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Úvodní slovo
Je za námi další, tentokrát již sedmý rok činnosti
našeho nadačního fondu, a i v tomto roce jsme se
podíleli na podpoře mnoha zajímavých projektů,
z nichž bych ráda zmínila alespoň ty nejvýznamnější.
I nadále pokračujeme v podpoře našeho zatím
největšího programu – Spolu až do konce. V řadě
českých nemocnic vrcholí práce stovek lidí, kteří
s pomocí našeho programu rozvíjejí paliativní péči na
svých pracovištích. Většinou se to daří, ale stále chybí dostatečné množství zkušených odborníků. Proto
jsme v letošním roce otevřeli stipendijní program na
podporu paliativních lídrů, v němž jsme podpořili 21
stipendistů z řad lékařů, sester, manažerů hospiců
a dalších pracovníků v oblasti paliativy.
Ve druhém ročníku našeho dalšího programu Spolu
do života jsme nadále usilovali o to, aby rodiny dětí
se zdravotním znevýhodněním mohly co nejdříve žít
běžný rodinný život. Podpořili jsme projekty 26 rodičovských skupin z celé České republiky a vytvořili
dvouletou Leadership akademii pro vedoucí pracovníky rané péče.
Již několik let jsme také partnerem Galerie Rudolfinum. V posledních dvou letech společně s vedením
galerie zkoušíme nový experiment, a to zpřístupnit
jednu výstavu ročně všem návštěvníkům zdarma.
V tomto roce to byla výstava Krištofa Kintery Nervous
Trees. Zájem veřejnosti překonal všechna očekávání
a výstava se tak stala nejnavštěvovanější prezentací
českého žijícího umělce posledních deseti let.
V Avastu pracuje po celém světě již přes 1700 zaměstnanců. S jejich rostoucím počtem se zároveň
také rozvíjí náš program Spolu se zaměstnanci, do
kterého letos zaměstnanci přihlásili 103 projektů
z nejrůznějších oblastí, které jsou jim blízké. Z nich
jsme k podpoře vybrali 86 projektů, z toho 16 v zahraničí. Jsme rádi, že lidé v Avastu se zajímají o problémy kolem sebe, neziskové organizace sami podporují, nebo jim darují svůj čas jako dobrovolníci.

Velkým mezníkem roku 2017 je vznik nového programu Učíme se spolu, který jsme zaměřili na podporu
vzdělávání. Kvalitní a moderní výuku považujeme za
základ pro to, aby byly děti co nejlépe připraveny na
svůj budoucí život v současném, rychle se rozvíjejícím světě. Naše první podpora směřovala do inovací
v digitálním vzdělávání a k podpoře učitelů.
Na závěr roku 2017 jsme udělili naše historicky první
ocenění Avast Foundation Awards. Rozhodli jsme se
toto ocenění udělovat odborníkům z různých oblastí, které nějak souvisejí se zájmy našeho nadačního
fondu, za jejich odvahu, osobitý, poctivý a dlouhodobě stabilní přístup k rozvoji svého oboru. V prvním
ročníku jsme ocenili dvě výrazné osobnosti v oblasti
paliativní péče v České republice – dětského onkologa a průkopníka dětské paliativy Petra Lokaje a paliativního lékaře Ondřeje Slámu. Smyslem ceny bylo
také posílit prestiž paliativní péče a zejména vyjádřit
úctu lidem, kteří se jí poctivě a dlouhodobě věnují.
Ocenění jsme nejen rozdávali, ale i získávali, a to
českou Cenu SDGs pod hlavičkou Cílů udržitelného
rozvoje OSN za CSR aktivity a umístili jsme se mezi
prvními deseti nejlepšími charitativními aktivitami za
poslední dekádu v žebříčku prestižního ekonomického deníku E15.
Všechny tyto a také mnohé další projekty by nebylo
možné uskutečnit bez štědré finanční podpory firmy
Avast, bez zapojení mnoha jejích zaměstnanců a zejména bez nadačního týmu, který svou každodenní
neúnavnou prací a skvělými nápady uvádí vše do
pohybu. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na
činnosti nadačního fondu v letošním roce podíleli.
Jarmila Baudišová
Předsedkyně Správní rady
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Úvodní slovo
Je snadné rozdávat peníze na dobré účely. Dělat to
ale způsobem, který v naší společnosti skutečně něco
změní, už tak snadné není. Docílit toho je možné jen
vytvářením a podporou sociálních programů, které
přinášejí nová řešení. Stejně jako je firma Avast hrdá
na vývoj inovativních bezpečnostních řešení pro 435
milionů svých uživatelů po celém světě, jsme pyšní
i na novátorské sociální programy, které podporujeme
prostřednictvím Nadačního fondu Avast.
V uplynulých letech si náš nadační fond vybral jako
stěžejní témata paliativní péči a ranou péči, protože služby v těchto oblastech jsou nedostatečné,
a možnost dosáhnout skutečných výsledků jsme viděli právě v podpoře přelomových sociálních programů.
Náš program paliativní péče je skvělým příkladem toho,
co se stane, když soukromý sektor bere vážně svou povinnost zasazovat se o trvalou udržitelnost. Česká vláda se rozhodla zajistit další financování službám, jejichž
poskytování bylo zahájeno s naší podporou.

V roce 2017 nadační fond založil nový stěžejní program
na podporu inovativních vzdělávacích iniciativ v České
republice. Vnímáme jej jako dlouhodobou klíčovou investici do zdrojů v zemi, kde naše firma vyrostla a kde
se nachází naše centrála.
Svou podporu však neomezujeme jen na Českou republiku. Jsme globální společností a naši společenskou
odpovědnost bereme vážně všude. V roce 2017 jsme
prostřednictvím Nadačního fondu Avast v 16 zemích
podpořili řadu smysluplných projektů, přičemž mnohé
z nich navrhli naši zaměstnanci.
Na Nadační fond Avast jsou velmi pyšní nejen naši
zaměstnanci, ale i výkonné vedení a představenstvo. Těšíme se, že budeme i v roce 2018 pokračovat
v hledání inovativních řešení skutečných problémů
prostřednictvím podpory komunit, ve kterých žijeme
a pracujeme.
Vince Steckler
CEO Avast
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Nadační fond Avast
v několika číslech
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Téměř 100 milionů
korun na podporu
paliativní péče v Česku

Strategický rozvoj
paliativní péče v 46
nemocnicích, hospicích
a dalších zdravotních
a sociálních zařízeních

21 stipendistů
v programu Avast
Foundation Palliative
Care Scholarship

32 milionů korun
na podporu dětí
se zdravotním
znevýhodněním
a jejich rodin

32 mladých lékařů
a vědců vyslaných na
stáže do zahraničí
v rámci Avastipendium
pro lidský mozek

1 milion korun
pro laureáty Avast
Foundation Awards,
průkopníky v oblastech,
které podporujeme

364 projektů navržených
našimi zaměstnanci
z celého světa podpořených
celkovou částkou
16,93 milionů korun

5 programů včetně
Učíme se spolu, který
byl představen v roce
2017

Základní informace

Dary společnosti
Avast Software

Název: Nadační fond AVAST
Datum vzniku: 13. 12. 2010
Zakladatel: Avast Software a.s.
Sídlo: Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
Základní kapitál: 500 000 Kč
Identifikační číslo: 24775401
Řídící orgán: správní rada

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

NF Avast je podporovatelem, který se zaměřuje na témata spíše opomíjená, nacházející se na okraji zájmu společnosti, a na hledání inovativních řešení. Společným motivem nadačních programů je soběstačnost a možnost
důstojně se rozhodovat o vlastním životě.
Nadační fond Avast založila v roce 2010 česká společnost Avast Software, která je globálním lídrem v oblasti
digitálního zabezpečení, a jejíž produkty užívá více než 400 milionů 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 procentuální částí ze zisku a rozhodla se dlouhodobě podporovat obecně prospěšné
organizace, projekty a nápady v České republice a v jiných místech světa, kde má své kanceláře.
Nadační fond je nedílnou součástí společenské odpovědnosti společnosti Avast Software a systematicky zapojuje do své práce a aktivit její zaměstnance, kterých je přes 1700.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 999 000 Kč
21 750 000 Kč
30 000 000 Kč
48 000 000 Kč
74 201 000 Kč
84 614 000 Kč
83 033 000 Kč
117 223 000 Kč

2017

Ze statutu Nadačního
fondu Avast

Poděkování
a dary

Nadační fond byl zřízen za účelem všestranného přispívání ke zlepšování kvality života a působení k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívání k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti nadační fond uskutečňuje zejména
činnosti 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, zejména jejich materiální vybavenosti, podpoře
umění, zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře aktivit v oblasti péče
o zvířata a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Náš zřizovatel společnost Avast Software s.r.o. je zároveň naším největším dárcem. Díky tomu, že se Avastu
daří, daří se i nám.
DĚKUJEME
• Zástupcům Banky Gutmann za dar ve výši 150 000 Kč na podporu soběstačnosti lidí na vozíku.
• Společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. a všem podporovatelům.
• Všem lidem v Avastu za štědrost a důvěru v naši práci.
• Všem partnerům za to, že ctí naše hodnoty, podílí se na poslání nadačního fondu a dobře hospodaří
s našimi příspěvky.
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Náš příběh
1988:

2010:

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 distribuovat jako
první avast! antivirus. Vzhledem k vládnímu režimu
zatím nemohli založit společnost.

V tomto roce dávají majitelé společnosti Pavel
Baudiš a Eduard Kučera podnět k založení Nadačního fondu Avast, který svěří do správy svým manželkám Jarmile a Miladě.

První antivir

1991:

Vznik společnosti

První antivirový program napsal programátor Pavel
Baudiš už v roce 1988. Firmu ale mohli se svým
celoživotním přítelem Eduardem Kučerou založit
až po sametové revoluci. A tak vznikla společnost
ALWIL Software.

2001:

Spuštění bezplatného
programu

Eduard Kučera a Pavel Baudiš zavádějí 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 mohou dovolit
jen někteří. A tak je od 1. června spuštěno antivirové řešení, které je nabízené pro domácnosti (nekomerční využití) zdarma.

Vznik Nadačního fondu Avast

2013:

Nadační fond Avast
a systémové změny

V našich strategických programech se zaměřujeme na rozvoj péče v období na konci života a podporu rodin s dítětem s postižením. Zásadní hodnotou v naší práci je kvalita lidského života, jeho
soběstačnost a právo člověka o něm svobodně
rozhodovat.

2016:

Nadační fond jde do světa
a akvizice firmy AVG

Díky tomu, že se firmě Avast Software daří, roste
i její nadační fond. Prostřednictvím naší globální
komunity zaměstnanců se dostáváme k zajímavým
projektům přímo v zemích, kde se nacházejí naše
pobočky. Ty se spojením s firmou AVG rozšířily mj.
o Velkou Británii, Nizozemí, Srbsko či Kanadu.
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Náš tým
Správní rada

Jarmila Baudišová, předsedkyně
Milada Kučerová, členka
Libuše Tomolová, členka

Dozorčí rada

Alan Rassaby, předseda
Ondřej Vlček, člen
René Bienz, člen

Lidé v nadačním týmu

Libuše Tomolová, výkonná ředitelka
Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj
Kateřina Hálová, manažerka komunikace
Kateřina Kotasová, programová manažerka
Julie Kovaříková, administrativní podpora
Markéta Bulušková, účetní
Marcella Pollak, finanční ředitelka
Martin Stibůrek, Lenka Tlustošová, finanční
controlling
Monika Baudišová a Jordi Trilla, grafické práce
Děkujeme též všem zaměstnancům Avastu, kteří
nám pomáhají s chodem nadačního fondu.
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Naše programy
Spolu až do konce

Spolu do života

Učíme se spolu
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Spolu s důvěrou

Spolu se zaměstnanci

Naše hodnoty
Podstata práce našeho nadačního fondu spočívá v dodržování několika jednoduchých principů. Zjišťujeme
a respektujeme opravdové potřeby oblastí, které podporujeme, a jejich vývoj. Vytváříme silná a rovnocenná partnerství
s experty a lidmi, kteří v nich pracují, a společně s nimi hledáme nové cesty a inovace. Dlouhodobou snahou a cílem
v našich strategických programech jsou systémové změny. Je to běh na dlouhou trať a jsme si vědomi, že jen peníze
nestačí. Naše podpora je komplexní a kromě financí zahrnuje i vzdělávání, networking, studijní cesty, sdílení zahraničních
zkušeností a osobní individualizovaný přístup k jednotlivým partnerům a jejich potřebám.
Věříme, že dlouhodobá společenská změna je možná v případě, že spojí své síly soukromý sektor, který ji pomůže pilotně
nastartovat, expertní a neziskový sektor, který poskytne kvalitní odbornost, a státní sektor, který jí zajistí udržitelnost
a systémové ukotvení. A tyto zásadní pozitivní změny vyžadují odvahu riskovat a vědomě nést odpovědnost za její následky.

Naslouchání
reálným
potřebám

Spolupráce
s experty

Kontinuita

Inovace
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Flexibilita
a důvěra
v rovnocenné
partnerství

Jednoduchost

Spolu až do konce

12
12

Spolu až do konce
Základní vizí programu Spolu až do konce je, aby co nejvíce lidí v České republice mělo v důležité fázi života,
v jeho závěru, k dispozici kvalitní informace a mohlo se svobodně rozhodnout, kde a jak chtějí zemřít, jaký
způsob péče zvolí a koho chtějí mít nablízku. V programu se každým rokem věnujeme novému tématu podpory.
Naší zásadou je, aby program reagoval na reálné potřeby a dodržoval kontinuitu s předchozími ročníky
a vývojem a zráním paliativní péče v České republice.
Již čtyři roky podporujeme práci profesionálů v oblasti péče o umírající. Budoucnost vidíme v tom, aby paliativní péče
byla dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů a stala se samozřejmou součástí každé komunity
v České republice a života nás všech.

Stipendium
pro paliativní péči

79
žadatelů

21

stipendistů

Jednou z nejzásadnějších potřeb se během našeho programu ukázala poptávka po vzdělávání, mentoringu a leadershipu a v souvislosti s ním i rozvoj
a motivace celých multidisciplinárních týmů. Paliativní oblast zkušené a sebevědomé profesionály
plné síly potřebuje. Takové, kteří mají zkušenosti, zralost i kapacitu, aby mohli pomáhat rozvíjet
paliativní dovednosti jiným, konzultovat paliativní
péči na jiných pracovištích a měli i dostatek prostoru pro svůj vlastní seberozvoj a psychohygienu. Ti, kteří se paliativní péči dnes věnují, tak často
dělají bez vnější podpory, na úkor svého osobního
času a někdy i financí, a mnohým z nich tak reálně
hrozí i syndrom vyhoření.

16

milionů Kč

Prostřednictvím stipendií Avast Foundation Palliative Care Scholarship jsme podpořili 21 stipendistů
částkou přesahující 16 milionů korun. Pro spolupráci
v hodnoticí komisi jsme oslovili respektované odborníky, kteří zastupovali nejrůznější odborné platformy,
profese a odbornou veřejnost s rozličnými zkušenostmi především v oblasti leadershipu, seberozvoje a paliativní péče. Díky nim bylo možné erudovaně,
objektivně a s nadhledem zhodnotit záměr žadatele
a posoudit žádosti s ohledem na priority a poslání
našeho programu a přínos celkové oblasti paliativní
péče v České republice.
Odborný partner programu: Centrum paliativní
péče a Česká společnost paliativní medicíny

„Paliativní medicína pro mě znamená cestu,
která je občas rovná, občas klikatá, cestu,
která vám umožní podívat se na vrcholky hor,
ale dá vám pocítit i hloubku těch nejhlubších
propastí. Je to čas, který dává životu smysl
a který my – zdravotníci, můžeme nesmírně
ovlivnit. V uplynulém půlroce jsem pochopila,
jak moc se ještě musím učit, jak důležité je
odhodit předsudky a hodnocení, ale i to,
jak cenné ty předchozí roky byly. Paliativní
medicína bude pro mne vždy o čase, který
má zvláštní hodnotu, o statečnosti pacientů
na konci cesty, ale i neutuchající snaze
pochopit.”
Martina Klejnová
Zdravotní sestra, Ústav hematologie
a krevní transfuze

STIPENDISTÉ

HODNOTITELÉ

Veronika Drnková
Sociální pracovnice, Cesta domů

Kristýna Poláková
Výzkumnice, Centrum paliativní péče

Jana Dušánková
Lékařka, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Jindřich Polívka
Lékař, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Marie Gaňová
Lékařka, Hospic sv. Zdislavy

Barbora Szonowská
Lékařka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Martin Gřiva
Lékař, Krajská nemocnice T. Bati

Kateřina Tichá
Ředitelka, Mobilní Hospic Nejste sami

Martin Havrda
Lékař, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Alexandra Trochtová
Projektová manažerka, Fórum mobilních hospiců

Adam Houska
Lékař, Centrum paliativní péče

Jan Uhýrek
Lékař, Uherskohradišťská nemocnice

Karolína Hrdá
Koordinátorka, Domov Sue Ryder

Renata Urbanová
Lékařka, Univerzita Palackého v Olomouci

Viera Ivanovová
Zdravotní sestra, Centrum paliativní péče
Martina Klejnová
Zdravotní sestra, Ústav hematologie a krevní
transfuze
Petra Klimecká
Lékařka, Hospic sv. Štěpána
Jana Michlová
Lékařka, Masarykova městská nemocnice Jilemnice
Veronika Mikolajková
Lékařka, Nemocnice Valašské Meziříčí
Monika Němcová
Lékařka, Česká asociace pro vzácná onemocnění
Martin Pachner
Lékař, Hospic sv. Lazara

Ondřej Sláma / lékař a předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
Pracuje jako onkolog, specialista na paliativní péči
v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Zabývá
se různými aspekty paliativní medicíny možnostmi
začlenění paliativní péče do systému zdravotnictví.
Je předsedou České společnosti paliativní medicíny.
Ondřej Sláma se nepodílel na hodnocení žadatelů
z Masarykova onkologického ústavu.
Martina Novotná / ředitelka Odboru zdravotních
služeb Ministerstva zdravotnictví ČR
Je odpovědná za koordinaci koncepcí oborů zdravotní péče i za přípravu zákonů pro zdravotní služby.
Podpoře paliativní péče se intenzivně věnuje a pomáhá prosazovat její rozvoj na celostátní úrovni jak v
rovině politické, tak v rovině koncepční a legislativní.
Martin Loučka / ředitel Centra paliativní péče
a odborný asistent na 3. LF UK
Paliativní péči Studoval na Lancaster University
v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil
na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a kurz
práce s komplikovaným zármutkem na Columbia
University. Je absolventem programu Palliative Care
Education and Practice na Harvard Medical School.
Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. Martin Loučka se nepodílel
na hodnocení žadatelů z Centra paliativní péče.
Alice Hamplová / ředitelka společnosti Centrum
dohody
Vystudovala klinickou psychologii na FF UK v Praze. Vzdělání si doplnila během pobytu v USA na
University of Minnesota a na Alfred Adler Institute.
V USA pracovala jako psychoterapeutka a „bereavement counsellor“ v Health Span Home Care&Hospic
a v University Hospital. Od roku 1999 je ředitelkou
konzultační společnosti Centrum dohody, kde působí jako lektor, mentor a kouč manažerských dovedností a specializuje se na oblast zdravotnictví
a působí jako lektorka ve speciálních programech
zaměřených na komunikaci ve zdravotnictví.

Robert Basch / ředitel Nadace Open Society Fund
Praha
Je absolventem Univerzity Karlovy v oboru politické
a ekonomické sociologie. Svoji profesionální kariéru zahájil v jedné z největších nevládních organizací
ve střední Evropě - Člověk v tísni. Pracoval zde na
různých pozicích - např. provozní ředitel a šéf produkce Mezinárodního filmového festivalu o lidských
právech Jeden svět. Dále zastával různé posty v komerční i nekomerční sféře a následně se stal výkonným ředitelem OSF Praha.
Součástí stipendijní podpory se stal doprovodný
program v podobě vzdělávání v měkkých dovednostech, sdílení dobré praxe, konzultací či regionálních přednášek pro veřejnost.

Navazující podpora
3. ročníku - paliativní
péče v nemocnicích

14

nemocnic v ČR

15
projektů

V loňském ročníku jsme podpořili 15 projektů ve
14 nemocnicích. Lidé v nich tak mohli i díky grantu svoji snahu o rozvoj paliativní péče koncepčně
rozvinout a ukotvit v systému svého pracoviště.
V českých nemocnicích umírá 70 % pacientů, proto
nám jejich podpora v oblasti paliativní péče přijde
zcela logická. Zároveň je klíčová pro dosažení systémových změn v celé oblasti zdravotní péče.

4,4
milionu Kč

Letošní navazující program podpořil v nemocnicích
ty aktivity, díky nimž mohly lépe dosáhnout cílů projektu, které si vytyčily v loňském ročníku programu.
Nadále se tak díky odvážným zdravotníkům a vedení nemocnic rozvíjejí multidisciplinární paliativní týmy
a podpůrná centra, která jsou oporou ostatním oddělením a kolegům a především umírajícím pacientům a jejich rodinám. Ti tak mohou být i v nemocničním prostředí důstojně spolu až do konce.
Odborný partner programu: Centrum paliativní
péče a Česká společnost paliativní medicíny.

• Nemocnice Milosrdných sester, Kroměříž
• Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
• Nemocnice Na Pleši
• Nemocnice Jihlava
• Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
fakultní nemocnice Praha
• Masarykův onkologický ústav

• Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze
• Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
• Ústav hematologie a krevní transfuze
• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
• Fakultní nemocnice Motol
• Vysokomýtská nemocnice

Konference Nemocniční
paliativní péče
V rámci programu se konala 13. dubna 2017 v Hotelu Ambassador konference, kde se setkalo cca
400 zástupců profesí, které se v České republice
věnují paliativní péči.
Konference se uskutečnila pod záštitou ministra
zdravotnictví ČR pana JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka,
MBA. Odbornými garanty byly Centrum paliativní
péče a Česká společnost paliativní medicíny. Byly
představeny různé přístupy k zajištění paliativní
péče, které jsou pilotovány v 17 nemocnicích po celé
České republice, zapojených do programu Spolu až
do konce.
Hlavním speakerem a čestným hostem se stal profesor Anthony Back, ředitel Center for Excellence in
Palliative Care, University of Washington. Profesor
Back pracuje jako onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a je přední světový
expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména
tématu sdělování špatných zpráv.

Avast Foundation
Awards

1

ročník

2

laureáti

V roce 2017 proběhl první ročník Avast Foundation Awards - oceňování osobností za odvahu, osobitý přístup a inovativní řešení.

1

milion Kč

Tématem roku 2017 byla paliativní péče a ohodnocení poctivého a dlouhodobě stabilního přístupu
k rozvoji paliativní péče v České republice. Oba laureáti - Ondřej Sláma a Petr Lokaj - obdrželi každý
500 000 korun.

ONDŘEJ SLÁMA

PETR LOKAJ

Ondřej Sláma je renomovaný onkolog v Masarykově
onkologickém ústavu v Brně a jeden z průkopníků
paliativní medicíny u nás. Svojí dlouhodobou poctivou prací si získal respekt odborné veřejnost a zásadně přispěl ke změně systému péče o umírající
v České republice. Je předsedou České společnosti paliativní medicíny, zakladatelem jedné z prvních ambulancí pro terminálně nemocné pacienty,
iniciátorem výuky paliativní medicíny na lékařských
fakultách a osobně přispěl k tomu, že lidé více než
kdy dřív dokáží vyslovit přání, jak chtějí zemřít. Především je jedním z těch, kteří pomáhají vrátit důležitý
význam období konce života do české společnosti
a českého zdravotnictví.

Petr Lokaj pracuje jako pediatr a onkolog v Dětské
nemocnici v Brně. Je jedním z průkopníků dětské
paliativní péče v České republice a lékařem, který se
jí ve své každodenní praxi věnoval v době, kdy byla
pro ostatní tabu. Díky svému lidskému a empatickému přístupu a bez podpory profesionální paliativní
sítě pomohl mnoha rodinám, jejichž onkologicky nemocné děti tak mohly zemřít v domácím prostředí.
Petr Lokaj je známý svým přístupem, pro který nemusí existovat patřičné „kolonky“, ale který je vždy v zájmu jeho malých pacientů a jejich rodičů. Mimo jiné
také jako lékař pomáhal konzultovat začátky jednoho z prvních dětských hospiců Ondrášek v Ostravě
nebo úzce spolupracuje s Nadačním fondem Krtek.

Spolu do života

22
22

Spolu do života

12

účastníků dvouleté
Leadership akademie
pro ranou péči

26

podpořených
rodičovských skupin

23,2
milionů Kč

I v druhém ročníku programu zaměřeného na podporu rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním jsme chtěli,
aby rodiny měly včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život
a svobodně o něm rozhodovat. V programu proto podporujeme jak samotné rodičovské skupiny, tak aktivity
organizací, které rodiny na jejich cestě provázejí a jsou jim oporou.

Ve druhém ročníku programu Spolu do života jsme
se zaměřili na dvě témata. Tím prvním je pokračování podpory poskytovatelů rané péče vytvořením
Leadership akademie pro jejich zástupce. Účastníci
akademie budou po dobu dvou let (do roku 2019)
pracovat na svých seberozvojových plánech samostatně i ve spolupráci s ostatními účastníky. Součástí
projektů je také rozvoj kmenových pracovišť účastníků a posílení obecného povědomí o rané péči.

ÚČASTNICE LEADERSHIP
AKADEMIE
Jitka Barlová
Společnost pro ranou péči
Klára Csirková
Sdružení I MY
Marie Kaletová
Středisko rané péče, pobočka Olomouc
Jolana Kopejsková
Kolpingova rodina Smečno
Pavlína Kovářová
Diecézní charita Brno
Dagmara Machová
Středisko rané péče Educo Zlín
Pavla Matyášová
Středisko rané péče, pobočka Olomouc

„Pracuji jako poradce rané péče od
roku 2009. Práce poradce rané péče
je krásná, ale náročná. Klade na
pracovníka vysoké požadavky,
na jeho odbornost, profesionalitu
i lidskost. Díky podpoře Nadačního
fondu Avast jsem v roce 2017 mohla
rozšířit své odborné znalosti a nasbírat
cenné zkušenosti pro svou práci
formou vzdělávacích seminářů,
ale především prostřednictvím
odborných stáží.”
Mgr. Marcela Dokoupilová, Centrum
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Karla Němcová
Středisko rané péče, pobočka Brno
Vladimíra Salvetová
Středisko rané péče, pobočka Ostrava
Michaela Svobodová
Portimo
Tereza Šedivcová
Oblastní charita Kutná Hora
Jana Tušlová
Středisko rané péče, pobočka České Budějovice
Druhým tématem jsou svépomocné rodičovské skupiny, které jsme podpořili v jejich aktivitách a usilovali o to, aby jejich hlas měl co největší váhu.

ZÁSTUPCI SVÉPOMOCNÝCH
RODIČOVSKÝCH SKUPIN
A JEJICH PROJEKTY
Kateřina Němcová
ADAM - autistické děti a my: Rodičovské skupiny
s ADAMEm - Společně to zvládneme
Martina Martušková
Anulika: Pro život v pohodě
Jana Přečková
Centrum pro dítě s diabetem: Společně vše
zvládneme 2018
Magdalena Tomášková
EDA cz: Péče bez překážek
Lukáš Tomko
Farní charita Starý Knín: Svépomocná rodičovská
skupina “Dej mi šanci“
Ilona Rechtigová
Sdružení I MY: Trochu se nadechnout
Alena Jouklová
Inzulínek: Kniha jako pomocník diabetu
Markéta Jandeková
Jdeme Autistům Naproti: Máme to ve svých rukou!

Jitka Reineltová
PARENT PROJECT: Nejsme sami
Karel Tomáš
Rodiče pro děti s autismem: Podpora využití
aplikované behaviorální analýzy v rodinách
s autistickými dětmi
Hana Urbanová
Sdružení na pomoc dětem s handicapy:
Svépomocná skupina rodičů dětí a mladistvých
s mentálním handicapem
Vladimíra Větrovská
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“: „Respitka
na míru“ - odlehčovací služby reagující na aktuální
potřebu
Lenka Kratochvílová
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým
syndromem: „Naše Maličké“
Petra Karvánková
Středisko rané péče, pobočka České Budějovice:
Předčasná radost
Simona Křížová
Středisko rané péče, pobočka České Budějovice:
Spojit síly
Daniela Jeníčková
TYMYJÁn: Rok s TyMyJánem

Ivana Metelková
Klub nemocných cystickou fibrózou: Péče
o nemocné s cystickou fibrózou: vytvoření sítě
„patronů“

Hana Kubíková
Willík - spolek pro Williamsův syndrom: Nový web,
nový spot, nová brožura

Kateřina Novosadová
MIKASA: Chceme vědět víc a život kvalitně žít

Jitka Faltusová
Za sklem o. s.: Podpora svépomocných
rodičovských skupin

Gabriela Böhmová
Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové: Rodiče
rodičům

Lucie Šídová
Freya: Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích

Veronika Žáčková
Naděje pro děti úplňku: Videodokumentace života
rodin s dětmi s těžkým postižením

Zdeňka Michálková
Klára pomáhá: Komplexní systémová podpora
pečujících rodičů

Bronislava Husovská
Mobilní hospic Ondrášek: Rodičovské skupiny
v paliativní péči
Anna Blažková
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice: Posilování odborných
a advokačních kompetencí rodičů lidí s mentálním
postižením

HODNOTITELÉ
V obou případech byli ke spolupráci opět vybráni experti, kteří zastupují různé proudy a pohledy
v podporované oblasti a tématice. HodnotIcí komise doporučila správní radě nadačního fondu, které
projekty podpořit a z jakého důvodu. Důvěřujeme
schopnostem našich hodnotitelů zkušeně a s nadhledem zhodnotit projektový záměr a posuzovat žádosti s ohledem na priority a poslání našeho programu.
Jana Fenclová - zakladatelka školy pro děti se sluchovým postižením, následně střediska rané péče
Tamtam. Je zakládající členkou Asociace pracovníků
v rané péči. Od roku 2006 je ředitelkou Centra pro
dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Terezie Hradilková - 25 let se zabývala řízením
a kvalitou rané péče v ČR a v zahraničí. Působila
jako inspektorka kvality sociálních služeb. Věnuje se
řízení změn v sociálních službách. Lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a v zahraničí.
Zbyněk Janečka - vedoucí Katedry aplikovaných
pohybových aktivit na FTK, UP v Olomouci. Člen
prezidia Českého svazu zrakově postižených sportovců. Instruktor programů pro rodičovské skupiny,
které mají děti se zrakovým postižením.
Jan Kroupa - 15 let působí jako konzultant, lektor
a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu neziskových organizací v ČR a více než
deseti zemích světa. Spoluzakladatel Českého centra fundraisingu a předseda NETT, o.s.

Klára Laurenčíková - speciální pedagožka a předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní
vzdělávání. Působí v týmu poradců ministrů MŠMT
a MPSV. Předsedkyně Vládního výboru pro práva
dítěte a předsedkyně správní rady Asistence, o.p.s.
Pavla Baxová - je jednou ze zakladatelek organizace Rytmus, kde od roku 2000 působí v roli ředitelky.
Téměř 20 let se zabývá možnostmi vzdělávání dětí
s postižením v běžných školách. Členka pracovní
skupiny v Inclusion Europe.
Hana Plívová - maminka tří dětí - Vojty, Adély a Zuzky
s Downovým syndromem. Zástupce rodičů s přímou
zkušeností s terénní službou rané péče. Zakladatelka organizace Avast Mums z.s.
Martina Zmatlíková - sedm let se věnovala práci
s lidmi s duševním onemocněním v různých zařízeních sociálních služeb. Pracuje jako odborná referentka projektu Rozvoj systému sociálních služeb na
MPSV ČR.

SDÍLENÍ A SETKÁVÁNÍ
V roce 2017 jsme z podnětu podpořených poskytovatelů rané péče zorganizovali setkání poskytovatelů služeb, rodičů a dalších odborníků
k problematice péče o děti s poruchou autistického spektra. Opět se nám potvrdilo, že můžeme
nabídnout nejen cílenou finanční podporu, ale
také neutrální místo k setkávání, sdílení a hledání
nových cest a přístupů. Setkání se zúčastnilo 21
osob, z nichž 3 byli rodiče dětí s PAS a jedna mladá žena s poruchou autistického spektra.

Učíme se spolu

27
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Učíme se spolu

4

podpořené organizace

4

miliony Kč

V České republice existuje mnoho lidí a institucí, které v oblasti vzdělávání odvádějí skvělou a důležitou práci.
Jedině, když se spojíme, tak můžeme zlepšit naše školy a vzdělávání. Proto jsme v roce 2017 odstartovali tento
program. Vyhledáváme kvalitní existující projekty a podporujeme jejich práci a rozvoj s cílem vytvářet spojenectví
a společným úsilím dosáhnout větší změny. V roce 2017 jsme se zaměřili především na digitální gramotnost a obecné
inovace a použití technologií v českém vzdělávacím systému v rámci čtyř pilotních projektů organizací Czechitas,
Jednota školských informatiků, Techsofia a EDUin.

„V rámci programu ‚Učíme se spolu‘ získaly finanční podporu spolek Jednota
školských informatiků a obecně prospěšná společnost EDUin, které vzájemně
spolupracovaly. Nadační fond Avast inicioval realizaci aktivit na podporu
komunikačních kampaní pro cílovou skupinu rodičů dětí MŠ a ZŠ. Cílem byla
podpora inovací a propagace otevřeného vzdělávání za pomoci digitálních
technologií. Projekty se zaměřily na témata dobré praxe využívání digitálních
technologií ve výchově i vzdělávání a osvětu v oblasti rizikového chování dětí
v online prostoru, jež vnímáme jako zásadní oblasti.“
Mgr. Petr Naske,
předseda Jednoty školských informatiku, z. s.
a
Martina Kaděrová MBA,
výkonná ředitelka EDUin o.p.s.

Spolu s důvěrou
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Spolu s důvěrou

19

dlouhodobých
partnerů

68

projektů
v otevřeném fondu

40

milionů Kč

Česká republika je již téměř 30 let domovem společnosti Avast a stále zde má svá hlavní sídla v Praze a v Brně.
Nezapomínáme, kde jsme doma, uvědomujeme si, že naší zemi za mnoho vděčíme. Prostřednictvím různých
organizací chceme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.
Dlouhodobě podporujeme provozní náklady několika neziskových organizací, jejichž činnosti plně důvěřujeme,
a jsme v úzkém kontaktu s výsledky jejich práce. Patří sem například činnost Člověka v tísni či Galerie Rudolfinum,
jejíž expozice Krištofa Kintery Nervous Trees byla díky podpoře Nadačního fondu Avast přístupná zdarma a stala
se nejnavštěvovanější prezentací českého žijícího umělce posledních deseti let. K tomu každoročně přibývají další
projekty a nápady, které zaujmou správní radu v otevřené výzvě.

„Nervous Trees Krištofa Kintery
byla výroční, 100. výstava Galerie
Rudolfinum. I proto jsme velmi ocenili
jedinečnou podporu Nadačního
fondu Avast, díky níž jsme mohli
nabídnout návštěvníkům vstup na
výstavu zdarma. Jsme přesvědčeni,
že tato skutečnost významně přispěla
k rekordní návštěvnosti více než
160 000 osob. Rekordní nejen pro
Galerii Rudolfinum, pro rok 2017 podle
žebříčku měsíčníku Art&Antiques,
ale vůbec za dobu existence České
republiky. Přístup Nadačního fondu
Avast zcela viditelně plní cíl naší
spolupráce, a sice umožnit přístup
k současnému umění nejširší
veřejnosti.”
Petr Nedoma,
ředitel Galerie Rudolfinum

Spolu se zaměstnanci
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Spolu se zaměstnanci
Tento program aktivně zapojuje více než 1700 zaměstnanců globální společnosti Avast a umožňuje jim sdílet
a rozvíjet poslání a hodnoty, které Nadační fond Avast reprezentuje.
Tvoří ho tři základní pilíře:
GRANTY
=
Komunity

DÁRCOVSTVÍ
=
Giving Tuesday a benefice

DOBROVOLNICTVÍ
=
Expertíza a čas

Grantový program

86
projektů

16

zemí, kde se realizuje
podpora

Avast má po celém světě více než 1700 zaměstnanců. Mnoho z nich s nadšením dobrovolně podporuje
nejrůznější lokální aktivity a neziskové organizace.
My jim dáváme možnost získat grant z nadačního fon-

4

miliony Kč

du ve prospěch těch projektů nebo organizací, jež
jsou zaměstnancům blízké. Díky tomu poznáváme
nové lidi, jejich zájmy a vytváříme cenná partnerství.

„Trávil jsem příjemnou sobotu
s přáteli v ZOO v Praze.
V jednom okamžiku ke mně přistoupily
dvě ztracené děti, které se zatoulaly
od skupinky a měly u sebe informační
kartičky s telefonem na vychovatele.
Tak jsem poznal Centrum pro náhradní
rodinnou péči v Litoměřicích. Cítil jsem
potřebu vyjádřit obdiv a podporu
za to, co dělají. Využil jsem možnosti
navrhnout je v rámci grantového
programu Spolu se zaměstnanci.
Velmi si vážím jejich nasazení pro
rodiny, které vychovávají děti, které
neměly v životě tolik štěstí.”
Tomáš Janů,
eCommerce Avast

Dárcovství
GIVING TUESDAY
Kromě grantového programu jsme se poprvé připojili k Mezinárodnímu dni dárcovství Giving Tuesday.
Nadační fond Avast výtěžek sbírky, do které přispěli zaměstnanci Avastu ze všech poboček ve světě,
zdvojnásobil. Částku téměř 160 000 Kč jsme rozdělili mezi dvě české a dvě zahraniční neziskové organizace: Alzheimer Nadační fond, Český rugbyový svaz
vozíčkářů, Lékaři bez hranic a JDRF Diabetes.

BENEFIČNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ SPORTOVNÍHO
KLUBU VOZÍČKÁŘŮ PRAHA
Pošesté se firemní tým Avastu zúčastnil florbalového
turnaje, který pomohl získat peníze na každodenní
sport vozíčkářů. V tomto ročníku náš tým poprvé vyhrál zlatou medaili.

Dobrovolnictví
MAPATHON S LÉKAŘI
BEZ HRANIC
Koncem srpna jsme poprvé poskytli prostory Avastu
Lékařům bez hranic a jejich Mapathonu - mapování
dosud nezmapovaných území, které je potřebné pro
humanitární aktivity nejen Lékařů bez hranic. K mapování jsme přizvali také zaměstnance Avastu, kterých se přihlásilo přes třicet.

Spolu s Avastem
KONFERENCE FORUM 2000

Samotné založení a existence nadačního fondu
je projevem odpovědného přístupu firmy Avast
ke společnosti, které je součástí už 29 let. Kromě
zapojování zaměstnanců na několika úrovních
propojuje nadační fond a firma svůj potenciál i při
jiných příležitostech, které mají pozitivní vliv na život jednotlivců i celé komunity.

Zaměstnance Avastu zapojujeme do expertního
dobrovolnictví. Snažíme se pomáhat zejména v oblasti, která je naším hlavním oborem, tedy v online
bezpečnosti. Již pátým rokem jsme hlavním partnerem mezinárodní konference o lidských právech Forum 2000. Kromě finanční podpory se naši experti
účastní i odborných panelových diskuzí nebo vzdělávají nevládní organizace, disidenty a další přítomné
účastníky konference v oblasti IT bezpečnosti.

Avast Cinema

Vánoční jarmark

Filmový Festival Jeden svět

Galerie Rudolfinum

Festival Open House

DOX, Centrum současného umění

Dokumentární filmy a diskuze

Lidskoprávní filmy

Festival pro fanoušky architektury

Podpora neziskových organizací

Komentované prohlídky a vstup zdarma

Komentované prohlídky
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ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO
KAŽDÉHO
Přijde nám důležité, aby společnost Avast byla
otevřena diverzitě na pracovišti a vytvářela rovné
příležitosti a podmínky pro každého, např. lidi s postižením. Cítíme se být silnou a otevřenou komunitou,
kde je každý součástí týmu, může být sám sebou
a sdílet naše hodnoty i úspěch.
Vždy máme na paměti, že není důležitá „diagnóza či
škatulka”, ale osobnost, schopnosti a potenciál každého jednotlivce. Již několik let spolu s HR oddělením Avastu spolupracujeme s neziskovou organizací Rytmus - od klienta k občanovi. Jejich odborníci
s námi prošli prvními kroky, kdy jsme přijali prvního
zaměstnance Honzu, hodně nás naučili o nás samých a pomohli nám stabilizovat jeho pracovní pozici, která je dnes již pro chod firmy nezbytná.

„Rozsah aktivit, v nichž se protíná
Nadační fond Avast se společností
Avast, ukazuje, že nadační fond
se skutečně stal nedílnou součástí
společnosti Avast. Spojuje nás
odvaha podívat se na výzvy
z různých úhlů pohledu a nacházet
inovativní řešení. Díky těmto aktivitám
se v České republice a v jiných
zemích, kde působíme a máme naše
zaměstnance, žije lépe, svobodněji
a důstojněji. Nadační fond Avast je
jedním z důvodů, proč jsem pyšný,
že jsem součástí Avast komunity.”

Čas od času společně pořádáme diskusní snídani se
zástupci ministerstev či firem, kde naše zkušenosti
sdílíme a šíříme je dál.

CHRÁNÍME PC A MOBILNÍ
ZAŘÍZENÍ

Alan Rassaby,
Člen vedení společnosti Avast
a předseda dozorčí rady
Nadačního fondu Avast

Každá nezisková organizace v České republice
může získat zdarma produkt Avast Internet Security
pro všechny své počítače a mobilní zařízení. Nadační fond tento dar zprostředkuje.
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Finanční část
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2017
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Nadační fond AVAST (dále „Nadační fond“) byl zřízen nadační listinou ve formě notářského zápisu dne
11. listopadu 2010, identifikační číslo 247 75 401. Zřizovatelem Nadačního fondu je společnost Avast Software
s.r.o. (dříve AVAST Software a.s.).

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.

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 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4.

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.

Hlavním posláním Nadačního fondu je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit
k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních
zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce 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, zejména
jejich materiální vybavenosti, podpoře umění, zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických
projektů, podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

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.

2. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

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

Složení správní rady Nadačního fondu k 31. prosinci 2017:
Správní rada
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová

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

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

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

Dozorčí rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2017:
Dozorčí rada
Předseda: Alan Rassaby
Člen: René Bienz
Člen: Ondřej Vlček

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadačního fondu používalo odhady a předpoklady, jež
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů
a nákladů za sledované období. Vedení nadačního fondu stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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4. FINANČNÍ MAJETEK

PŘEHLED O ZMĚNÁCH FONDŮ
Zůstatek
k 31. prosinci 2016
(v tis. Kč)

Zůstatek
k 31. prosinci 2017
(v tis. Kč)

2

6

Běžný účet

70 468

83 256

CELKEM

70 470

83 262

Pokladna

Stav k 31. 12. 2016

69 005

Úbytky - poskytnuté dary

-97 845

Úbytky - financování provozu nadace

-6 996

Úbytky celkem

-104 841

Přírůstky - přijaté dary

117 373

Přírůstky celkem

117 373

Stav k 31. 12. 2017

81 537

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

9. POSKYTNUTÉ DARY

5. JINÁ AKTIVA

V roce 2017 a v roce 2016 Nadační fond poskytl peněžní dary v celkové hodnotě 97 845 tis. Kč
a 90 637 tis. Kč. Všechny nadační dary byly poskytnuty a použity v souladu se Statutem Nadačního fondu.

Náklady příštích období k 31. prosinci 2017 a 31. prosinci 2016 ve výši 95 tis. Kč a 224 tis. Kč představují
časové rozlišení nákladů na pořízení a servis software Flexi-Grant od zahraničního dodavatele Fluent
Technology.

Podpořené organizace v roce 2017

6. PŘIJATÉ DARY

SPOLU AŽ DO KONCE

V roce 2017 obdržel Nadační fond dary od svého zřizovatele Avast Software s.r.o. v celkové výši 117 223 tis.
Kč a 150 tis. Kč od dárce Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika.
V roce 2016 obdržel od svého zřizovatele Avast Software s.r.o. dary v celkové výši 83 033 tis. Kč a 150 tis. Kč
od dárce Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika.

7. VLASTNÍ JMĚNÍ

Centrum paliativní péče, z.ú.

1,041,400

Centrum paliativní péče, z.ú.

664,400

Centrum paliativní péče, z.ú.

700,700

Centrum paliativní péče, z.ú.

977,900

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.

1,087,641

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul
- středisko Nemocnice Milosrdných sester

300,000

České centrum fundraisingu

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

1,497,000

Cesta domů, z.ú.

400,000

Domácí hospic Duha Hořice

700,000

8. FONDY

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

700,000

Domácí hospic Setkání

700,000

Nadační fond očekává, že zůstatek fondu k 31. prosinci 2017 ve výši 81 537 tis. Kč rozdělí formou
poskytnutých darů v roce 2018.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

700,000

Domov Sue Ryder, z.ú.

306,960

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

300,000
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SPOLU AŽ DO KONCE
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

SPOLU AŽ DO KONCE
1,300,000

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

300,000

Fakultní nemocnice v Motole

299,400

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

297,680

Fórum mobilních hospiců z.s.

721,006

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1,525,620

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

700,000

Vysokomýtská nemocnice

300,000

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

700,000

CELKEM

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

700,000

Hospic Sv. Štěpána, z.s.

700,000

Hospic sv. Štěpána, z.s.

307,350

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

422,390

ADAM - autistické děti a my, z.s.

180,000

Hospic svatého Lazara, z.s.

566,000

Anulika z.s.

1,177,140

Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

399,000

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

25,000

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

299,750

České centrum fundraisingu

Masarykův onkologický ústav

300,000

Diecézní charita Brno

215,250

MMN, a.s.

790,000

Farní charita Starý Knín

608,870

MMN, a.s.

300,000

Freya, z.s.

354,200

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

488,800

I MY, o.p.s.

800,000

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

300,000

I MY, o.p.s.

450,500

30,655,540

SPOLU DO ŽIVOTA

1,206,500

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

1,300,000

Inzulínek, z. s.

150,000

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

300,000

Jan Klusáček

250,000

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

300,000

Jana Csémy

69,345

Nemocnice Na Pleši s.r.o.

261,700

Jdeme Autistům Naproti z.s.

420,000

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

438,793

Klára pomáhá z.s.

250,000

Oblastní charita Hradec Králové

700,000

Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.

140,000

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

300,000

Kolpingova rodina Smečno

700,000

Sdílení o.p.s.

700,000

MIKASA z.s.

476,000

TŘI o.p.s.

315,000

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

197,680

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

1,019,200

Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové

260,000

ÚHKT, Ústav hematologie a krevní transfúze, p.o.

300,000

Naděje pro děti úplňku, z.s.

130,000

ÚHKT, Ústav hematologie a krevní transfúze, p.o.

1,818,000

Oblastní charita Kutná Hora

900,000

Univerzita Palackého v Olomouci

809,850

PARENT PROJECT, z. s.

711,000

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

300,000

Péče bez překážek, z. s.

367,400
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SPOLU S DŮVĚROU – DLOUHODOBÍ PARTNEŘI

Portimo, o.p.s.

550,000

České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta elektrotechnická

350,000

Rodiče pro děti s autismem, z.s.

862,500

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

350,000

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

134,300

Cesta domů, z.ú.

1,000,000

Sdružení rodičů a přátel Střediska "Dar", z.ú.

80,000

Člověk v tísni, o.p.s.

1,500,000

400,000

Člověk v tísni, o.p.s.

2,000,000

Společnost pro podporu lidí s mentálním postížením v České republice, z. s.
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.

82,000

Domov Sue Ryder, z.ú.

1,500,000

SPRP, z.s.

1,000,000

Dům tří přání

500,000

Středisko rané péče Educo Zlín z.s.

1,000,000

Dům tří přání, z. ú.

500,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

700,000

Elpida, o.p.s.

950,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

650,000

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

755,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

137,350

Maltézská pomoc, o.p.s.

450,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

222,600

Nadace Charty 77

1,800,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

700,000

Nadace Forum 2000

1,000,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

800,000

Společnost DUHA, z.ú.

1,500,000

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

500,000

Sportovní klub vozíčkářů Praha

TYMYJÁN,z.s.

119,700

Willík - spolek pro Williamsův syndrom, z.s.

100,000

Za sklem o. s.

185,200

CELKEM

CELKEM

21,525,000

SPOLU S DŮVĚROU - OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY

18,262,535

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Asistence, o.p.s.- dar Gutmann Bank

SPOLU S DŮVĚROU – DLOUHODOBÍ PARTNEŘI
Alzheimer nadační fond

500,000

1,350,000

41,250
150,000

Asocice Octopus z. s.

40,000

Blind Sport Club Praha, z. s.

46,000

Asistence, o.p.s.

700,000

Borůvka Praha o.p.s.

350,000

Asociace pro výpočetní techniku - Czech ACM Chapter

410,000

Č.A.CISV International

100,000

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

410,000

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

200,000

Centrum paliativní péče, z.ú.

1,500,000

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

100,000

Centrum Paraple, o.p.s.

1,000,000

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

100,000

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum

1,000,000

Česká federace Powerchair Hockey z. s.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
- Česká společnost paliativní medicíny

500,000
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60,000

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum

700,000

Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných umění

192,000
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SPOLU S DŮVĚROU - OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elekrotechnická

1,215,000

Nadační fond micro:la

100,000

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elekrotechnická

500,000

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika

500,000

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elekrotechnická

350,000

Naděje pro děti úplňku, z.s.

400,000

Národní ústav pro autismus, z.ú.

300,000

Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s.

50,000

Cestou zdraví z.s.

297,350

Nerudný fest.cz o.s.

300,000

Cestou zdraví z.s.

280,000

Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa)

500,000

Člověk v tísni, o.p.s.

500,000

Oblastní charita Pelhřimov

200,000

Czech Center Museum Houston (CCMH)

335,000

Orchestr BERG, z.s.

300,000

Pestrá společnost, o.p.s.

150,000
95,000

Dlouhá cesta, z.s.

50,000

DOBRÝ ANDĚL, nadace

500,000

Portus Praha, s.r.o.

DOX Prague, a.s.

1,621,200

Prague Fringe

500,000

EDUin, o.p.s.

50,000

Prague Fringe s.r.o.

750,000

Elpida, o.p.s.

400,000

RAKETA dětem z.s.

250,000

Film a sociologie

250,000

Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt

30,000

Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno, z. s.

200,000

Rehabilitační studio 3R s.r.o.

70,000

Sklep sobě z.s.

80,000

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek

18,000

Hospic sv. Jiří, o.p.s.

100,000

Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, PrŠ a ZUŠ pro zrakově postižené

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

300,000

Spolek GO ON

Legato z.s.

350,000

Sportem proti bariérám, z. s.

Lékaři bez hranic - Médicins Sans Fontiérs in Czech Republic, o.p.s.

300,000

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek

95,000

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

20,000

Lenka Jassim
LENOX z.s.
LF Moving Pictures s.r.o.
Liga lidských práv
Liga vozíčkářů, z. ú.

8,000
70,000
500,000
50,000

Lions Ostrava z.s.

10,000

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

30,000

Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s.

500,000

Nadace VIA

200,000

Nadace VIA

370,000

Nadační fond Janele

250,000

450,000

200,000

Univerzita Karlova

250,000

ZŠ České Budějovice
CELKEM
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35,000

Stáří s aktivní tváří z.s.
Zdravotní klaun

100,000

300,000

31,314
50,000
17,790,114

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
ADRA, o.p.s.
Aeropolis s.r.o.
AFRIpads Foundation

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI
45,000

Jezdecký klub Ronex, z.s.

50,000

Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z.s.

49,000

46,480

Junák - český skaut, středisko Platan

50,000

49,913

Kateřina Elizabeth Ferreira de Mello

100,000

44,105

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

50,000

Kavyl z.s.

Against Malaria Foundation

50,000

Kids Help Phone

AGAPO, o.p.s.

50,000

Klub K2, o.p.s.

50,000

Kozodoj z.s.

50,000

50,000

Křtinské spolky, z. s.

50,000

Bílý kruh bezpečí, z.s.

31,000

Lebeda Jičín o.p.s.

50,000

Bílý kruh bezpečí, z.s.

45,000

Ledovec, z.s.

45,000

Caballinus

50,000

Lemniskáta-život bez bariér,o.p.s.

42,600

California Hugh O'Brian youth Leadership, Inc.

48,328

Letní poloha s.r.o.

50,000

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

50,000

Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

50,000

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

50,000

Meduka, z.s.

50,000

Česká improvizační liga z. s.

35,000

Nadace Divoké husy

30,000

Cestou necestou, z.ú.

43,600

Nadace Leontinka

50,000

Destiny Arts Center

50,000

Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové

45,000

DIAKLUB NOVÁ PAKA z.s.

50,000

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

50,000

Diecézní charita České Budějovice

50,000

Naděje pro čtyři packy, o.s.

40,000

Domov sv. Karla Boromejského

50,000

Národní památkový ústav

50,000

Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice

50,000

Národní ústav pro autismus, z.ú.

50,000

Education for the Children Foundation

50,000

Opři se, o. s.

40,000

FOKUS Vysočina, z.ú.

50,000

Osvětová beseda Kosmonosy, zapsaný spolek

50,000

Friends of VIA

50,000

PFERDA z.ú.

50,000

Home Start Tanzánie, z. s.

39,500

Pontes, zapsaný ústav

50,000

Hospic sv. Štěpána, z.s.

50,000

Porodnice Třebíč, o.p.s.

47,000

Humane Society Silicon Valley

50,000

Ratolest Brno, z.s.

49,600

InBáze, z. s.

50,000

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

50,000

Institut pro podporu inovativního vzdělávání

50,000

ROSA - centrum pro ženy, z.s.

50,000

JDRF

50,000

Rotary Club Prague International

30,000

AIESEC Česká republika
Ano, ano z.s.

32,180
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50,000
50,154
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AVAST FOUNDATION AWARDS

Running With Those That Can’t

37,500

Náklady na organizaci

256 000

Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených - SAOP, z.s.

30,000

MUDr. Ondřej Sláma

500,000

Slezská diakonie

50,000

MUDr. Petr Lokaj

500,000

South Yuba River Citizens League

50,000

CELKEM

Splněné dětské přání

50,000

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s.

50,000

Spolek Daveláček

40,000

Spolek Rarach

50,000

Stanice Pavlov o.p.s.

50,000

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

50,000

TARA - Kulturno Edukativni Centar

50,000

The Crossing Path

48,000

The Orinda/Tabor Sister City Foundation

48,587

Two Steps Ahead s.r.o.

50,000

Unite Carers in Mid Devon

50,000

Útulek Tibet z.s.

50,000

Vinohradský symfonický orchestr, z. s.

50,000

Wikimedia Česká republika

50,000

Zachraň jídlo, z.s.

50,000
50,000

Ziv Neurim

50,000

ZŠ a MŠ J.A. Komenského Praha 6

50,000

CELKEM

1,200,000

EDUin, o.p.s.

1,286,000

Techsofia s.r.o.
Celkem

677,191
1,048,896
4,212,087

10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Krátkodobé závazky k 31. prosinci 2017 ve výši 1 320 tis. Kč představují závazky z titulu neuhrazených
dodavatelských faktur před splatností.

11. JINÁ PASIVA
Jiná pasiva k 31. prosinci 2016 ve výši 1 194 tis. Kč představují neuhrazený závazek vůči společnosti AVAST
Software s.r.o. z titulu přefakturace nákladů.

47,723

Základní škola Purkrabka

Czechitas z.s.
Jednota školských informatiků, z. s.

31,000

WOMEN FOR WOMEN
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

UČÍME SE SPOLU

31,971

Tělocvičná jednota Sokol Prosek

1,256,000

4,143,241
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12. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Nadační fond využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné činnosti nadačního fondu. Mezi tyto služby patří
zejména přefakturace mezd zaměstnanců za činnost pro nadační fond, nájemného a dalších režijních nákladů
souvisejících s provozem nadačního fondu. V roce 2017 činily nákupy od spřízněných osob 5 568 tis. Kč.
Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
SPŘÍZNĚNÁ OSOBA

2017

2016

Avast Software s.r.o.

1 299

-

-

1 194

Avast Software s.r.o. - dohadné položky

Nadační fond je financován příspěvkem od zřizovatele, společnosti Avast Software s.r.o., který v roce 2017
činil 117 223 tis. Kč.

13. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A SLUŽBY
Spotřebované nákupy a služby v roce 2017 ve výši 6 981 tis. Kč představují náklady na vedení Nadačního
fondu a na ostatní služby související s provozem a propagací Nadačního fondu.
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