic and apply in practice here 
what they learnt abroad.

AVASTiPeNDiUm PRO liDSkÝ mOZek
AVASTIPENDIUm FOR HUmAN BRAIN

Náš PříBěH / OUR STORY
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V roce 2015 jsme společně lobbovali za 
možnost svobodného a samostatného živo-
ta pro lidi se zdravotním postižením, kteří 
potřebují rozsáhlou podporu druhých osob. 
Do projektu Jedeme v tom s vámi  se zapo-
jili manželé Baudišovi a vyzkoušeli si, jaké 
to je být zcela odkázán na pomoc asistenta 
a jaké to je někomu asistovat.  Výsledkem 
byl film „Můj život s asistencí“ a následně i 
vstřícný postoj Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, které tuto problematiku zahrne 
mezi blížící se změny v sociální oblasti. 
Především však bylo podpořeno samotné 
poskytování služby osobní asistence, počet 
asistenčních hodin se v roce 2015 podařilo 
zvýšit takřka o 20%.

In 2015, we lobbied together for free and 
independent life of disabled people who 
need extensive support of others. Mr and 
Mrs Baudiš got involved in the project We 
are in it together (Jedeme v tom s vámi) to 
see what it is like to be entirely dependent 
on the help of an assistant and what it is 
like to assist someone. All that resulted in 
a video My life with assistance (Můj život s 
asistencí) and subsequently in a favorable 
attitude of the Ministry of labor and Social 
Affairs which will include this issue among 
the upcoming changes in the social area. 
Above all, the actual provision of personal 
assistance services was promoted and the 
number of assistance hours increased in 
2015 by around 20%.

ASiSTeNce – BAUDišOVi NA VOZÍkU
ASISTENCE

Náš PříBěH / OUR STORY
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FeSTiVAl JeDeN SVĚT – kAmPAň
/  ONE WORLD FILm FESTIVAL CAmPAIgN

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lids-
kých právech Jeden svět v roce 2015 svou kam-
paní připomínal, že si každý tak trochu žijeme ve 
své vlastní bublině, která nás chrání před prob-
lémy zbytku světa. My jsme se ale rozhodli téma 
trochu odlehčit a připomenout, že věci nesmí 
moc nafukovat. A že jsme opět “partnerem neleh-
kých témat”.

The international festival of documentaries on hu-
man rights One World (Jeden svět) reminded us in 
its 2015 campaign that, to a certain extent, we 
all live in our own bubble that protects us from 
problems of the rest of the world. But we have 
decided to lighten up the theme a little and to re-
mark that things should not be exaggerated. And 
that again we are “the partner of uneasy themes”.
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3. FOND SPRÁVNÍ RADy
BOARD OF TRUSTEES FUND

The Open Fund of the Board of Trustees is a 
philanthropic fund of the Board of Trustees 
members of the AVAST Foundation. With it, 
we support long-term partners and once a 
year we announce an Open Fund, a call for 
proposals of publicly beneficial projects of 
any purpose from all regions of the Czech 
Republic. The program is flexible and it is 
also intended to provide humanitarian aid 
to people after catastrophes.

This support is decided on solely by the 
members of the AVAST Foundation Board 
of Trustees who personally attend to each 
application. They decide according to their 
personal preferences and they may reject 
an application without stating the reason, 
as well as ask for further information or a 
personal meeting.

Otevřený fond správní rady je filantropický
program členek správní rady NF AVAST. 
Podporujeme v něm dlouhodobé partnery 
a jednou ročně vyhlašujeme OTEVŘENÝ 
FOND, výzvu pro žádosti o podporu obecně 
prospešných projektů libovolného účelu ze 
všech regionů v ČR. Program je flexibilní a 
je též určený na humanitární pomoc lidem 
po katastrofách.

O podpoře rozhodují pouze členky správní 
rady NF Avast, které se každé žádosti       
osobně věnují. Rozhodují podle osobních 
preferencí a žádost mohou zamítnout bez 
udání důvodu, stejně tak požádat o do-
plnění informací či osobní schůzku.

OTeVŘeNÝ FOND SPRÁVNÍ RADy
/  OPEN FUND

ORgANiZAce V TOmTO PROgRAmU Byly PODPOŘeNy celkOVOU
ČÁSTkOU 16 172 300  kČ.

ORgANIZATIONS UNDER THIS PROgRAm WERE SUPPORTED WITH
A TOTAL OF CZk 16 172 300.
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Následkem ničivého zemětřesení v Nepálu 
přišly téměř 3 miliony lidí o obživu i střechu 
nad hlavou. Prostřednictvím humanitární 
sbírky SOS Nepál našeho dlouhodobého 
partnera, organizace Člověk v tísni, jsme 
přispěli na pomoc postiženým lidem částkou 
1 milion korun.

Člověk v tísni díky humanitární sbírce SOS 
Nepál v roce 2015 pomohl 100 000 lidem:
•	 11 815 rodinám pomohli opravit obydlí
•	 61 355 lidí dostalo matrace, deky, 

teplé oblečení a solární lampy
•	 5 490 domácností dostalo finanční 

příspěvek
•	 13 980 nejzranitelnějších obyvatel 

(těhotné ženy, kojící matky, děti do 5 
let, senioři či postižení lidé) dostalo 
teplé spacáky, bundy, šály, čepice, 
rukavice, ponožky

•	 7 856 lidí, zejména žen a dětí z vesnic i 
táborů bylo lépe chráněno před násilím 
a zneužíváním

•	 54 stanů slouží jako školy, ošetřovny 
nebo komunitní centra

As a result of the destructive earthquake 
in Nepal, nearly 3 million people lost their 
living and a roof over their heads. Through 
the humanitarian donations collection SOS 
Nepal of our long-term partner, the organi-
zation People in Need, we contributed CZK 
1 million to help the affected people.

Thanks to the humanitarian donations col-
lection SOS Nepal in 2015, Člověk v tísni 
helped 100 000 people:
• 11 815 families received help in repairing 

their housing
• 61 355 people received mattresses, 

blankets, warm clothes and solar lamps
• 5 490 households received a financial 

contribution
• 13 980 most vulnerable inhabitants 

(pregnant women, breastfeeding 
mothers, children up to 5 years of age, 
the old or disabled people) received warm 
sleeping bags, jackets, shawls, caps, 
gloves, socks

• 7 856 people, mainly women and 
children from villages and camps, were 
better protected against violence and 
abuse

• 54 tents serve as schools, medical 
treatment stations or community centers

ČlOVĚk V TÍSNi - SOS NePÁl
PEOPLE IN NEED -  SOS NEPAL

Náš PříBěH / OUR STORY
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Q: Co jsem viděl, slyšel, zažil:
A: V galerii jsem viděl díla o reklamách, závis-
losti, diktátory, lebky a obrazy o určitém 
způsobu ovlivňování. Program DJ Kurátor 
byl velice zajímavý a průvodce byl vzdělaný 
a věděl, o čem mluví, takže jeho výklady 
měly hlavu i patu. Hlavně nás nechtěl svým 
názorem ovlivnit (třeba u naší práce), ale jen 
informovat a chtěl znát i náš názor. (Gymnázi-
um J. Heyrovského - kvinta, 11/2015)

Q: Vyhovovala vám forma setkání s 
uměním?
A: Tato forma byla jedna z nejlepších, s jakou 
jsem se setkal. Byla zábavná a zajímavá, 
poučná a pohodlná. Klidně bych si to někdy 
zopakoval :-D (Gymnázium J. Heyrovského - 
kvinta, 11/2015)

Z návštěvní knihy:
“Od setkání se Stalinem, Leninem a Hitlerem 
mám a cítím tlak na prsou. Nevím, čím to je, 
ale cítím ho. Hikikomori mě dostalo úplně. 
K zamyšlení je zde vše. Díky, Petr”

Q: What have I seen, heard, experienced?
A: In the gallery, I saw works on advertise-
ments, addiction, dictators, skulls and images 
about a certain kind of influencing. The pro-
gram DJ Curator (Kurátor) was very interesting 
and the guide was educated and knew what 
he was talking about so his commentary made 
good sense. In particular he did not try to in-
fluence us with his opinion (e.g. in our work) 
but only to inform us and wanted to know our 
opinion. (Grammar-school Gymnázium J. Hey-
rovského – a 15-year-old student, 11/2015)

Q: Did you like the form of meeting with art? 
A: This form was one of the best I have 
encountered. It was fun and interesting, in-
formative and comfortable. I would go for 
it again :-D (Grammar-school Gymnázium 
J. Heyrovského – a 15-year-old student, 
11/2015)

From the visitors’ book:
“Since meeting with Stalin, lenin and hitler, I 
have felt pressure in my chest. I don’t know 
why but I feel it. I was completely taken by 
hikikomori. Everything here is worth thinking 
about. Thanks, Petr”

gAleRie DOX - BRAVe New wORlD
DOx gALLERY -  BRAVE NEW WORLD

Náš PříBěH / OUR STORY
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RESPONSIBILITY OF AVAST
SOFTWARE
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ZAPOJUJeme ZAmĚSTNANce AVASTU
WE gET THE AVAST EmPLOYEES INVOLVED

Avast Cinema - Filmové projekce s hosty a 
debatami pro zaměstnance
AVAST CINEMA - Film screenings and 
debates with guests for employees

Filmový festival Jeden svět
ONE WORLD Documentary festival

Komentované prohlídky v DOX Gallery
Guided tours of the DOX Gallery

Komentované prohlídky v Galerii Rudolfinum
Guided tourd of the Rudolfinum Gallery

Májové mytí oken s Duhou
May window cleaning with DUHA 

Benefiční florbalový zápas pro SKV Praha
Benefit floorball match for SKV Prague

Vánoční jarmark
Christmas Bazaar

Výstava černého humoru od hudebníků
s potižením
Dark humor exhibition from musicians 
with disability
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V rámci partnerství s Nadací Forum 2000 
jsme uspořádali první “Data security work-
shop” pro zástupce neziskového sektoru a 
hosty mezinárodní konference o lidských 
právech Forum 2000. Mezi 50 účastníky 
byli například zástupci disentu na Kubě a 
jiných nedemokratických režimů, pro které 
bylo velmi užitečné dozvědět se možnos-
ti, jak chránit citlivá data a elektronickou      
komunikaci.

Odborným lektorem byl Filip Chytrý, 
zaměstnanec Avastu.

As part of our partnership with the Forum 
2000 Foundation we organized the first 
“Data security workshop” for representa-
tives of the private sector and guests of the 
international conference on human rights 
Forum 2000. The 50 participants included, 
for example, representatives of dissent in 
Cuba and in other non-democratic regimes 
for whom it was very useful to learn how 
to protect sensitive data and electronic      
communication.

The expert lecturer was Filip Chytrý, a secu-
rity expert and Avast employee.

wORkSHOP PRO ÚČASTNÍky
kONFeReNce FORUm 2000

WORkSHOP FOR PARTICIPANTS OF THE FORUm 2000

ExpErtní dobrovolnictví / ExpErt voluntEEring
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Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). 
Zaměstnanec Avastu David Fišer pomohl 
organizaci v zabezpečení jejích IT zařízení a 
komunikace v době, kdy čelila kybernetické 
šikaně v rámci migrační krize v Evropě.
 
“V souvislosti s činností SIMI (poskytujeme 
právní, sociální a psychosociální poradenství 
migrantům) jsme čelili mnoha výhružkám a 
měli jsme obavu o naší elektronickou bez-
pečnost, bezpečnost dat a počítačových 
systémů. Firma AVAST Software prostřed-
nictvím svého nadačního fondu na naši 
žádost o podporu zareagovala okamžitě 
a poskytla nám nejen zdarma licence an-
tivirového programu, ale také bezplatnou       
osobní konzultaci k nastavení bezpečnost-
ních protokolů a sítě a ochrany dat. Poskyt-
nutá podpora byla rychlá, účinná a efektivní, 
byla šitá na míru. Vážíme si jí také proto, že 
v současné vyhrocené společenské debatě, 
je to i projev určité odvahy a hodnot, které 
společnost zastává. Děkujeme!”

magda Faltová
Ředitelka/Director Sdružení pro integraci a 
migraci  /  Association for Integration and 
Migration

Association for Integration and Migration 
(SIMI). An Avast employee David Fišer 
helped the organization in securing its IT 
equipment and communication at a time 
when it faced cyber bullying during the mi-
gration crisis in Europe.

“In connection with SIMI activities (we provide 
legal, social and psychosocial consultancy 
to migrants) we faced many threats and 
were worried about our electronic security, 
the security of data and computer systems. 
The firm AVAST Software, through its 
Foundation, responded immediately to our 
plea for support and provided us with a free 
license to their antivirus program as well 
as with free personal consultation to set 
up our security protocols and the network 
and data protection. The provided support 
was fast, efficient and effective, it was 
tailor made. We appreciate it also because, 
given the current social debate, this was an 
expression of certain courage and values 
the company holds. Thank you!”

Magda Faltová
Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci 
(SIMI)/ Director of the Association for Inte-
gration and Migration (SIMI)

ODBORNé PORADeNSTVÍ NeZiSkOVÝm 
ORgANiZAcÍm

ExPERT CONSULTANCY FOR NON-PROFIT ORgANIZATIONS

ExpErtní dobrovolnictví / ExpErt voluntEEring

Seminář v Bruselu zaměřený na kyber-
netickou bezpečnost. Za Avast Petr Švéda. 
Organizovala Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit.

A workshop in Brussels focused on cyber 
security. Petr Švéda on behalf of Avast. Or-
ganized by Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit.

eXPeRT AVASTU NA SemiNÁŘi V BRUSelU
AN AVAST ExPERT AT A WORkSHOP IN BRUSSELS
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Nedílnou součástí naší spolupráce s nezis-
kovým a občanským sektorem je i oblast, 
kterou umí lidé v Avastu nejlépe. Bez-
pečnostní ochrana PC a všech ostatních 
zařízení. Organizacím poskytujeme zdarma 
licence našich antivirových produktů. 

cHRÁNÍme Pc A mOBilNÍ ZAŘÍZeNÍ 
WE PROTECT PCS AND mOBILE DEVICES

An integral part of our cooperation with the 
non-profit and civil sector is the field the 
Avast people are best at: security protec-
tion of PCs and all other devices. We pro-
vide the licenses for our antivirus products 
to the organizations for free. 



FiNANČNÍ ZPRÁVA A
ZPRÁVA AUDiTORA /
FINANCIAL REPORT AND
AUDITORS REPORT







Složení správní rady Nadačního fondu k 31. prosinci 
2015:

SPRÁVNí RADA
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová

Jménem Nadačního fondu jedná správní rada navenek 
tak, že jednají společně vždy předseda správní rady a 
alespoň jeden člen správní rady.

Dozorčí rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2015:

DOZORčí RADA
Předseda: Kamila Lukášková
Člen: Ondřej Vlček
Člen: Martin Novák

V roce 2015 nebyly v obchodním rejstříku zapsány 
žádné změny.

2. ORgÁNy NADAČNÍHO FONDU
     THE FOUNDATION BODIES

Composition of the Foundation’s Board of Trustees as 
of 31 December 2015:

BOARD OF TRUSTEES
Chairperson: Jarmila Baudišová
Member: libuše Tomolová
Member: Milada Kučerová

The Board of Trustees acts on behalf of the Foundation 
in external matters so that the Chairperson and at 
least one member of the Board
of Trustees act jointly.

Supervisory Board of the Foundation as of
31 December 2015:

SUPERVISORY BOARD
Chairperson: Kamila lukášková
Member: Ondřej Vlček
Member: Martin Novák

No changes were made in the commercial register
in 2015.

1. VšeOBecNé iNFORmAce
   gENERAL INFORmATION

Nadační fond AVAST (dále „Nadační fond“) byl zřízen 
nadační listinou ve formě notářského zápisu dne 11. 
listopadu 2010. Zřizovatelem Nadačního fondu je 
společnost AVAST Software s.r.o. 

Nadační fond byl dne 13. prosince 2010 zapsán do 
nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v 
Praze, v oddílu N, vložka 817. Sídlo Nadačního fondu 
je v Praze 4 – Nusle, Pikrtova 1737/1a.

Dne 10. května 2016 byla do obchodního rejstříku 
zapsána změna sídla společnosti.

Hlavním posláním Nadačního fondu je všestran-
ně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a 
působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, 
rozvoji a uplatňování základních lidských práv a hu-
manitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jed-
notlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti 
Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující 
k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni 
pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický 
původ, rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných 
mladých lidí, podpoře tělesného rozvoje a sportovního 
vyžití, podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, ze-
jména jejich materiální vybavenosti, podpoře umění, 
zlepšování kvality životního prostředí a podpoře eko-
logických projektů, podpoře aktivit v oblasti péče o 
zvířata a podpoře obecně prospěšných a potřebných 
aktivit.

The AVAST Foundation (“the Foundation”) was estab-
lished with a deed of foundation in the form of a no-
tarial registration on 11 November 2010. The founder 
of the Foundation is the company AVAST Software 
s.r.o. 

The Foundation was registered on 13 December 2010 
in the foundation register maintained by the Municipal 
Court in Prague, in section N, file 817. The seat of the 
Foundation is in Prague 4 – Nusle, Pikrtova 1737/1a, 
Czech Republic.

On 10 May 2016, a change in the seat of the organisa-
tion was recorded in the commercial register.

The main mission of the Foundation is to provide all-
round contribution towards improving and developing 
the quality of life and to help develop spiritual and 
material values, develop and apply basic human rights 
and humanitarian principles, and to contribute towards 
better lives of individuals and the society as a whole. 
In this connection, the Foundation carries out activities 
mainly to support people who are disadvantaged in the 
society due to their health and/or social condition and/
or ethnic origin, to develop the education levels and 
to support talented young people, to support physi-
cal development and sports opportunities, to support 
the development of healthcare facilities and mainly 
their material equipment, to support art, to improve 
the quality of the environment and to support environ-
mental projects, to support animal care activities and 
to support publicly beneficial and needed activities.



Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do 
finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného 
roku.

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) 
Nadační fond účtuje rozvahově, prostřednictvím 
fondů. Ke konci účetního období se do výnosů 
převádí adekvátní část fondů, určená ke krytí nákladů                  
na projekty a provoz nadace.

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do 
období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou 
zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvedeno 
jinak.

The realised exchange rate gains and losses are 
recognised in the financial revenues or financial 
expenses of the current year.

The Foundation recognises the provided and received 
contributions (donations) in a balance sheet, through 
the funds. At the end of the accounting period, an 
adequate part of the funds, intended to cover the 
costs of projects and the Foundation operation, is 
transferred to the revenues.

Revenues and expenses are accrued, i.e. recognised in 
the period in which they are earned or incurred.

The financial statements and amounts set out in the 
annex are rounded to thousands of Czech crowns, 
unless stated otherwise.

3. ZÁklADNÍ ZÁSADy VeDeNÍ ÚČeTNicTVÍ
     BASIC PRINCIPLES OF BOOk-kEEPINg

Účetnictví Nadačního fondu je vedeno v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších změn a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, a Českými 
účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především 
zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky 
pokračovat ve svých aktivitách.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na 
bankovních účtech a hotovost v pokladně.

Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých 
hodnotách.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v 
českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku 
vyhlášeným Českou národní bankou. K rozvahovému 
dni jsou oceněny kurzem platným k 31. prosinci 
vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované 
kurzové zisky a ztráty vzniklé z přepočtu pohledávek a 
závazků v cizí měně podle platného kurzu k poslednímu 
dni účetního období jsou účtovány rozvahově, na 
přechodných účtech aktiv a pasiv. 

The accounting books of the Foundation are kept in 
accordance with Act No 563/1991 on accounting, as 
amended, and with Decree No 504/2002 implementing 
some provisions of the Act on Accounting for 
accounting units where the main subject of activity is 
not running a business, and with the Czech Standards 
of Accounting for accounting units where the main 
subject of activity is not running a business. 

The accounting respects the general accounting 
principles, mainly the principle of valuating assets 
with historical costs, the principle of accruals-
based accounting, the principle of prudence and the 
assumption of the entity’s ability to continue with its 
activities.

The short-term financial assets consist of money on 
bank accounts and cash in hand.

Receivables and payables are reported at their nominal 
values. 

Assets and payables acquired in foreign currency 
are valuated in Czech crowns at an exchange rate 
applicable on the day they arise, issued by the Czech 
National Bank. As of the balance sheet date, they are 
valuated with the rate valid as of 31 December, issued 
by the Czech National Bank. Unrealised exchange 
rate gains and losses arising from the conversion of 
receivables and payables in foreign currency according 
to an exchange rate applicable on the last day of the 
accounting period are recognised as in a balance sheet, 
on transitional accounts of assets and liabilities.



6. PŘiJATé DARy
     DONATIONS RECEIVED

V roce 2015 obdržel Nadační fond dary od svého 
zřizovatele AVAST Software, s.r.o. v celkové výši       
84 614 tis. Kč a 300 tis. Kč  od dárce Bank Gutmann 
Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika.

V roce 2014 obdržel od svého zřizovatele AVAST 
Software, s.r.o. dary v celkové výši 74 201 tis. Kč         
a 3 tis. Kč od ostatních dárců.  

In 2015, the Foundation received donations from its 
founder, Avast Software, s.r.o., at a total amount of 
CZK 84 614 thousand and CZK 300 thousand from 
the donor Bank Gutmann Aktiengesellschaft, branch 
Czech Republic. 

In 2014, the Foundation received donations from its 
founder, Avast Software, s.r.o., at a total amount of 
CZK 74 201 thousand and 3 thousand from other 
donors.  

7. VlASTNÍ JmĚNÍ
     EQUITY

Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým 
vkladem zřizovatele do Nadačního fondu při jeho 
zřízení.

The equity at CZK 500 thousand consists of the 
monetary investment of the founder into the 
Foundation upon its establishment.   

Zůstatek k 31. prosinci 2014
/ Balance as of 31.12.2014

Zůstatek k 31. prosinci 2015
/ Balance as of 31.12.2015

Pokladna / Cash 8 19

Běžný účet  / Current account 67 944 83 147

CELKEM / TOTAL 67 952 83 166

4. FiNANČNÍ mAJeTek ( V TiS. kČ )
     F INANCIAL ASSETS ( IN CZk THOUSANDS)

The current account is held at Komerční banka, a.s. 
where the Foundation capital at CZK 500 thousand 
has also been deposited.

Běžný účet je veden u Komerční banky, a.s., kde byl 
také uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč.

5. JiNÁ AkTiVA
     OTHER ASSETS

Náklady příštích období k 31. prosinci 2015 ve výši 
385 tis. Kč představují časové rozlišení nákladů za 
pořízení a servis software Flexi-Grant od zahraničního 
dodavatele Fluent Technology.

The deferred expenses as of 31 December 2015 at 
CZK 385 thousand represent the accrued expenses on 
purchasing and servicing the software Flexi-Grant from 
the foreign supplier Fluent Technology.



FOND SPRÁVNí RADY - DLOUHODOBí PARTNEŘI / BOARD OF TRUSTEES FUND – LONG-TERM PARTNERS

Alzheimer NF 1 250 000

Alzheimer NF 1 050 000

Asistence, o.p.s. 1 150 000

Centrum paliativní péče, z.ú. 1 000 000

Centrum paliativní péče, z.ú. 1 500 000

Centrum Paraple, o.p.s. 1 000 000

České vysoké učení technické (ČVUT), Asociace výpočetní techniky 490 000

České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta elektrotechnická, UPE 215 000

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elekrotechnická 150 000

České vysoké učení technické, Fakulta elekrotechnická 215 000

Člověk v tísni, o.p.s. 7 000 000

Domov Sue Ryder, z.ú. 3 000 000

Dům tří přání 800 000

Elpida, o.p.s. 1 630 000

Gaudia proti rakovině, o.s. 350 000

9. POSkyTNUTé DARy 
     DONATIONS PROVIDED

V roce 2015 a v roce 2014 Nadační fond poskytl 
peněžní dary v celkové hodnotě 65 584 tis. Kč 
a 39 253 tis. Kč. Všechny nadační dary byly poskytnuty 
a použity v souladu se Statutem Nadačního fondu.
 

In 2015 and 2014, the Foundation provided monetary 
donations at the total value of CZK 65 584 thousand 
and 39 253 thousand respectively. All the Foundation 
donations were granted and used in line with the 
Foundation Statute.

8. FONDy
     FUNDS

Výsledek hospodaření roku 2014 ve výši 63 tis. Kč byl 
převeden do fondů Nadačního fondu. Nadační fond 
očekává, že zůstatek fondu k 31. prosinci 2015 ve 
výši 82 401 tis. Kč rozdělí formou poskytnutých darů 
v roce 2016.   

The profit for 2014 at CZK 63 thousand was transferred 
to the funds of the Foundation. The Foundation 
expects to distribute the balance of the fund as of 31 
December 2015 at CZK 82 401 thousand in the form 
of donations granted in 2016. 

PŘEHLED O ZMěNÁCH FONDŮ ( v tis. Kč ) / OVERVIEW OF CHANGES IN THE FUNDS

Stav k 31. 12. 2014 / As of 31.12.2014 67 146

Úbytky - poskytnuté dary / Disposals - donations provided - 65 584

Úbytky - financování provozu nadace / Disposals - financing the Foundation operation - 4 138

Úbytky celkem / Disposals in total - 69 722

Přírůstky - přijaté dary / Additions - donations received 84 914

Převod výsledku hospodaření roku 2014 / Transferred operating result for 2014 63

Přírůstky celkem / Additions in total 84 977

Stav k 31. 12. 2015 / Funds as of 31.12.2015 82 401



SPOLU AŽ DO KONCE / TOGETHER UNTIL THE END

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. 270 000

Hospic sv. Štěpána, o.s. 1 040 000

Nemocnice milosrdných bratří, příspěvková organizace 1 402 000

Oblastní charita Hradec Králové 290 000

Oblastní charita Pelhřimov 351 500

Sdílení, o.p.s. 240 000

Židovská obec v Praze 362 000

CELKEM / TOTAL 10 832 700

FOND ZAMěSTNANCŮ AVASTU / AVAST EMPLOYEE FUND

Ano, ano z.s. 50 000

Caballinus o.s. 50 000

Spolek ČTE! 50 000

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 35 000

Dlouhá cesta 50 000

Domov Sue Ryder, o.p.s. 27 000

Domov sv. Karla Boromejského 50 000

Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno 50 000

Haima CZ 50 000

Home Start Tanzania, z.s. 50 000

Charita Opava 50 000

Junák - Český skaut, středisko Doksy, z.s. 47 000

FOND SPRÁVNí RADY - DLOUHODOBí PARTNEŘI / BOARD OF TRUSTEES FUND – LONG-TERM PARTNERS

Gaudia proti rakovině, z.s. 120 000

Cesta domů, z.ú. 2 000 000

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. 1 500 000

Maltézská pomoc, o.p.s. 800 000

Nadace Forum 2000 2 000 000

Nadace Charty 77 3 600 000

Sdružení Linka bezpečí 1 750 000

Společnost DUHA, z.ú. 3 000 000

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. 1 000 000

Sportovní klub vozíčkářů Praha - benefiční turnaj / benefit tournament 20 000

CELKEM / TOTAL 36 590 000

SPOLU AŽ DO KONCE / TOGETHER UNTIL THE END

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - Česká společnost paliativní medicíny 742 000

České centrum fundraisingu, o.s. 590 000

Domácí hospic Duha, o.p.s. 240 000

Domácí hospic Jordán, o.p.s. 240 000

Domácí hospic Setkání, o.p.s. 290 000

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 1 190 000

Domov Sue Ryder, o.p.s. 2 785 200

Hospic sv. Alžběty 260 000

Hospic Sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 540 000



FOND ZAMěSTNANCŮ AVASTU / AVAST EMPLOYEE FUND

spolek Političtí vězni.cz 48 700

Spolurádi z.s. 50 000

Tábor Blata o.s. 50 000

Tělovýchovná jednota "Třešňový květ" Žlunice 25 000

TORALI o.s. 20 000

Záchranná brigáda kynologů Praha 50 000

Základní škola, Praha 13, Jánského 2189 25 000

ZŠ A MŠ a poskytovatel sociálních sužeb, Kaňka o.p.s. 50 000

ZŠ A MŠ J.A.Komenského, Praha 6. U Dělnického cvičiště 1 50 000

ZŠ A MŠ Tochovice 15 000

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 50 000

CELKEM / TOTAL 1 988 500

FOND SPRÁVNí RADY - OTEVŘENý FOND SPRÁVNí RADY 

/ BOARD OF TRUSTEES FUND – OPEN FUND OF THE BOARD OF TRUSTEES

Ach! Z.s. 50 000

ALKA, o.p.s. 500 000

Alsa, z.s. 500 000

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 500 000

Apropo Jičín, o.p.s. 500 000

Asociace integrovaných sportů, o.s. 50 000

Asociace pro výpočetní techniku - Czech ACM Chapter (CZ ACM) 190 000

FOND ZAMěSTNANCŮ AVASTU / AVAST EMPLOYEE FUND

Kozodoj o.s. 50 000

KŘIŽOVATKA.CZ občanské sdružení 50 000

Láry Fáry o.p.s. 50 000

MŠ A ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 44 000

Nadace Leontinka 80 000

Nadace sv. Františka z Assisi 50 000

Nadační fond OReL 31 800

Naděje Libereckého kraje v alplském lyžování 30 000

Nemocnice následné péče s poliklinikou 50 000

o.s. Daveláček 20 000

Obec Tisová 50 000

Oblastní charita Chomutov 20 000

Odbor SPV Lysá 50 000

Opři se, o. s. 40 000

Pontes, zapsaný spolek 50 000

Pravý Hradec, o.s. 30 000

Pro Dialog, z.s. 50 000

Mezipatra 50 000

ROSA  - centrum pro týrané a osamělé ženy 50 000

Řekni NE drogám - řekni ANO životu, o.s. 50 000

Společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. 50 000

Spolek Polana 50 000
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Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 250 000

Farní charita Litomyšl 99 100

FC ROMSTAR o.s. 50 000

Film & Sociologie, s.r.o. 150 000

Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno 200 000

Handy Club Ostrava 15 000

Hestia, o.s. 250 000

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 400 000

Cheiron T, o.p.s. 400 000

Kamarád Rožnov, o.p.s. 50 000

Komorní orchestr BERG, z.s. 400 000

Kozodoj o.s. 100 000

Legato, o.s. 300 000

Lenox z.s. 40 000

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 110 000

Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s. 700 000

Naděje 400 000

NADĚJE, pobočka Nedašov 100 000

o.s. Při škole Jaroslava Ježka 50 000

Občanské sdružení CHEWAL 32 000

OS Náruč, spolek 300 000
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Bára Kopecká, s.r.o. 200 000

Beznot z.s. 39 600

BONA, o.p.s. 50 000

Borůvka Praha o.p.s. 300 000

Caballinus o.s. 200 000

Centrum handicapovaných lyžař 200 000

Centrum paliativní péče, z.ú. 150 000

Cesta ke zdraví Kladno 300 000

Cinema Arsenal s.r.o. 100 000

Č.A.CISV Internationational, o.s. 80 000

Česká asociace paraplegiků - CZEPA 200 000

Česká asociace pro psychické zdraví 64 000

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum 1 000 000

ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST- Sdružení přátel krásných umění 110 000

České ILCO, z.s. 50 000

Český ragbyový svaz vozíčkářů 410 000

Český zelený kříž, o.p.s. 200 000

Člověk v tísni o.p.s.  1 000 000

Dlouhá cesta 50 000

Domov pro mne, z.s. 300 000

DOx Prague, a.s. 300 000



10. kRÁTkODOBé ZÁVAZky 
       CURRENT LIABILITIES

Krátkodobé závazky k 31. prosinci 2015 ve výši 635 
tis. Kč představují závazky z titulu dodavatelských 
faktur.

Ostatní závazky k 31. prosinci 2014 ve výši 243 tis. 
Kč představují neuhrazený závazek vůči společnosti 
AVAST Software s.r.o. z titulu přefakturace nákladů 
za rok 2014.

 

Current liabilities as of 31 December 2015 at CZK 635 
thousand represent liabilities to pay supplier invoices.

Other liabilities as of 31 December 2014 at CZK 243 
thousand represent the outstanding liability towards 
the company AVAST Software s.r.o. due to re-invoicing 
of the costs for 2014.

11. OSTATNÍ NÁklADy 
       OTHER ExPENSES

Ostatní náklady v roce 2015 ve výši 4 067 tis. Kč a v 
roce 2014 ve výši 1 439 tis. Kč představují převážně 
náklady na vedení Nadačního fondu a na ostatní 
služby související s provozem a propagací Nadačního 
fondu.

 

Other expenses in 2015 at CZK 4 067 thousand and in 
2014 at CZK 1 439 thousand represent mostly costs of 
managing the Foundation and of other services related 
to the operation and promotion of the Foundation.
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POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 150 000

Spolek Političtí vězni.cz 40 000

Prague Shakespeare Company, z.ú. 200 000

Rehabilitačně sportovní centrum - TJ Respekt 25 000

Rudolf Plíva 16 000

Rytmus Benešov, o.p.s. 470 000

Sklep sobě, o.p.s. 300 000

Spokojený domov, o.p.s. 64 500

Sportem proti bariérám, z.s. 400 500

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 60 000

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 91 600

Studentská unie ČVUT 135 000

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 250 000

Vesmír, spol. s.r.o. 500 000

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 200 000

Wikimedia Česká republika 80 000

Yourchance o.p.s. 500 000

Z.s. Tap 500 000

Život 90 200 000

CELKEM / TOTAL 16 172 300

12. UDÁlOSTi PO DATU ÚČeTNÍ ZÁVĚRky 
       EVENTS AFTER THE DATE OF THE FINANCIAL STATEmENTS

Nadační fond obdržel dne 15. března 2016 dar od 
svého zřizovatele AVAST Software, s.r.o. vztahující 
se k čtvrtému kvartálu roku 2015 v celkové výši 27 
116 tis. Kč. Darovací smlouva byla podepsaná dne 15. 
března 2016.

 

On 15 March 2016, the Foundation received a donation 
from its sponsor AVAST Software, s.r.o., pertaining to 
the fourth quarter of 2015 at CZK 27 116 thousand. 
The donation agreement was signed on 15 March 
2016.
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