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A.
úvod

Úvodní slovo Jarmily Baudišové
Uplynulý rok 2013 byl pro práci našeho nadačního fondu velice významný a řekla bych přímo
zlomový. Po dvou letech hledání témat a práce tzv. na koleně, začal náš program podpory nabírat
ucelenou smysluplnou podobu a profesionalitu. Stanovili jsme si témata, která chceme prioritně
podporovat. Mezi nimi jsme si vybrali několik dlouhodobých partnerů, se kterými bychom rádi naši
spolupráci rozvíjeli i v dalších letech.
Připravili jsme také několik nových programů, ze kterých bychom rádi vytvořili tradici. Poprvé jsme
vyhlásili Fond zaměstnanců AVASTu, do kterého mohou podat žádosti o podporu obecně prospěšných
projektů a aktivit přímo zaměstnanci firmy AVAST. Velmi nás překvapil zájem zaměstnanců a potěšilo
nás, že řada z nich se věnuje dobrovonictví a spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi.
Poprvé jsme také vyhlásili 1. květen vlastním komorním dobrovolnickým dnem a společně se
zaměstnanci AVASTu umyli okna v chráněných bytech společnosti Duha. A další poprvé – spojili jsme
se s Alzheimer nadačním fondem a společně vytvořili stipendijní program AVASTipendium pro lidský
mozek, jehož prostřednictvím podporujeme zahraniční stáže a studium mladých lékařů a vědců, kteří
se zabývají výzkumem Alzheimerovy choroby. Po dlouhých úvahách a schůzkách s odborníky a lidmi
z praxe jsme také vybrali jako náš stěžejní směr podporu paliativní péče. Ta stojí stále trochu stranou
zájmu veřejnosti, státu i jiných organizací a nadací. Program podpory paliativní péče „Spolu až do
konce” plánujeme naplno realizovat v roce 2014.
Pracovat pro Nadační fond AVAST je pro mě velká radost a čest. Za tři roky existence se náš fond
stal nejen dobře známým a respektovaným, ale díky výrazné finanční podpoře firmou AVAST také
jedním z nejštědřejších v České republice. Snažíme se o to, aby naše práce byla profesionální, ale
také, aby za ní vždy byl vidět i osobní přístup každého z nás. Ráda bych tímto také velice poděkovala
všem, kteří se na nelehké práci fondu v roce 2013 podíleli.

Jarmila Baudišová
spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF AVAST

Základní informace
Název: Nadační fond AVAST
Datum vzniku: 13.12. 2010
Zřizovatel: AVAST Software a.s. se sídlem v Praze 4, Budějovická 1518/13a
Sídlo: Budějovická 1518/13a, 14000 Praha 4 - Michle
Základní kapitál: 500 000 Kč
Identifikační číslo: 24775401
Řídící orgán: správní rada

poslání
Nadační fond AVAST založila na konci roku 2010 společnost AVAST Software, a.s. Jeho vznik iniciovali majitelé
AVASTu – Pavel Baudiš a Eduard Kučera a správy se ujaly manželky Jarmila Baudišová a Milada Kučerová.
AVAST je celosvětově úspěšná česká IT firma se sídlem v Praze a proto se NF AVAST rozhodl dlouhodobě
podporovat obecně prospěšné organizace v České republice. S jeho záměrem mu svojí prací a zájmem pomáhá
300 zaměstnanců firmy. Společnost ročně prostřednictvím svého nadačního fondu daruje na různé projekty
2,5% ze svého zisku, tedy desítky miliónů korun.

SPRÁVNÍ RADA

dozorčÍ RADA

Jarmila Baudišová
předsedkyně správní rady nadačního fondu

kamila štěpánková
personální ředitelka společnosti AVAST Software
předsedkyně dozorčí rady

Milada Kučerová
členka správní rady nadačního fondu
Libuše Tomolová
členka správní rady nadačního fondu

SPOLUPRACOVNÍCI
nadačního fondu
Martina Břeňová
manažerka
Kateřina Baudišová
P.R. koordinátorka
Petra Němečková
manažerka marketingu

S chodem nadačního fondu pomáhá řada
zaměstnanců AVASTu.

ONDŘEJ VLČEK
provozní ředitel společnosti AVAST Software
MARTIN NOVÁK
senior grafik designer společnosti AVAST Software

Náš příběh

1991 2001 2007 2010 2012 2013
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.

Spuštění
bezplatného
programu
Eduard Kučera
a Pavel Baudiš
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.

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

Vznik Nadačního
fondu AVAST
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.

AVAST daruje
2,5% ze zisku
Společnost AVAST
se rozhodne věnovat
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
filantropickou
strategii do několika
směrů podpory. Mezi
prioritně podporovaná
témata patří pomoc
umírajícím, podpora
seniorů, lidí s
tělesným a mentálním
postižením,
vzdělávání a lidská
práva.

Nadační fond
AVAST přichází
s novými
programy
Antivirový program
avast! chrání po
celém světě již více
než 200 milionů
počítačů a mobilních
zařízení. Nadační fond
zapojuje zaměstnance
AVASTu, kterých
je více než 400.
Podporuje jejich
dobrovolnické
aktivity a vyhlašuje
první ročník Fondu
zaměstnanců
AVASTu. Zaměstnanci
mohou doporučit
k podpoře projekt,
kterému věří nebo se
v něm sami angažují.
Připravuje první
ročník programu
zaměřeného na péči
o umírající SPOLU AŽ
DO KONCE.

B.
PROGRAMY NADAČNÍHO FONDU AVAST
A PROJEKTY DLOUHODOBÝCH PARTNERŮ
PODPOŘENÉ V ROCE 2013

v roce 2013 jsme...

... poprvé vyhlásili Fond
zaměstnanců AVAST a zapojili je
do rozhodování o podpoře projektů,
kterým věří nebo jim pomáhají.

... poprvé jsme si naše hlavní
partnerství mezinárodního
filmového festivalu JEDEN SVĚT
užili společně se zaměstnanci i
uživateli AVASTu.

... a další poprvé – spojili jsme
se s Alzheimer nadačním fondem
a společně vytvořili stipendijní
program AVASTipendium pro
lidský mozek, jehož prostřednictvím
podporujeme zahraniční stáže a
studium mladých odborníků,
kteří se zabývají léčbou
Alzheimerovy nemoci.

... celý rok jsme se věnovali
zmapování oblasti péče o umírající
v ČR a přípravě pilotního programu
SPOLU AŽ DO KONCE.

2013

dlouhodobí partneři
Celkem poskytnuto 15 000 000 Kč.
Mezi naše dlouhodobé partnery jsme vybrali několik organizací, jejichž témata jsou nám blízká, jsme s nimi
v kontaktu již řadu let a důvěřujeme jim. Při nastavení spolupráce vycházíme z opravdových potřeb dané
organizace, které ve své vizi spolupráce s námi pravidelně aktualizuje. Zároveň si uvědomujeme, že největší
pomocí může být právě podpora provozních nákladů nebo nadační příspěvek zaslaný na začátku roku, který
dodá v tomto obecně finančně nejistém období větší klid na práci.

ORGANIZACE PODPOŘENÉ V ROCE 2013
Alzheimer nadační fond
Asistence, o.s.
Centrum Paraple, o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze
Člověk v tísni, o.p.s.
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Dům tří přání
Elpida, o.p.s.
Gaudia proti rakovině, o.s.
Hospicové sdružení Cesta domů
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Nadace Charty 77
Sdružení Linka bezpečí
Společnost DUHA
Sportovní klub vozíčkářů Praha

Alzheimer Nadační fond

Člověk v tísni, o.p.s.

Ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem jsme vyhlásili stipendijní
program s názvem “AVASTipendium pro lidský mozek” určený na
podporu výzkumné činnosti studentů, doktorandů, mladých lékařů a
vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a
příbuzných onemocnění.

Jsme generálními partnery mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů JEDEN SVĚT. Podporujeme vzdělávání o lidských právech
prostřednictvím programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH. V neposlední
řadě financujeme pomoc lidem v Etiopii a v případě humanitární pomoci
lidem zasažených katastrofou je společnost Člověk v tísni naším hlavním
odborným partnerem. V roce 2013 jsme přispěli do veřejné sbírky na
podporu lidí zasažených tajfunem na Filipínách a v ČR povodněmi.

ASISTENCE, o.s.
Občanské sdružení rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s
postižením. Naše pomoc směřuje především na podporu tranzitního
programu, který pomáhá mladým lidem s tělesným a kombinovaným
postižením při přechodu například ze školy do zaměstnání. Dále
podporujeme školení nových asistentů.

CENTRUM PARAPLE
Podporujeme sportovní programy určené pro klienty Centra Paraple.
Hlavní snahou je motivovat ke sportovním aktivitám i klienty s těžším
postižením. Pobyt a aktivity v Centru Paraple považujeme za důležitý
krok k návratu do kvalitního života lidí po úraze.

ČVUT – Fakulta elektrotechnická,
Katedra počítačů
Podporujeme nadějné studenty, jejich vědeckou činnost a studentské
projekty v rámci skupiny 3SG pod Katedrou počítačů. Podpořili jsme
založení první sekce UPE - Honor Society Upsilon Pi Epsilon v České
republice, která již od roku 1967 spojuje studenty s vynikajícími
akademickými výsledky z oblasti počítačových věd.

DOMOV SUE RYDER
Domov pro seniory od roku 1998 usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí
prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a
objevovali drobné radosti života.

Dům Tří přání
Centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se potýkají s mnoha
problémy, procházejí přechodnou krizí nebo se ocitají v nepříznivé sociální
situaci.

ELPIDA o.p.s.
V rámci dlouhodobé spolupráce jsme podpořili například sbor Elpida,
mezigenerační festival Old’s cool - Refestival a Linku seniorů (800 200
007). Na tuto bezplatnou a anonymní krizovou linku se ročně obrátí
30 tisíc volajících a nejčastějšími tématy hovorů jsou osamělost, ztráta
partnera, rodinné vztahy, dluhová problematika, zdraví a stále častěji
také téma péče o nemocné seniory.

Gaudia proti rakovině

Maltézská pomoc

Podpořili jsme vznik Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a
podporující umělce. Zároveň podporujeme komplexní psychosociální a
podpůrnou péči pro pacienty v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského včetně paliativního oddělení.

Maltézskou pomoc podporují majitelé společnosti AVAST Software již
mnoho let a my na jejich podporu navazujeme. Financujeme především
terénní sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a
rodiny s dětmi.

Hospicové sdružení Cesta Domů

Nadace Charty 77

Cesta domů pomáhá lidem trávit poslední dny svého života doma a
důstojně. Kromě základního poslání a hospicové péče se věnuje osvětě,
vzdělávání a celkově ve společnosti posouvá téma „umírání“ a paliativní
péče. Již třetí rok jsme generálním partnerem mobilního paliativního
týmu.

Prostřednictvím této organizace s 35 letou historií podporujeme
především program Sport bez bariér, osobní asistenci a SENSEN senzační seniory. Nadace Charty 77 je zkušeným prostředníkem, který
nám umožňuje podporovat jednotlivce a rodiny.

Klub vozíčkářů Petýrkova
Občanské sdružení pomáhá vést důstojný život lidem s těžkým tělesným
postižením, kteří žijí v bezbariérových domech v Petýrkově ulici v Praze
11 a blízkém okolí.

Sportovní klub vozíčkářů Praha
Klub zajišťuje sportovní akce pro své členy a jejich rodiny, seznamuje
nové vozíčkáře se sportem a podporuje účast reprezentace SKV
Česká Republika na sportovních soutěžích – lokálních, vrcholových i
mezinárodních.

Společnost Duha – Integrace osob s
mentálním postižením
Organizace poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením a
spolupracuje s nimi na rozšíření jejich životních možností prostřednictvím
chráněného bydlení, podporovaného zaměstnávání a centra denních
služeb.

Sdružení Linka Bezpečí
Již třetím rokem jsme generálními partnery Sdružení Linka bezpečí,
největší a nejstarší krizové linky v České republice, na kterou se denně
obrátí až 700 dětí.

příběh POMOCI:
Úspěch Sportovního klub vozíčkářů Praha
Mistrovství světa ve finském Vuokatti v roce 2013 přineslo Sportovnímu klubu vozíčkářů nejvyšší možné
ocenění, když Jana Kosťová získala první místo v orientačním běhu. Prosadit se mezi světovou špičku vyžaduje
souhru mnoha faktorů - především dobrou a vytrvalou koncentraci připraveného závodníka. Postavit kvalitní
závody stojí stovky hodin a často se rovná extrémní obětavosti. Je to úžasný výsledek, ale za zmínku stojí i
účast všech ostatních závodníků, kteří se nevzdávají – ve sportu i v životě.

FOND ZAMĚSTNANCŮ AVASTU
Celkem poskytnuto 651 150 Kč.
Nadační fond AVAST je nedílnou součástí společnosti AVAST Software, a.s. a tedy existuje i díky práci a
výsledkům 300 zaměstnanců 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 AVASTu tak mohou díky spolupráci se svým zaměstnavatelem doporučit podporu
některého z projektů, v němž jsou zapojeni jako dobrovolníci nebo s ním jsou v natolik úzkém kontaktu, že
jeho poslání a výsledkům plně důvěřují. Tímto jim dáváme možnost spolurozhodovat o využití části finančních
prostředků našeho nadačního fondu a tím se podílet na rozvoji společenské odpovědnosti AVASTu.

ORGANIZACE PODPOŘENÉ V ROCE 2013
Containall, o.p.s.
Charita Opava
Dlouhá cesta, o.s.
Inspiruj se, o.s.
Klub přátel divadla Semily, o.s.
Kondor, SKUPINA – ČTRNÁCTKA
Kozodoj, o.s.
Láska ke zvířatům o.s.
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5
MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí

Nadace Národ dětem
Nadační fond Autismu
Nadační fond Impuls
Obec Třebotov
Obec Zvěstov
SDH Smilovice
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.
TJ Sokol Královské Vinohrady
Villa Vallila o.s.

příběh POMOCI:
Jan Gahura doporučil k podpoře DlouhOU cestU o.s.
Když jsme se s manželkou rozmýšleli, na jaký dobrý účel bychom chtěli přispět, snažili jsme se představit tu
nejhorší věc na světě, kterou bychom chtěli vymýtit. Nakonec to nebyly naše nemoci nebo smrt, ale smrt našich
dětí. To si neumíme vůbec představit. Jako jednoznačná volba pro nás bylo přispět na činnost občanského
sdružení Dlouhá cesta, které pomáhá lidem, kterým se toto přihodilo.

OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY
Celkem poskytnuto 7 156 246 Kč.
Fond správní rady je filantropický a osobní fond zakladatelek NF AVAST Jarmily Baudišové a Milady Kučerové.
Podporujeme v něm dlouhodobé partnery a jednou ročně vyhlašujeme OTEVŘENÝ FOND, uzávěrku pro žádosti
o podporu obecně prospěšných projektů libovolného účelu ze všech regionů v ČR. Program je poměrně 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 doplnění
informací či osobní schůzku.

ORGANIZACE PODPOŘENÉ V ROCE 2013
Alka o.p.s.
ARCHIP s.r.o.
Blind Sport Club Praha, o. s.
Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Cesta ke zdraví Kladno
Č.A. CISV International, o.s.
Česká asociace streetwork
Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných umění
Český ragbyový svaz vozíčkářů
Člověk v tísni, o.p.s.
Domácí hospic Duha Hořice
Domov Sue Ryder, o.p.s.
DOX Prague, a.s.
FN Motol
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

CheironT, o.p.s.
Legato, o.s.
Město Říčany
Muzika Judaika
Nadační fond Gymnázia Trutnov
Nadační fond Umění doprovázet
Náruč, o.s.
Pestrá společnost, o.p.s.
Pohoda, o.s.
Rozmarýna, o.p.s.
Sdílení, o.s.
Sklep sobě
Slezský klub stomiků Ostrava
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
Thespis s.r.o.
ZOO Praha

příběh POMOCI:
Náruč pomohla splnit sen o práci
Pan Vojta se vyučil pomocným kuchařem, ale jeho zdravotní postižení mu nedovolovalo pracovat na
otevřeném trhu práce. Brzy našel uplatnění v sociální kavárně Modrý domeček v Řevnicích, která poskytuje
chráněná pracovní místa. Nejdříve ale přes svou kvalifikaci nemohl vařit vysněná jídla, protože kavárna neměla
dostatečnou kuchyni. Začal jako pomocný číšník, ale když poprvé uviděl plány na její rozšíření a jak bude
vypadat, měl hned spoustu nápadů, jak vše zařídit. Teď vaří skvělé polévky a má radost, když zákazníkům
chutná.

c.
Činnost Nadačního fondu AVAST
jako součást společenské odpovědnosti
firmy AVAST Software

FILANTROPICKÉ CENY
TOP ODPOVĚDNÝ LEADER
Zakladatelé společnosti AVAST Software a Nadačního fondu AVAST, Eduard Kučera a Pavel Baudiš, byli
za svůj filantropický přístup oceněni cenou TOP Odpovědný leader. O vítězi rozhodovali čtenáři serveru
Aktuálně.cz.
Cena je udělována platformou Byznys pro společnost. Oceňuje osobnost, která se významným způsobem
zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem a osobní odpovědnosti vůči společnosti.

CENA VIA BONA
Nadační fond AVAST byl nominován na Cenu VIA Bona v kategorii velká firma a byl porotou vybrán do nejužšího
výběru. Nominace podalo pět neziskových organizací, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Filantropická
cena probíhá pravidelně pod záštitou Velvyslanectví USA.
Cena VIA BONA, kterou vyhlašuje Nadace VIA, je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich
dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje
nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným
i potenciálním dárcům.

Zapojujeme zaměstnance AVASTu
Nadační fond AVAST je nedílnou součástí společnosti AVAST Software, a.s. a existuje i díky práci a
výsledkům více než 300 zaměstnanců firmy.
Sociální catering
Mezi našimi partnery je několik sociálních kaváren,
které zaměstnávají klienty s různým zdravotním
postižením. Jejich catering využíváme i na
firemních akcích pro zaměstnance. Nejčastěji
spolupracujeme s mléčným barem Bílá vrána a
kavárnou Modrý domeček.

AVAST CINEMA
Pravidelně jednou měsíčně se sejdeme ve velké
zasedačce, otevřeme si dobré víno, promítáme
filmy a pak o nich diskutujeme s odborníky. Často
využíváme filmy z archivu lidskoprávního filmového
festivalu JEDEN SVĚT.

Fond zaměstnanců AVASTu
Vyhlásili jsme první ročník zaměstnaneckého
fondu. Každý, kdo pracuje v AVASTu, může
doporučit k podpoře projekt, kterému věří nebo
se kterým spolupracuje. A získat pro něj finanční
podporu až do výše 50 tisíc korun.

MOVEMBER
Skupina zaměstnanců iniciovala sbírku na podporu
mezinárodní kampaně MOVEMBER. Výtěžek je
určený na výzkum a léčbu rakoviny varlat. Majitelé
AVASTu Eduard Kučera a Pavel Baudiš sbírku
zaměstnanců zdvojnásobili osobními dary a tak
jsme na léčbu v ČR prostřednictvím NF Muži proti
rakovině darovali více než 100 000 Kč.

PRVOMÁJOVÉ MYTÍ OKEN S DUHOU
Tradiční komorní dobrovolnický den,
kdy myjeme okna v chráněných bytech klientů
společnosti DUHA a večer jdeme
společně s nimi na bowling a pivo.

BENEFIČNÍ TURNAJ
Mnoho zaměstnanců AVASTu sportuje. Jednou
z prioritních oblastí podpory NF AVAST jsou
sportovní aktivity lidí s tělesným postižením.
Proč to nespojit? Druhým rokem jsme se
zúčastnili benefičního turnaje firem ve
florbalu, který v Praze pořádá Sportovní klub
vozíčkářů Praha, náš dlouhodobý partner.

vzděláváme
STUDENTI
Podporujeme a vyhledáváme
talentované studenty a programátory
a proto spolupracujeme s katedrou
počítačů na ČVUT.

exkurze a přednášky
V naší firmě organizujeme exkurze
a přednášky pro studenty
programátory a naši odborníci
přednášejí na akademické půdě.

upsilon pi epsilon
Pomohli jsme založit českou sekci
Organizace Upsilon Pi Epsilon.
Ta sdružuje mladé talentované
studenty informatiky a je známá
po celém světě.

ženy
Boříme mýty, že IT je jen pro muže.
Ve spolupráci s organizací Gender
Studies jsme připravili exkurzi žaček
a studentek v AVASTU.

chráníme počítače
Poskytujeme zdarma placené licence antivirového programu avast! partnerským neziskovým organizacím v ČR.

jsme komunita
Náš antivir užívá více než 200 milionů
lidí z celého světa.

AVAST užívají 2 milióny Čechů.
Chráníme tedy cca 75% všech PC a
mobilů v českých domácnostech.
V AVASTU pracuje více než
300 zaměstnanců.

AVAST mluví
41 jazyky.

d.
účetní závěRka
VÝROK AUDITORA
DARY DO NADAČNÍHO FONDU

účetní závěRka a výrok auditora
k 31. prosinci 2013

3. FINANČNÍ MAJETEK:

1. VLASTNÍ JMĚNÍ:

Zůstatek k
31. 12. 2013
(v tis. Kč)

Zůstatek k
31. 12. 2012
(v tis. Kč)

Běžný účet

34 169

9 423

CELKEM

34 169

9 423

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

2. FONDY:
Výsledek hospodaření roku 2012 -80 tis. Kč byl
převeden do fondů Nadačního fondu. Nadační fond
očekává, že zůstatek fondu k 31. prosinci 2013 ve
výši 33 628 tis. Kč rozdělí formou poskytnutých darů
v roce 2014.
Přehled o změnách fondů (v tis. kč):
Stav k 31. 12. 2012
Převod výsledku hospodaření roku 2012
Úbytky - poskytnuté dary
Úbytky - financování provozu nadace
Úbytky celkem

V roce 2013 a 2012 obdržel Nadační fond dary od
svého zřizovatele AVAST Software, s.r.o. v celkové
výši 48 000 tis. Kč a 30 000 tis. Kč.

9 003
- 80
- 22 797
- 498
- 23 375

Přírůstky - přijaté dary

48 000

Přírůstky celkem

48 000

Stav k 31. 12. 2013

4. TRANSAKCE SE
ZŘIZOVATELEM:

33 628

5. POSKYTNUTÉ DARY:
V roce 2013 a v roce 2012 Nadační fond poskytl
peněžní dary v celkové hodnotě 22 797 tis. Kč a
29 712 tis. Kč. Všechny nadační dary byly poskytnuty
a použity v souladu se Statutem Nadačního fondu.

PODPOŘENÉ ORGANIZACE V ROCE 2013
FOND DŮVĚRY – DLOUHODOBÍ PARTNEŘI
Celkem poskytnuto 15 000 000 Kč.

Alzheimer nadační fond

500 000 Kč

Asistence, o.s.

500 000 Kč

Centrum Paraple, o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze

1 000 000 Kč
150 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

2 700 000 Kč

Domov Sue Ryder, o.p.s.

1 500 000 Kč

Dům tří přání

350 000 Kč

Elpida, o.p.s.

300 000 Kč

Gaudia proti rakovině, o.s.

300 000 Kč

Hospicové sdružení Cesta domů

1 000 000 Kč

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

650 000 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s.

400 000 Kč

Nadace Charty 77

1 900 000 Kč

Sdružení Linka bezpečí

1 750 000 Kč

Společnost DUHA

1 500 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Praha

CELKEM

500 000 Kč

15 000 000 Kč

FOND ZAMĚSTNANCŮ AVASTU
Celkem poskytnuto 651 150 Kč.

Containall, o.p.s

50 000 Kč

Charita Opava

25 000 Kč

Dlouhá cesta, o.s.

50 000 Kč

Inspiruj se, o.s

20 000 Kč

Klub přátel divadla Semily, o.s.

20 000 Kč

Kondor, SKUPINA - ČTRNÁCTKA

15 000 Kč

Kozodoj, o.s.

30 000 Kč

Láska ke zvířatům, o.s.

50 000 Kč

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5

47 000 Kč

MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí

35 000 Kč

Nadace Národ Dětem

50 000 Kč

Nadační fond Autismu

29 150 Kč

Nadační fond Impuls

50 000 Kč

Obec Třebotov

25 000 Kč

Obec Zvěstov

25 000 Kč

SDH Smilovice

30 000 Kč

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.

25 000 Kč

TJ Sokol Královské Vinohrady

25 000 Kč

Villa Vallila, o.s.

50 000 Kč

CELKEM

651 150 Kč

OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY
Celkem poskytnuto 7 156 246 Kč.
Alka o.p.s.

500 000 Kč

CheironT, o.p.s.

250 000 Kč

ARCHIP s.r.o.

45 000 Kč

Legato, o.s.

315 000 Kč

Blind Sport Club Praha, o. s.

16 887 Kč

Město Říčany

300 000 Kč

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.

50 000 Kč

Muzika Judaika

150 000 Kč

Cesta ke zdraví Kladno

44 200 Kč

Nadační fond Gymnázia Trutnov

250 000 Kč

Č.A. CISV International, o.s.

100 000 Kč

Nadační fond Umění doprovázet

80 000 Kč

Česká asociace streetwork
Česká hudební společnost Sdružení přátel krásných umění
Český ragbyový svaz vozíčkářů

599 995 Kč

Náruč, o.s.

162 000 Kč

Pestrá společnost, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.
Domácí hospic Duha Hořice

450 000 Kč
1 000 000 Kč
60 000 Kč

Domov Sue Ryder, o.p.s.

100 000 Kč

DOX Prague, a.s.

200 000 Kč

FN Motol
Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

347 684 Kč

Pohoda, o.s.
Rozmarýna, o.p.s.

500 000 Kč
96 000 Kč
130 000 Kč
44 000 Kč

Sdílení, o.s.

100 000 Kč

Sklep sobě

300 000 Kč

Slezský klub stomiků Ostrava

35 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

50 000 Kč

Thespis s.r.o.

50 000 Kč

500 000 Kč

ZOO Praha

100 000 Kč

230 480 Kč

CELKEM

7 156 246 Kč

Nadační fond v roce 2013 obdržel vratku daru z roku 2012 ve výši 10 080 Kč.

6. OSTATNÍ SLUŽBY:
Ostatní služby v roce 2013 představují převážně
náklady na vedení Nadačního fondu a na ostatní služby
související s provozem a propagací Nadačního fondu.

dary do nadačního fondu

Nadační fond AVAST založila a finančně podporuje společnost AVAST Software, a.s., která v roce 2013
darovala 2,5 % ze svého zisku.

2010
2011
2012
2013
CELKEM

104 749 000 Kč
Dary společnosti AVAST Software, a.s. do Nadačního fondu AVAST za dobu jeho existence.

Vydal: Nadační fond AVAST v srpnu 2014
Text výroční zprávy: Nadační fond AVAST
Redakce textu: Martina Břeňová, Petra Němečková
Fotografie: archiv Nadačního fondu AVAST, Kateřina Baudišová,
Laura Kovanská, Pavel Baudiš, partneři NF AVAST
Grafická úprava: Monika Baudišová
Nadační fond AVAST je zapsán v nadačním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu N, vložce č. 817
IČ: 24775401
DIČ: CZ 24775401
Nadační fond AVAST
Budějovická 13a
140 00 Praha 4
tel.: +420 274 007 068 / +420 274 007 067
e-mail: nadace@avast.cz
www.nadacnifond.avast.cz

