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ÚVOD
NADACE T-SOFT ETERNITY byla založena společností T-SOFT a.s. 1. ledna 2010.
Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně
nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na
mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi
vymýšlet a pomoci realizovat především projekty, které vyžadují účast více
oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout.
Chceme pomáhat bourat mýty a předsudky, stavět mosty mezi obory, mezi
minulostí a budoucností.
Za pět let naší existence jsme vymysleli, podpořili a zrealizovali řadu užitečných
projektů.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
předseda správní rady nadace
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SMYSL A CÍL NADACE
Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační
příspěvky zejména v těchto oblastech:
Nadace uděluje cenu
Roční oceňování významných synergických projektů
Nadace dětem
Podpora akcí na pomoc handicapovaným dětem
Nadace pro zdraví
Podpora informovanosti ve zdravotnictví, vzdělávání lékařů i pacientů
Nadace pro školství
Příspěvky na vybavení škol výukovými systémy
Materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů
Nadace sportovcům
Podpora handicapovaných sportovců
Nadace kultuře
Podpora vydávání netradičních publikací
Nadace potřebným
Příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc
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Koho podporujeme
Podporujeme neziskové organizace v celé České republice, které působí
v sociální, zdravotní, charitativní a humanitární oblasti (tj. ty, které se
starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy,
rehabilitační zařízení atp.).
Podporujeme významné synergické projekty v oblasti vývoje a výzkumu.
Podporujeme vzdělávací projekty v oblasti informovanosti ve zdravotnictví
a školství.
Podporujeme a poskytujeme materiální podporu pro školství a sportovce.
Jak podporujeme
Poskytujeme nadační příspěvky ve shodě s obecně prospěšnými cíli
nadace, dle rozhodnutí a uvážení správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY.
Pořádáme vlastní akce.
Vymýšlíme a realizujeme vlastní projekty v souladu s cíli nadace. Tyto akce
mají prioritu.
Podmínky podpory
Nadační příspěvek je použit na podporu, případně realizaci významného
synergického projektu, podporu výzkumu a vývoje a další činnosti, které
schválí správní rada.
Nadační příspěvek musí být použit ve prospěch konkrétního účelu, tj. např.
nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované
sportovce, materiál pro školy, chráněnou dílnu atp.
Výnos a grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace.
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4. NAROZENINY NADACE T-SOFT ETERNITY
V lednu 2014 jsme oslavili 4. narozeniny.
Již tradičně proběhlo setkání v Domově sv. Karla
Boromejského v Praze-Řepích.
Součástí oslavy byly i křty dvou knížek.
Knížku „Hejno bílých vran“ pokřtil profesor Pavel
Pafko.

7

Výroční zpráva
Knížku pohádek „Hejkalov“ pokřtil houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
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AUKCE VE SPOLEČNOSTI T-SOFT A.S.
Zaměstnanci T-SOFT a.s. podpořili v neveřejné aukci NADACI T-SOFT ETERNITY.
Na projekty nadace se vybralo přes 40 000,- Kč.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY V ROCE 2014
Nadace pro zdraví
Na PragueOnco se plní vize...
Na letošním kongresu PragueOnco se nám podařilo zorganizovat vystoupení
Daniela Landy na téma “Mentální koučink u pacientů”. Smyslem bylo ověřit, zda
postupy a metody, které Daniel Landa s úspěchem uplatňuje u sportovců
a handicapovaných
sportovců (Honza Tománek),
mohou prospět
i nesportovcům-onkologickým pacientům.

Daniel Landa na PragueOnco
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Ať žijí stomici!
Pokračování knížky pacientských příběhů, tentokrát zaměřené pouze na
stomiky, vzniklo ve spolupráci s Českým ILCO.
Knížka „Ať žijí stomici!“ byla zdárně dokončena na podzim roku 2014.
Děkujeme za spolupráci všem pacientům, především panu Borisi Hybnerovi,
a Marii Ředinové, předsedkyni Českého ILCO!

V listopadu jsme knížku pokřtili v pražském hotelu Olympic.

Michal Vaněček, Boris Hybner, Marie Ředinová, Jiří Lábus
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Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského
Také v roce 2014 nadace podpořila provoz Domova sv. Karla Boromejského,
který zaštiťuje čtyři světy. Svět věkem pokročilých a nemocných lidí, Svět
řeholních sester, Svět civilních zaměstnanců a Svět odsouzených žen. Tyto čtyři
světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné
služby a spolupráce.
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Nadace dětem
S podporou nadace vznikly v minulosti knížky a CD pro handicapované děti.
V letošním roce jsme ve spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“ opět
pomohli šířit knížky a CD k nemocným dětem do nemocnic.
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Díky „Loutkám v nemocnici“ se dostaly pohádky k dětem
v těchto nemocnicích
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Fakultní Thomayerova nemocnice
o psychiatrie
o neurologie
o chirurgie
FN Motol
o onkohematologie
o neurologie
o neurochirurgie
o oční
o psychiatrie
o interna
o chirurgie
o kardiologie
FN Na Bulovce
o interna
o chirurgie
o ortopedie
FN Královské Vinohrady
o popáleniny
o plastika
o interna
FN Karlovo náměstí
o ORL
o interna
o urologie
Psychiatrická léčebna Bohnice
FN v Brně
FN Ostrava
FN v Plzni
FN v Českých Budějovicích
FN v Hradci Králové
Teplice – Léčebna pohybového ústrojí
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Ondra a klaun
Vydali jsme novou pohádkovou knížku „Ondra a klaun“.
Pohádku napsal Michal Vaněček a ilustrovala ji Věra Krumphanzlová.

Ne každému klukovi se stane, aby nasedl do tramvaje a potkal tam klauna. A což
teprve, aby ho tramvaj dovezla po staré tajné koleji ke klaunské maringotce!
V knížce „Ondra a klaun“ se právě tohle stane Ondrovi a jeho kamarádce
Amálce. A nejen to. V jejich škole shánějí nového učitele a pan ředitel vůbec
netuší, že Ondra s Amálkou přesvědčili klauna, aby šel k nim do školy učit.
Klaunova třída je zakrátko nejlepší z celé školy a děti překvapivě začne bavit
chodit do školy.
Děti s klaunem zažívají nespočet příhod ve škole, v cirkusu i v zoologické
zahradě. Tam se dokonce děti s klaunem účastní chytání opičáka, který sebral
nějakému mrňavému pánovi kabát. Problém nastane, když se ředitel školy při
návštěvě cirkusu dobrovolně přihlásí k účasti v klaunském čísle. Humorná
i poučná knížka zajisté pobaví děti každého věku i jejich rodiče. Knížka je bohatě
ilustrovaná, navíc obohacena unikátní společenskou hrou, hádankami a kvízy,
s kterými si malí čtenáři pořádně polámou hlavičky. Knížka je tak nejen zábavou,
ale může posloužit i jako neobvyklá a veselá učebnice.
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CD „S Blbounem do říše pohádek“
V květnu jsme vydali CD s nahrávkou prvního dílu pohádek o Blbounovi.

Vydejte se s Jeníčkem a Mařenkou do kouzelného lesa plného pohádek. Na
cestě plné dobrodružství a neuvěřitelných setkání je doprovází pták Blboun
nejapný. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, protože žije už jen
v pohádkové říši. Jeníčka a Mařenku provede nejznámějšími příběhy a zažijí
opravdu legrační příhody. Společně potkají Karkulku, Sněhurku, Budulínka,
čerta, vodníka a mnoho dalších bytostí.
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Nadace sportovcům
Nadace pokračovala i v roce 2014 v podpoře handbikového závodníka Honzy
Tománka.

V roce 2012 vznikla knížka, která mapuje životní osud jednoho kluka
s poškozenou míchou, osud vrcholového sportovce a jeho rodinného
i odborného okolí.
Naším cílem bylo přiblížit handbike jako normální sport lidem, kteří o něm nic
nevědí. A nezanedbatelným výsledkem je asi i to, že z toho vznikla úžasná
motivační knížka pro každého.
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Nadace pro školství
V roce 2014 jsme opět podporovali projekt Jany Merunkové „Podnikam.eu“.
Smyslem projektu je umožnit dětem v dětských domovech získat zdravé
finanční návyky a přístup k praktickému podnikatelskému vzdělání, ke kterému
se obvykle nemají příležitost dostat.
Cílem je nejen vzbudit zájem o tento druh vzdělání, ale zároveň dát dětem
možnost získat vlastní zkušenosti pod dohledem odborníků.
Pro děti, které by do budoucna rády vybudovaly svou profesní kariéru v roli
zaměstnance, jsou připraveny rady v oblasti seberozvoje, úspěšného uplatnění
na trhu práce a budování stabilního finančního zázemí.
Celý projekt má sloužit jako prevence zadluženosti mladých dospělých poté, co
opustí brány dětského domova, a jako motivačně – zkušenostní program pro
podporu podnikání v dospělosti.
Vedle toho, že si děti odnesou užitečné znalosti a dovednosti, vnímáme jako
druhotný efekt celkové zvýšení sebevědomí a sebejistoty absolventů projektu.
Více na: http://www.podnikam.eu/.
K projektu jsme mimo jiné přispěli i vydáním knížky „Hejno bílých vran“.
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Čtečka OPTIBOOK – Žáčkův slabikář
Již koncem roku 2012 vznikla myšlenka realizovat pomůcku pro výuku čtení dětí.
Projekt byl založen na myšlence propojit tištěný a namluvený text do jednoho
celku.
OptiBook je ozvučená elektronická kniha, která je uložena na CD a spouští se
v PC. Je určena začínajícím čtenářům, zejména těm, kteří mají omezené či
ztížené zrakové vnímání a potřebují si čtený text individuálně přizpůsobit. Po
spuštění CD si z obsahu zvolí kapitolu – tj. pohádku či příběh, na kterém se jim
kniha otevře. Zobrazí si tím text zvolené kapitoly a současně uslyší, jak tento
text čte některý ze známých herců. Text si mohou libovolně zvětšovat, měnit
barvy, zvýraznit aktuálně čtený řádek apod. – to vše proto, aby si sledování
čteného textu nebo vlastní samostatné čtení co nejvíce usnadnili.
Projekt jsme primárně realizovali s MUDr. Zobanovou, specialistkou na oční
vady dětí. V současnosti běží zkušební provoz zhruba u 50 uživatelů.
V roce 2014 jsme ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER realizovali
„optibookovou“ podobu jejich Žáčkova slabikáře pro první třídy základních škol.
Projekt byl financován 1. neveřejnou aukcí zaměstnanců T-SOFT a.s.
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Nadace kultuře
Pivo, zbraně i tvarůžky
Na podzim roku 2014 vydala NADACE T-SOFT
ETERNITY zcela výjimečnou publikaci – Podnikatelé
meziválečné éry. Proč jsme se rozhodli jako nadace
se vůbec do něčeho takového pustit? Od roku
1989 zažíváme dobu, kdy pokud se mluví
o podnikateli, tak je „kontroverzní“. Pokud se má
mluvit o zločinci, je nejjednodušší pro novináře,
když napíše, že se jedná o podnikatele. Tento
obecně vnímaný a zažitý přístup je nespravedlivý
nejen vůči naprosté většině slušných lidí, kteří
obětovali svůj život práci pro společnost a tomu, že
dávají práci lidem. Je to nespravedlivé i vůči naší,
často zcela opomíjené, historii. Jaká je vlastně
skutečná historie podnikání v Čechách? Zaslouží si
hrdost, pokoru? Nejspíš obojí, ale především úctu.
Ve školách se učí převážně politické dějiny, přičemž
dějiny hospodářské jsou opomíjeny.
Cílem publikace je poukázat na pozitivní roli vybraných podnikatelů v první
československé republice, přičemž je kladen důraz nejen na podnikání
a podnikatelské strategie, nýbrž i na podnikatelskou a občanskou etiku. Kniha se
pokouší o zachycení dynamiky dílčí podnikatelské kariéry (kariérní postup,
charakter angažmá, kumulace funkcí), a postižení a interpretaci podnikatelských
strategií („klíčová rozhodnutí“, která katapultovala tyto osobnosti na vrchol
podnikání, ale i podnikatelská selhání). Podnikatelská strategie je zachycena
v kontextu vývoje hospodářství meziválečného období (kontext hospodářských
krizí), či přinejmenším v kontextu daného oboru podnikání (otázka konkurence).
„Podnikatelská strategie“ není „holým“ výčtem podnikatelských počinů.
Podnikatelská strategie se odvíjí od podnikatelského rozhodnutí (zvažování
alternativ) ohledně budoucího směřování podnikání (investice, organizace,
personálie apod.), a formuje se pod přímým tlakem celé řady faktorů
(hospodářská situace, finanční zázemí, konkurenční tlak, rodinný a zdravotní
stav atd.). Knihu zpracoval kolektiv autorů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
vedený prof. Drahomírem Jančíkem a Mgr. Barborou Štolleovou.
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Příběhy z Tibetu
Zhruba před rokem nás oslovil Jiří Sázel z organizace Brontosauři v Himálajích.
Přišel s myšlenkou vytvořit knihu příběhů z Malého Tibetu.
Připravovaná kniha příběhů s názvem „Po čem touží děti z Malého Tibetu“ bude
obsahovat vyprávění pamětníků o minulosti této země, příběhy ze současnosti
a představy o budoucnosti života obyvatel z Malého Tibetu. Budou vydány dvě
varianty knihy, a to v originálním znění (angličtina) pro obyvatele Malého Tibetu
a v češtině pro české čtenáře, v předpokládaném množství 1000 ks od každé
varianty.

Český čtenář najde v knize poutavé a romantické příběhy z minulosti, legendy
a pohádky předávané z generace na generaci, kterým budou kontrastovat
představy žáků základní školy v Mulbekhu o životě za deset let, plném přepychu
a moderních technologií. Přečtení knihy povede k zamyšlení nad tím, zda my
Evropané nemáme často jen iluzorní a idealistické představy o tamním životě.
Seznámí nás se skutečnými hodnotami a životním stylem obyvatel Malého
Tibetu a budeme moci porovnat jejich touhy a přání s našimi, které jsme před
21

Výroční zpráva
určitým časem také měli a mnozí z nás je již pomalu opouští, totiž že
technologie a luxus vyřeší všechny naše problémy.
Obyvatelé Malého Tibetu kolikrát netuší, že život v jejich zemi se radikálně
mění. Život postavený na samostatnosti a využívání lokálních zdrojů je
nahrazován globalizačními hodnotami. Díky skutečnosti, že mají málo
příležitostí porovnávat vlastní kulturu s jinými kulturami, vnímají vývoj vlastní
kultury jako jediný možný a správný. Nové technologie nebo společenské trendy
pouze pasivně přijímají a považují je za součást jejich lidské „absolutní“ kultury.
Pro čtenáře z Malého Tibetu tak bude kniha určitým nastavením zrcadla
a pomůže jim uvědomit si, jak se životní styl v jejich zemi skutečně mění, a třeba
to leckoho přivede i k zamyšlení nad tím, kam by chtěl, aby osud jejich země
směřoval, a co z toho, co tak překotně opouštějí, by mohli ještě uchovat
a přispět tím ke světovému kulturnímu bohatství.
Kniha vzniká v rámci spolupráce organizace Brontosauři v Himálajích a základní
školy Spring Dales Public School ležící ve vesnici Mulbekh (Malý Tibet – Ladakh,
sev. Indie). Na jejím vzniku se budou podílet obyvatelé tamní vesnice, ale
i studenti tamní školy pod systematickým vedením českých lektorů manželů
Pavlových. Ti se celoživotně zabývají vzděláváním pedagogů i dětí, věnují se
aktivně literární tvorbě a divadlu. Práce na knize bude pro děti zároveň
výukovým programem, díky kterému se mohou naučit chápat svoji kulturu
v souvislostech a zároveň i spoluvytvářet kulturu novou.
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PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2015
Nadace dětem
Pokračování ve spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“.
Seriál dětských knížek nebo dětská encyklopedie o podnikatelích
meziválečného období, ve vazbě na knihu „Pivo, zbraně i tvarůžky“.
Vytvoření CD pohádek o Blbounovi II (Jiří Lábus).
Vytvoření CD pohádek „S dráčkem do pravěku“ (Eva Hrušková a Jan
Přeučil).
Vytvoření CD pohádek „Hejkalov“ (Josef Somr).

Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.

Nadace pro zdraví
Kniha o osudech dětí s Downovým syndromem.
Jednáme o spolupráci na příbězích pacientů s nemocnicí Sokolov.

Nadace kultuře
Tibetské pohádky a příběhy.
Podpora nového dětského divadelního představení Evy Hruškové.

Nadace pro školství
Plánujeme dále pokračovat se čtečkou OPTIBOOK a jejím dalším
rozšiřováním.

Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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PARTNEŘI
Naše poděkování patří za rok 2014 zejména:
Sestře Konsolátě, která nám je duševní oporou v našem snažení a poskytuje
nám azyl pro oslavy nadačních narozenin,
Evě Hruškové, Janu Přeučilovi a Jiřímu Lábusovi za namluvení CD pohádek,
Tomáši Kurfürstovi, v jehož studiu se pohádky natáčely,
Nakladatelství MAXDORF a FRAGMENT, které vytisklo a distribuuje knížky
jak pohádkové, tak i ty ostatní,
Ondřeji Zahradníčkovi a Věře Krumphanzlové za úžasné ilustrace pohádek,
Marii Míkové ze společnosti Loutky v nemocnici, jejímž prostřednictvím
se naše knihy a CD dostávají k nemocným dětem,
Společnosti WeMakeMedia, která organizuje mezioborové kolokvium
PragueOnco a umožnila na této akci křest knih,
Drahomíru Jančíkovi a Barboře Štolleové za napsání knihy
„Pivo, zbraně i tvarůžky“,
Danielu Landovi za ochotu aplikovat mentální koučink
pro onkologické pacienty.
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DÁRCI – SPONZOŘI
Podnikatelské subjekty a fyzické osoby v roce 2014 podpořily nadaci celkovou
částkou 814 013,- Kč.
Dovolujeme si tímto vyjádřit upřímný dík všem našim dárcům a sponzorům,
kteří nás od vzniku nadace v roce 2010 podpořili:
FIRMY
T-SOFT a.s.
Softronic Praha, a.s.
Vršanská uhelná a.s.
Báňská nadace
T-SOFT ALFA s.r.o.
Ing. Albín Jakl, CSc. – AWEX
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o.
INTERQUALITY, spol. s r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
České Radiokomunikace
SHOCK, s.r.o.
ANCORA Praha, spol. s r.o.
BLsmart, s.r.o.
OSKAR PLAST, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Nadace České pojišťovny
ALTO SYSTEMS s.r.o.
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OSOBY
Radek Beneš
Jana Blehová
Monika Brabcová
Jana Černá
Miroslav Firman
Tomáš Frohlich
Jitka Gašićová
Ivan Hanuš
Ivan Helcl
Pavel Hloušek
Zuzana Hotová
Míla Hrdličková
Albín Jakl
Jaromír Jindra
Josef Jirák
Jan Kalina
Zuzana Kaplická
Jana Karešová a Josef Petrásek
Gábina Kissová
Bohdana Kloudová
Vilém Kouba
Václav Koubek
Lukáš Materna
Michaela Melicharová
Aleš Pakosta
Josef Pánek
Soňa Pauerová
Jaroslav Pejčoch
Martina Perglerová
Vilém Podešva
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Johana Polášková
Jana Rašková
Tomáš Sekera
Radek Schejbal
Kristina Skřivánková
Aram Simonian
Radim Smolen
František Sobotka
Maciej Starczewski
Jan Stelibský
Václav Urban
Monika Urbanová
Michal Vaněček
Ivana Vaněčková
Věra Vokrouhlíková
Kateřina Zajícová
Tomáš Zdichynec
Jana Žemličková
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CENA NADACE
Nadace se rozhodla udělit každý
rok cenu za nejlepší projekt,
který byl v daném roce nadací
podpořen.
Za rok 2014 se správní rada
rozhodla udělit cenu Drahomíru
Jančíkovi a Barboře Štolleové
za vytvoření jedinečné knihy
„Pivo, zbraně i tvarůžky“.

Cena NADACE T-SOFT ETERNITY
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SHRNUTÍ PROJEKTŮ NADACE
V JEDNOTLIVÝCH LETECH
V roce 2014
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Hejkalov“ a „Hejno bílých vran“.
S Danielem Landou jsme zrealizovali vystoupení na PragueOnco na téma
mentální koučink u pacientů.
Zaměstnanci T-SOFT a.s. podpořili v neveřejné aukci NADACI T-SOFT
ETERNITY. Na projekty nadace se vybralo přes 40 000,- Kč.
V listopadu proběhl křest knihy „Ať žijí stomici!“
Nadace Dětem
Ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER jsme realizovali „Žáčkův slabikář“
zpracovaný pomocí čtečky OPTIBOOK.
Vydali jsme pohádkovou knížku „Ondra a klaun“, kterou ilustrovala Věra
Krumphanzlová.
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Pro Loutky v nemocnici jsme vyrobili PEXESO s pohádkovými motivy.
Vydali jsme CD „S Blbounem do říše pohádek“.
Pan Jiří Lábus namluvil pokračování pohádek o Blbounovi “S Blbounem
znovu do říše pohádek”.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
S Danielem Landou jsme zrealizovali vystoupení na PragueOnco na téma
mentální koučink u pacientů.
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Ve spolupráci s nakladatelstvím Maxdorf a organizací České ILCO jsme
vydali knížku „Ať žijí stomici!“.
Nadace pro školství
Ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER jsme realizovali „Žáčkův slabikář“
zpracovaný pomocí čtečky OPTIBOOK.
Ve spolupráci s Yourchance jsme podporovali projekt Podnikam.eu.
Nadace kultuře
Ve spolupráci s Karlovou univerzitou jsme realizovali knížku „Pivo, zbraně
i tvarůžky – podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur
a krizí“.
Ve spolupráci s hnutím Brontosauři v Himálajích připravujeme knížku
tibetských příběhů a pohádek.
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2013
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Budu živ tři sta let“.
Zaměstnanci T-SOFT a.s. podpořili v neveřejné dobročinné aukci NADACI
T-SOFT ETERNITY. Na projekty nadace se vybralo přes 30 000,- Kč.
Nadace Dětem
Podpořili jsme dárky dětský den, který pořádala 5. 10. nemocnice sv. Karla
Boromejského (nemocnice Pod Petřínem).
Vyšel poslední díl „kutnohorské“ trilogie o permonících – „Skřítkové ve
Zvonkové zemi“.
Vyšla pohádka „Hejkalov“.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment jsme realizovali pohádkové CD
“Prázdniny s dráčkem”.
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Darovali jsme pohádky Svazu neslyšících.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“
a „Prázdniny s dráčkem“.
Pan Jiří Lábus překrásně namluvil pohádky “S Blbounem do říše pohádek”.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Podpořili jsme projekt Handifest – koncert na podporu handicapovaných.
Nadace pro zdraví
S Danielem Landou připravujeme projekt využití mentálního koučinku při
léčbě pacientů.
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Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).
Realizovali jsme knížku „Hejno bílých vran“ – příběhy dětí z dětských
domovů.
Zahájili jsme práce na realizaci knížky o podnikatelích období první
republiky.
Pro podporu výuky čtení dětí s vadami zraku jsme vytvořili čtečku pohádek
Optibook.
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V roce 2012
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Mluv se mnou“.
V únoru jsme oslavili 2. narozeniny nadace.
17. října proběhl na dobříšském zámku křest knihy „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace Dětem
Darovali jsme knížky „S Blbounem do říše pohádek“ Fondu ohrožených dětí
a yourchance o.p.s.
Darovali jsme CD „Medvědí prázdniny“ společnosti Majáček o.p.s.
Darovali jsme knížky a CD dětem do nemocnic ve spolupráci s organizací
Loutky v nemocnici.
Darovali jsme knížky a CD dětskému domovu v Jablonném v Podještědí.
Ve spolupráci s Nut´s Production jsme vydali CD „Veselé pohádky“, určené
handicapovaným dětem.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“ a „Dračí
pohádky“. Tyto projekty byly dokončeny v roce 2013.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Vznikla kniha o handbiku „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace pro zdraví
Kniha „Budu živ tři sta let…“ – pokračování projektu z roku 2010 (podpora
komunikace lékařů s pacienty) – knížka příběhů pacientů. Vznikla ve
spolupráci s pacientskými organizacemi:
•
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu, o.s.
•
ONKO Unie o.p.s.
•
České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků ČR
•
LYMFOM HELP, o.s.
•
Osudy.cz
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Finančně jsme podpořili vydání knihy „Vozík a vězení je pro každého“,
kterou napsala Radka Zaciosová.
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).

V roce 2011
Akce
Vernisáž Ondřeje Zahradníčka.
Nominace na cenu Ď.
Výstava „Pavel Kantorek – Tvorba z emigrace 1970-1990“.
Benefiční koncert Rosti Čapka.
1. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY.
Nadace Dětem
„Skřítkové pod stříbrným městem“ (knížka pohádek).
CD pohádek „Skřítkové pod stříbrným městem“ pro handicapované děti.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Kniha „Mluv se mnou“ – pokračování projektu z roku 2010 (podpora
komunikace lékařů s pacienty).
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).
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V roce 2010
Akce
Benefice Rosti Čapka.
Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově sv. Karla Boromejského.
Výroční dobročinný ples k 10. výročí založení společnosti Nut’s Production.
Nadace dětem
„Medvědí prázdniny“ (pohádky namluvené Janem Třískou – CD).
„Království pohádek“ (pohádky – CD).
„Moje pohádky“ (kniha pohádek).
„Pohádky ze Stříbrného města“ (kniha pohádek).
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Kniha „Hovory R – Aneb jak jsem měl rakovinu a co vy na to, doktore?“.
Kniha „Praktické rady pro onkologické pacienty“.
Projekt „Mluv se mnou“ (podpora komunikace lékařů s pacienty).
Kniha „Nemoc jako výzva?“.
Nadace vývoji a výzkumu
Konference „Mezioborové aspekty zavádění IS“ (září 2010).
Nadace pro školství
Podpora Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka
Zůstatek na bankovním účtu vykázán ve výši 1 942 tis. Kč. Významný vliv na tuto
skutečnost měly finanční dary přijaté od našich sponzorů. Výše darů nefinanční
povahy je dána aktivitou správní rady a zaměstnanců T-SOFT a.s.
Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady – služby na zpracování
a vydání odborných publikací, pohádek a CD pro děti.
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Název ukazatele

Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem

405

Spotřeba materiálu

250

Prodané zboží

155

Služby celkem

290

Daně a poplatky celkem

5

Ostatní náklady celkem

0

Náklady celkem
(ponížené o spotřebované náklady)

Název ukazatele
Tržby za vlastní výkony
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy
Úroky

700

Hlavní činnost
164
-170
151
0

Zúčtování fondů

151

Tržby z prodeje materiálu

363

Výnosy celkem

508

Hospodářský výsledek před zdaněním

-192

Hospodářský výsledek po zdanění

-192
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Rozvaha (v tis. Kč)
Text 1

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

AKTIVA CELKEM

3 440

3 645

Zásoby celkem

1 107

1 436

30

153

2 231

2 015

72

41

PASIVA CELKEM

3 440

3 645

Vlastní zdroje celkem

3 408

3 614

Jmění celkem

4 331

4 729

Vlastní jmění

500

500

Fondy

3 831

4 229

Výsledek hospodaření celkem

- 923

-1 115

Účet hospodářského výsledku

-180

-192

Neuhrazená ztráta minulých let

-743

-923

32

31

7

7

25

24

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

Účetnictví společnosti je ověřeno nezávislou auditorskou společností NEXIA AP a.s.

Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

Datum vzniku:
Zřizovatel:
Auditor:

NADACE T-SOFT ETERNITY
Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ 142 01
Nadace
Podpora projektů zaměřených na vytváření
kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních
a kulturních výstupů založených na mezioborovém
přístupu, synergii a netradiční spolupráci
1. ledna 2010
T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka,
PSČ 142 01, IČ 40766314
NEXIA AP a.s., Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín,
PSČ 186 00, IČ 48117013
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Orgány nadace k 31. 12. 2014
Správní rada:
Předseda správní rady

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

1. místopředseda správní rady

Ing. Jaroslav Pejčoch

2. místopředseda správní rady

RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady

Ing. Soňa Pauerová, DiS.

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Monika Urbanová, MBA

Člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Firman

Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky,
které byly provedeny v účetním období:
V roce 2014 nebyly změny v organizační struktuře nadace.
Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů
NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2014 žádného zaměstnance.
Členům statutárních orgánů nejsou vypláceny žádné odměny, ani nebyly těmto
osobám poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo půjčky.
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Účasti členů statutárních a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
Právnická osoba

T-SOFT a.s.

Členové statutárních a kontrolních
orgánů dané právnické osoby
a zároveň nadace
Ing. Jaroslav Pejčoch
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Firman
Ing. Monika Urbanová, MBA
Ing. Soňa Pauerová, DiS.

T-SOFT Alfa s.r.o.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Ing. Jaroslav Pejčoch
Ing. Soňa Pauerová, DiS. (prokura)

Smlouva s právnickou
osobou
Darovací smlouva
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Mandátní smlouva
Darovací smlouva

NADACE T-SOFT ETERNITY uzavřela také tyto smlouvy se členy statutárních
a kontrolních orgánů:
 Darovací smlouva ze dne 10. 10. 2014 na finanční částku v celkové částce
150 000,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní
rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2014 na věcný dar v celkové částce
6 410,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 10. 10. 2014 na finanční částku 150 000,- Kč
s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2014 na věcný dar v celkové částce
9 200,- Kč s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2014 na věcný dar v celkové částce
200,- Kč s Ing. Soňou Pauerovou, DiS. (předseda dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 2. 2014 na věcný dar v celkové částce
5 094,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2014 na věcný dar v celkové částce
2 116,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 30. 11. 2014 na finanční dar v celkové částce
6 000,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2014 na věcný dar v celkové částce
100,- Kč s Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 30. 11. 2014 na finanční částku 12 000,- Kč
s Ing. Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady).
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Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
Účetní závěrka za rok 2014 je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Způsob ocenění
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.
Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách
Reprodukční pořizovací cena majetku oceňovaného tímto způsobem vychází
z ceny, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, nebo na
základě znaleckého posudku. Takovýto majetek nadace k datu účetní závěrky
neeviduje. V průběhu účetního období však tento způsob ocenění účetní
jednotka použila pro ocenění obdržených věcných darů.
Způsob ocenění pořizovacích nákladů zahrnovaných do nakupovaných zásob
a druhy nákladů zahrnované do cen zásob oceňovaných v úrovni vlastních
nákladů
V souladu s účetní legislativou jsou součástí pořizovací ceny nakupovaného
majetku a stálých aktiv vedlejší náklady související s pořízením. Účtování
pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny
účetních postupů v účetním období
Nebyly provedeny žádné jiné změny v účetních postupech, oceňování či
odpisování.
Způsob stanovení opravných položek k majetku a použitý zdroj informací pro
jejich kvantifikaci
Nebyly vytvářeny žádné opravné položky.
Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů
Nadace neeviduje v roce 2014 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý
majetek.
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Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
K přepočtu údajů v cizích měnách na Kč se používá aktuální kurz ČNB pro
příslušný den.
Pro přepočet cizích měn na Kč ke dni účetní závěrky se používá směnný kurz
ČNB ke dni 31. 12.
Žádné transakce v cizí měně v průběhu roku 2014 neproběhly.

41

Výroční zpráva

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Nadační jmění
Nadační jmění bylo zapsáno do nadačního rejstříku ve výši 500 000,- Kč.
V účetním období, kterého se příloha týká, nedošlo ke změnám v nadačním
jmění.
Závazky
Nadace eviduje k datu sestavení účetní závěrky krátkodobé závazky ve výši
7 tis. Kč z titulu běžného obchodního vztahu.
Nadace neeviduje k 31. 12. 2014 žádné splatné závazky z titulu pojistného na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani
neeviduje nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Nadace neeviduje žádné závazky, jejichž splatnost by byla delší než 5 let, ani
neeviduje žádné závazky po splatnosti.
Poskytnuté půjčky, odměny, záruky či jiná plnění
Nadace neposkytovala žádné půjčky, odměny, záruky či jiná plnění.
Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky
za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr, popřípadě další odhadnutá
rizika), na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva
NADACE T-SOFT ETERNITY neeviduje k 31. 12. 2014 žádné závazky, které nejsou
v účetnictví.
Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovaném účetním období nadace nevytvářela žádné rezervy.
Výnosy z běžné činnosti
Druh výnosu

Rok 2014 (v tis. Kč)
Tuzemsko

Tržby z prodeje služeb

1

Tržby za prodané zboží

163

Tržby z prodeje materiálu

363

Přijaté úroky z bankovních účtů
Zúčtování fondů

0
151

42

Výroční zpráva

Veškeré výnosy nadace se týkaly hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla
v daném období vykonávána.
Přijaté dary a poskytnuté příspěvky
Přijaté dary podle jednotlivých dárců a příspěvky poskytnuté jednotlivým
subjektům jsou uvedeny ve výroční zprávě nadace.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nadace neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Náklady nadace
Dle statutu NADACE T-SOFT ETERNITY čl. 9 je stanoveno, že celkové roční
náklady související se správou nadace nesmí převýšit 15 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečné režijní náklady spojené se správou
nadace za rok 2014 činily 189 511,68 Kč. Poskytnuté nadační příspěvky za
rok 2014 činily 415 868,17 Kč, tj. režijní náklady na správu činily 45,57 %.
Nadace tedy překročila statutem stanovený limit, přičemž hlavní příčinou byla
skutečnost, že se nadace v roce 2014 rozhodla věnovat především vlastním
projektům, které financovala z přijatých příspěvků. Kompletní seznam projektů
realizovaných v roce 2014 je uveden ve výroční zprávě.
Toky peněžních prostředků (cash flow)
Text
Stav peněžních prostředků začátkem období
Účetní zisk nebo ztráta
Odpisy dlouhodobého majetku
Změna stavu zásob
Změna stavu pohledávek
Změna stavu závazků

Tis. Kč
2 231
-192
0
-330
-92
0

Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky
Změna nadačního jmění
Změna fondů – čerpání
Změna fondů – přijaté dary
Stav peněžních prostředků na konci období

0
-426
824
2 015
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Informace o významných událostech po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

Přijaté finanční dary
Dárci

Hodnota daru

Vršanská uhelná a.s.

300 000 Kč

Ing. Jaroslav Pejčoch

150 000 Kč

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

150 000 Kč

JUDr. Vilém Podešva, LLM

12 500 Kč

Ing. Monika Urbanová, MBA

12 000 Kč

BLsmart

7 500 Kč

Ing. Miroslav Firman

6 000 Kč

Jana Černá

6 000 Kč

Ing. Aram Simoniam

5 000 Kč

Ing. Bohdana Kloudová

3 000 Kč

Ing. Michaela Melicharová

3 000 Kč

Jaromír Jindra

2 000 Kč

Ivan Helcl

950 Kč

Ing. Pavel Hloušek, CSc.

500 Kč

Maxdorf

210 Kč

Zaměstnanci T-SOFT – drobné příspěvky
Celkový součet

9173 Kč
667 833 Kč
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Přijaté věcné dary
Dárci
T-SOFT ALFA s.r.o.

Hodnota daru
105 220 Kč

Ing. Jaroslav Pejčoch

9 200 Kč

Ing. Miroslav Firman

7 210 Kč

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

6 410 Kč

Václav Urban

5 800 Kč

Jana Rašková

1 900 Kč

Martina Perglerová

1 700 Kč

Ing. Aleš Pakosta

1 500 Kč

Ing. Tomáš Sekera

1 500 Kč

Ing. Josef Pánek

1 100 Kč

Ing. Kateřina Zajícová

950 Kč

Jitka Gašićová

600 Kč

Ing. Jana Blehová

550 Kč

Lukáš Materna

500 Kč

Ing. Kristina Skřivánková

450 Kč

Ing. Ivan Hanuš

300 Kč

Mgr. et Bc. Johana Polášková

300 Kč

Tomáš Zdichynec

270 Kč

RNDr. Jan Stelibský

220 Kč

Ing. Bohdana Kloudová

200 Kč

Ing. Soňa Pauerová, DiS.

200 Kč

Ing. Monika Urbanová, MBA

100 Kč

Celkový součet

146 180 Kč
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Poskytnuté finanční dary
Obdarovaní

Hodnota daru

Czech Handcycling

100 000 Kč

Domov sv. Karla Boromejského

110 000 Kč

Yourchance o.p.s.

50 000 Kč

Miroslav Vymětal

4 567 Kč

Celkový součet

264 567 Kč

Poskytnuté věcné dary
NADACE T-SOFT ETERNITY poskytla věcné dary ve formě knížek a CD v celkové
hodnotě na základě smluv ve výši 62 609,44 Kč a drobné dary ve výši
88 691,73 Kč.

Náklady na projekty
Název projektu
CD Medvědí prázdniny – umělecký výkon J. Tříska
Pivo, zbraně i tvarůžky – 1 000 ks

Náklady
27 764 Kč
256 555 Kč

Svěcený CD Ve znamení tanga – 100 ks

10 000 Kč

OPTIBOOK Slabikář – 300 ks

35 760 Kč

CD S Blbounem do říše pohádek II – umělecký výkon J. Lábus

35 400 Kč

CD S Blbounem do říše pohádek I – 1 050 ks

19 211 Kč

Pexeso Skřítkové

6 050 Kč

Ať žijí stomici – 1 700 ks

205 700 Kč

Ondra a klaun – 1 000 ks

152 885 Kč

Celkový součet

749 325 Kč

Náklady nadace
Náklady nadace

Náklady

Spotřeba materiálu
Ostatní služby

37 619 Kč
30 200 Kč

Ostatní služby – nájemné

28 783 Kč

Ostatní služby – účetnictví, audit

53 240 Kč

Ostatní služby – web

29 620 Kč

Ostatní služby – členský poplatek

5 000 Kč

Ostatní daně a poplatky

5 000 Kč

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
Celkový součet

50 Kč
189 512 Kč
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ZPRÁVA AUDITORA
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