VÝROČNÍ ZPRÁVA O
ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2012
Nadační fond AVAST

identifikační číslo 247 75 401
sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00
oddíl N, vložka 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

V Praze dne 31. května 2012
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Tato výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu AVAST, identifikační číslo
247 75 401, sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, zapsaného v
oddílu N, vložce 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen
„nadační fond“), za rok 2012 (dále jen „zpráva“) je zpracována ve smyslu a v souladu s
§ 25 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů, a dále v souladu se Statutem nadačního fondu.
Správní rada nadačního fondu k 31. prosinci 2012:
PhDr. Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady
Ing. Milada Kučerová, členka správní rady
Mgr. Libuše Tomolová, členka správní rady
Zřizovatel: AVAST Software, a.s.
Hodnoceným obdobím je v této zprávě období kalendářní rok 2012, tedy období od 1.
ledna 2012 do 31. prosince 2012; zpráva obsahuje údaje za toto období tak, jak je doklady
nadačního fondu zachycují ke dni 31. prosince 2012.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu AVAST
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A. ÚVODNÍ ČÁST

1. Účel nadačního fondu
Nadační fond byl založen v roce 2010 a jeho účelem 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 souvislostí nadační fond uskutečňuje zejména
činnost směřující k (i) podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo
etnický původ, (ii) rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného rozvoje a sportovního
vyžití, (iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, (v) podpoře umění, (vi)
zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, (vii) podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata a (viii)
podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

2. Projekty nadačního fondu v hodnoceném období
V souladu s účelem nadačního fondu se nadační fond v roce 2012 soustředil na poskytování příspěvků na následující
činnosti:
i. podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/
nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
ii. rozvoj vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
iii. podpora rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti,
iv. podpora umění,
v. podpora aktivit v oblasti péče o zvířata.

3. Informace o zaměstnancích
Nadační fond nemá v současnosti žádné zaměstnance. Spolupracuje s externí konzultantkou a manažerkou a
několika dobrovoníky.

A. Úvodní část
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B. HOSPODAŘENÍ
NADAČNÍHO
FONDU

1. Přehled majetku a závazků nadačního fondu
1. Souhrn
a. hodnota souhrnu majetku nadačního fondu: 39 557 285 Kč (slovy:
třicetdevětmiliónůpětsetpadesátsedmtisícdvěstěosmdesátpětkorunčeských)
b. hodnota souhrnu závazků nadačního fondu: 0,- Kč (slovy: nula korun českých)
c. hospodářský výsledek za rok 2012: 9 074 639,83 Kč (slovy:
devětmiliónůsedmdesátčtyřitisícešestsettřicetdevětkorunosmdesáttřihalířů českých)

2. Přehled majetku nadačního fondu:
Majetek nadačního fondu tvořil ke dni vzniku nadačního fondu majetkový vklad zřizovatele ve výši 500.000,- Kč.
Nadační fond také hospodařil s hospodářským výsledkem za rok 2011 ve výši 9 502 688 Kč (slovy:
devětmiliónůpětsetdvatisícešestsetosmdesátosmkorunčeských).
Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary určenými k dosahování obecně prospěšných
cílů. V průběhu roku 2012 byly nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary ve výši 30 000 000 Kč
(slovy:třicetmiliónůkorunčeských), a to společností AVAST Software, a.s.
Dále byl majetek nadačního fondu vytvořen darem ze strany Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26705338, se sídlem
Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00 ve výši 1 000Kč (slovy: jedentisíckorun českých), který spočíval v
provedení auditu nadačního fondu za rok 2010.
Dary: 44 000
Další majetek nadačního fondu částka 10.597,00 Kč byla vytvořena příjmem z úroků na běžném bankovním účtu
nadačního fondu.
Majetek nadačního fondu ke dni 31. prosince 2012 tvořily peněžní prostředky na bankovním účtu nadačního fondu.

3. Přehled závazků nadačního fondu:
Nadační fond neměl k 31. prosinci 2012 žádné závazky.

2. Dárci poskytnuvší dary v hodnotě nad 10.000 Kč
Nadačnímu fondu poskytly v roce 2012 dary v hodnotě přesahující 10.000 Kč následující osoby:
AVAST Software a.s. - 30 000 000 Kč (slovy: třicetmiliónůkorun českých);
Do fondu nerozdělených příspěvků pro rok 2012 byl také převeden hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 9 502
668 Kč (slovy: devětmiliónůpětsetdvatisícešestsetšedesátosmkorun českých).
Dále došlo k daru ze strany Ernst & Young Audit, s.r.o. v hodnotě 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých),
poskytnutému ve formě služeb.
Nadační fond v roce 2012 tudíž disponoval s prostředky v celkové výši 39 547668 Kč
(slovy:třicetdevětmiliónůpětsetčtyřicetsedmtisícšestsetšedesátosm).

3. Přehled příjemců nadačních příspěvků v hodnotě nad 10.000 Kč a
zhodnocení jejich použití
Všechny nadační příspěvky byly poskytnuty a použity v souladu se Statutem nadačního fondu a tudíž i v souladu s
účelem, pro který byl nadační fond zřízen.

B. Hospodaření nadačního fondu
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PODPOŘENÉ ORGANIZACE V ROCE 2012
1. Podpora lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/
nebo etnický původ: 									 24 253 778 Kč
ALKA, o.p.s.
Asistence, o.s.
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - klub KLOKÁNEK
AveVia, o.p.s.
Borůvka, o.s.
Caballinus o.s.
Centrum MATÝSEK
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
České ILCO
Člověk v tísni, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Dobrý skutek
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Dům tří přání
Gaudia proti rakovině, o.s.
Hewer - občanské sdružení
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Cheiron T, o.p.s.
Ing. Vladimír Smilauer
Inzulínek
Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže
Klub vozíčkářů Petýrkova o.s.
Ledax Služby o.p.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Nadace Charty 77
Nadační fond Klíček
NADĚJE o.s.
NEJSTE SAMI
Občanské sdružení Anabell
Občanské sdružení ANTONÍN

B. Hospodaření nadačního fondu
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Občanské sdružení DOLLY
Občanské sdružení KOLUMBUS
Občanské sdružení Náruč
Oblastní charita Červený Kostelec
OO SPMP Jičín - APROPO
Pestrá společnost, o.p.s.
Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením
Pro dotyk
PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Raná péče EDA, o.p.s.
Renarkon, o. p. s.
Rozmarýna, o.p.s.
Sdružení Linka bezpečí
Spokojený domov o.p.s.,
Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
TJ ORION
Tyfloservis, o.p.s.
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany
Život bez bariér, o.s.

2. Podpora rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti:

490 000 Kč

Fakultní nemocnice Olomouc

3. Podpora umění:

1 795 000 Kč

Česká hudební společnost – Sdružení přátel krásných umění
Elpida, o.p.s.
LEGATO
Niké, o.s.
Orchestr BERG
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Sklep sobě o.s.
Šikola, s.r.o.
Thespis s.r.o.

4. Podpora tělesného rozvoje a sportovního vyžití:

300 000 Kč

Český svaz pozemního hokeje

B. Hospodaření nadačního fondu
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5. Rozvoj vzdělanosti a podpora talentovaných mladých lidí:

1 773 000 Kč

Česká asociace streetwork
České vysoké učení technické v Praze
Československá asociace pro Dětské mezinárodní letní vesničky - CISV
Člověk v tísni, o.p.s. – Jeden svět na školách
MFF UK

6. Podpora ostatních obecně prospěšných a potřebných aktivit:

1 100 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. – Mezinárodní festival Jeden svět
Sdružení VIA – Projekt ReStart

4. Přehled použití majetku
Nadační příspěvky v roce 2012 činily celkem 29 711 778 Kč (slovy:
dvacetdevětmiliónůsedmsetjedenáctisícsedmsetsedmdesátosmkoruny české). Výše nákladů
nadačního fondu za rok 2012 dosáhla celkem částky 214 045 Kč (slovy: dvěstěčtrnácttisícčtyřicetpět
korun české). Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 9 074 639, 83Kč (slovy: slovy:
devětmiliónůsedmdesátčtyřitisícešestsettřicetdevětkorunosmdesáttřihalířů českých)

5. Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů dle § 22 zákona o nadacích a
nadačních fondech
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu ve smyslu § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech a ve smyslu
čl. 6.1 Statutu nadačního fondu bylo v roce 2012 plně dodrženo.
Kalkulace plnění nákladového pravidla:
a. celková výše nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2012: Kč (slovy: 29 711 778 Kč
(slovy: dvacetdevětmiliónůsedmsetjedenáctisícsedmsetsedmdesátosmkoruny české).
b. celková výše nákladů nadačního fondu za rok 2012: Kč (slovy: 214 045
Kč (slovy: dvěstěčtrnácttisícčtyřicetpět korun české).
c. poměr celkové výše nákladů k celkové výši nadačních příspěvků v procentech:
(přičemž příslušný limit omezení nákladů je stanoven na.

B. Hospodaření nadačního fondu

10

C. DALŠÍ VÝVOJ
NADAČNÍHO
FONDU

Nadační fond se zaměří do budoucna na celkem 4 směry podpory - programy.
●● Fond důvěry / Podpora historicky dlouhodobých partnerů
●● Zaměstnanecký fond AVAST
●● Otevřený fond správní rady
●● Spolu až do konce / Program zaměřený na pomoc umírajícím v ČR

C. Další vývoj nadačního fondu
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D. VYBRANÉ ÚDAJE
VZTAHUJÍCÍ SE K
ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

1. Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce
Základní údaje obsažené v účetní závěrce ukazují, že nadační fond hospodařil v roce 2012 způsobem zajišťujícím
jeho dlouhodobou životaschopnost a udržitelnost jeho činnosti.

2. Výrok auditora a závažnější informace ze zprávy auditora
Výrok auditora je přílohou této výroční zprávy.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
Dozorčí rada Nadačního fondu AVAST, identifikační číslo 247 75 401, sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a,
PSČ 140 00, zapsaného v oddílu N, vložce 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen
„nadační fond“), k 31. prosinci 2012 ve složení
Mgr. Ondřej Vlček, Martin Novák, a Ing. Zuzana Zemánková
podává správní radě nadačního fondu ve smyslu § 17 odst. 3 písmene e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti:

1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
vedeného nadačním fondem
Dozorčí rada při své kontrolní činnosti nezjistila chyby v plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků.
Dále dozorčí rada přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Na
základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti
účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu.

2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy
Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2012, kterou
shledala jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního
fondu dále přezkoumala předloženou vypracovanou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2012, kterou
také shledala jako správnou. Dozorčí rada zjistila, že výroční zpráva splňuje náležitosti § 25 zákona. Všechny údaje
uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné.

3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění
Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti ve smyslu § 17 zákona a v souladu s nadační
listinou a Statutem nadačního fondu neshledala žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní
radu nadačního fondu upozornit.

V Praze dne 30. května 2013

Mgr. Ondřej Vlček

D. Vybrané údaje vztahující se k účetní závěrce

Martin Novák

Ing. Zuzana Zemánková
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E. ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
AUDITORA

F. PŘÍLOHA

Roční účetní závěrka nadačního fondu za rok 2012

