
 

 



Výroční zpráva 

 

  1 

Obsah 

Základní údaje ...................................................................... 3 

Úvod .................................................................................... 4 

Smysl a cíl nadace ................................................................ 5 

1. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY ............................ 7 

Nominace na CENU Ď ........................................................... 8 

Akce roku 2011 .................................................................... 9 

Rosťa Čapek uvádí… ................................................................... 9 

Vernisáž Ondřeje Zahradníčka .................................................. 10 

Výstava „Pavel Kantorek – Tvorba z emigrace 1970 – 1990“ ........ 11 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2011 ............................ 12 

Nadace potřebným .................................................................... 12 

Nadace pro zdraví ..................................................................... 13 

Nadace dětem ........................................................................... 14 

Nadace sportovcům ................................................................... 15 

Nadace pro školství ................................................................... 16 

Projekty plánované pro rok 2012 ........................................ 17 

Nadace dětem ........................................................................... 17 

Nadace sportovcům ................................................................... 17 

Nadace pro zdraví ..................................................................... 17 

Nadace kultuře ......................................................................... 17 

Nadace pro školství ................................................................... 17 

Nadace potřebným .................................................................... 17 

Partneři ............................................................................. 18 

Dárci – sponzoři ................................................................. 19 

Cena Nadace ...................................................................... 20 

Shrnutí PROJEKTŮ nadace v jednotlivých letech................ 21 

V roce 2011 .............................................................................. 21 

V roce 2010 .............................................................................. 22 

Finanční zpráva ................................................................. 23 

Účetní závěrka .......................................................................... 23 

Příloha k účetní závěrce ............................................................ 24 



Výroční zpráva 

 

  2 

Přijaté finanční dary .................................................................. 30 

Poskytnuté dary ........................................................................ 31 

Náklady na projekty .................................................................. 31 

Náklady nadace ........................................................................ 31 

Zpráva auditora .................................................................. 32 

 



Výroční zpráva 

 

  3 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:  NADACE T-SOFT ETERNITY 

Status:  Nadace 

Registrace:  Nadační rejstřík, vedený Městským soudem 
v Praze, oddíl N, vložka 767 

IČ:  290 03 547 

DIČ:  CZ29003547 

Sídlo:  Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 

Telefon/fax:  261 710 561-562 

Web:  www.nadaceeternity.cz 

E-mail:  info@nadaceeternity.cz 

Bankovní spojení:  8900154327/2600 u CITIBANK 

 

Předseda správní rady Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 

1. místopředseda správní rady Ing. Jaroslav Pejčoch 

2. místopředseda správní rady RNDr. Ivana Vaněčková, CSc. 

 

http://www.nadaceeternity.cz/
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ÚVOD 

Rádi bychom Vám představili NADACI T-SOFT ETERNITY, kterou založila 
společnost T-SOFT a.s. 

Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí? 

T-SOFT a.s. již mnoho let přispívá na různé dobročinné a kulturní akce, 
podporuje handicapované občany apod. 

Vzhledem k tomu, že se tyto aktivity stále rozšiřovaly a rozrůstaly jak obsahem, 
tak rozsahem, bylo vhodné tuto činnost soustředit pod samostatnou 
organizaci. Kromě toho u nás začaly vznikat i náměty na rozsáhlejší projekty, 
které by již nebyly financované pouze společností T-SOFT a.s., ale vyžadovaly 
by finanční i organizační účast dalších partnerů. 

Proto byla 1. ledna 2010 založena NADACE T-SOFT ETERNITY. Smyslem nadace 
je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových 
vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na 
mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Vizí nadace je 
přinášet a pomoci realizovat projekty, které vyžadují účast více oborů, 
projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout. 

Za první dva roky činnosti máme za sebou projekty, za které se nemusíme 
stydět, jak co do množství, tak do kvality a potřebnosti a společenské 
potřebnosti těchto 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 vývoji a výzkumu 

Podpora výzkumu a vývoje 

Oceňování významných projektů 

 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 



Výroční zpráva 

 

  6 

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, dle 
rozhodnutí a uvážení správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY. 

 Pořádáme vlastní akce. 

 Vymýšlíme a realizujeme vlastní projekty v souladu s cíli nadace. 

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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1. NAROZENINY NADACE T-SOFT ETERNITY 

Dne 22. 2. 2011 jsme oslavili rok od založení NADACE T-SOFT ETERNITY. 

Oslava proběhla v příjemném prostředí Domova sv. Karla Boromejského. 
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NOMINACE NA CENU Ď 

Domov sv. Karla Boromejského v Praze nominoval: 

„Ing. Michala Vaněčka, Ph.D., MBA za velikou a jedinečnou snahu prožívat 
každý den svůj život a svou práci tak, aby pomáhala druhým, proto píše knihy 
o tom, co ho potkalo, proto usiluje o poradenství onkologicky nemocným, 
proto zakládá NADACI T-SOFT ETERNITY, která zastřešuje nově vznikající 
projekt „Mluv se mnou“, který má pomoci blízkým a příbuzným závažně 
nemocných pacientů v jejich situaci a usnadnit jim komunikaci se 
zdravotnickým personálem.“ 
www.cena-d.cz 
 

 
 

  

http://www.cena-d.cz/
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AKCE ROKU 2011 

NADACE T-SOFT ETERNITY podporovala v roce 2011 následující akce: 

 

Rosťa Čapek uvádí… 

…nejlepší mandolinisty světa. 

Mike Marshall (USA) a Caterina Lichtenberg (Německo) 

22. února 2011 od 19:30 Divadlo Koppernik (Hotel Pyramida) 

 

V rámci koncertu byl předán dar – kytara Rosti Čapka  
S. M. Konsolátě Mgr. Miroslavě Frýdecké z Domova sv. Karla Boromejského. 
 

 
Benefiční koncert Rostislava Čapka 
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Vernisáž Ondřeje Zahradníčka 

Při vernisáži v unhošťském muzeu představil Ondřej Zahradníček sbírku 
ilustrací, knihu a kalendář. S autory Michalem Vaněčkem a Renatou 
Petříčkovou pokřtili novou knížku pohádek pro děti s názvem Skřítkové pod 
stříbrným městem, která byla vytvořena pro handicapované děti. 

 

 

Ta je inspirována kutnohorskými pověstmi a je volným pokračováním Pohádek 
ze stříbrného města. Kromě tohoto díla byl uveden do života i Rodinný 
myslivecký kalendář 2012, jenž Ondřej opatřil vtipnými obrázky a textem Petr 
Šeplavý. 

Osmačtyřicetiletý Ondřej Zahradníček vystavoval v Unhošti poprvé v 
sedmnácti letech a podruhé v pětadvaceti. Vloni zde představil díla svojí 
žákyně Terezy Kolovratníkové a letos v září má v Unhošti také on v jistém 
smyslu životní premiéru. Obdivovatelům totiž předkládá poprvé pouze 
ilustrace. Na doporučení ředitele muzea tak vznikla jedinečná expozice. 

 

(zdroj: Kladenský deník)  
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Výstava „Pavel Kantorek – Tvorba z emigrace 
1970 – 1990“ 

Výstava originálních kreseb Pavla Kantorka, vytvořených během jeho emigrace, 
spojená s prodejem originálních kreseb. Část výtěžku z akce byla určena ve 
prospěch nadace. 

Ve dnech 11. května – 22. července 2011 – Po-Pá 9:00-17:00 hodin. 
 
Kulturní centrum InGarden 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2011 

 

Nadace potřebným 

 

Podpora Domova sv. Karla Boromejského 

Také v roce 2011 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.  

 
  



Výroční zpráva 

 

  13 

Nadace pro zdraví 

 

Kniha „Mluv se mnou“  

Cílem knížky je nastínit a přiblížit 
překážky, se kterými se během svého 
kontaktu s nemocí setkávají pacienti, 
jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující 
personál. Prostřednictvím zkušeností 
všech zmiňovaných účastníků se 
autoři snaží zprostředkovat čtenářům 
pohled ze všech stran „barikády“ a 
usnadnit tak jejich další pohyb a 
orientaci v českém zdravotnictví. 
Kniha obsahuje praktické rady pro 
pacienty a jejich blízké, kteří aktuálně 
řeší vážné onemocnění, a dále se 
věnuje tématu komunikace ve 
zdravotnictví z pohledu všech 
zúčastněných subjektů. 

Kniha má pomoci jak nemocnému, 
tak ošetřujícímu personálu, který je 
také někdy bezradný, jak vážnou 
situaci pacientovi vysvětlit. Publikaci 

by si měly přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je 
potenciální pacient, i když si to nepřipouští. 

Část nákladu byla rozeslána hospicům, které projevily zájem, část je 
distribuována nakladatelstvím Maxdorf. Bylo zažádáno o grant MHMP s cílem 
dotisknout větší počet výtisků a rozeslat je hospicům a pacientským 
organizacím. Bude o tom rozhodnuto v prvním čtvrtletí 2012. 
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Nadace dětem 

S podporou nadace vznikly knížky a CD pro handicapované děti. Byly rozeslány 
do dětských domovů a speciálních škol ve spolupráci s NUT’s Production. 

„Skřítkové pod stříbrným městem“ knížka a CD  
(namluveno Evou Hruškovou a Janem Přeučilem) 

 

CD „Království pohádek“ (namluveno Otakarem Brouskem st.) 
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Nadace sportovcům 

Nadace pokračuje i v roce 2011 v podpoře handbikového závodníka Honzy 
Tománka. 

 

 

Honzovy úspěchy v roce 2011: 

 9. místo EHC – UCI 2011 (absolutní pořadí H2)  

 16. místo v celosvětovém rankingu UCI (absolutní pořadí H2)  

 16. místo na Mistrovství světa v silničním závodě (H2)  

 1. místo Mistrovství České republiky – Mistr ČR v silničním závodě (H2)  

 1. místo Mistrovství České republiky – Mistr ČR v časovce jednotlivců (H2)  

 1. místo Český pohár handbike (absolutní pořadí H2)  

 1. místo OMV Linz Halbmarathon (kat. handbike)  

 1. místo UCI P1 Bizkaia Bira (H2)  

 1. místo UCI P1 Terchová (H2)  

 1. místo UCI P1 Belgrade (H2)  

 2. místo UCI P1 Praha (H2)  

 2. místo UCI P1 Elzach (H2)  

 7 x 1. místo v závodech Českého poháru handbike (H2) 
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Nadace pro školství 

V roce 2011 jsme 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 dát dětem možnost 
získat vlastní zkušenosti pod supervizí 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 zde: http://www.podnikam.eu/. 

K projektu jsme mimo jiné přispěli metodickou příručkou „Otázky pro život“. 

 

http://www.podnikam.eu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.eu%2F
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PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2012 

Nadace dětem 

 „S Blbounem do pohádky“ (knížka pohádek) 

 CD pohádek pro handicapované děti 

 Knížka pohádek pro handicapované děti 

Nadace sportovcům 

 Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka 

 Knížka o životním příběhu Honzy Tománka 

Nadace pro zdraví 

 Volné pokračování knihy „Mluv se mnou“ – příběhy pacientů 

Nadace kultuře 

 Podpora nového divadelního představení Evy Hruškové a Jana Přeučila 

Nadace pro školství 

 Další podpora projektu podnikam.eu 

Nadace potřebným 

 Podpora Domova sv. Karla Boromejského 



Výroční zpráva 

 

  18 

PARTNEŘI 

Naše poděkování patří za rok 2011 zejména 

Sestře Konsolátě, která nám je duševní oporou v našem snažení a umožňuje 
nám v Domově sv. Karla Boromejského již pravidelně slavit nadační 

narozeniny, 

Evě Hruškové a Janu Přeučilovi za namluvení CD pohádek  
„Skřítkové pod stříbrným městem“, 

Otakaru Brouskovi st., který namluvil CD „Království pohádek“, 

Tomáši Kurfürstovi, v jehož studiu se pohádky natáčely, 

Společnosti Nut’s Production, konkrétně Janě Merunkové, která natáčení 
pohádek organizovala a zajišťovala distribuci handicapovaným dětem, 

Společnosti GZ Digital Media, a.s., která ve svých závodech v Loděnicích 
vyrobila CD s pohádkami, 

Nakladatelství MAXDORF, které vytisklo a distribuuje knížky, jak pohádkové, 
tak i ty ostatní, 

Společnosti WeMakeMedia, která organizuje mezioborové kolokvium 
PragueOnco a umožnila na této akci křest knihy „Mluv se mnou“. 
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DÁRCI – SPONZOŘI 

Podnikatelské subjekty a fyzické osoby v roce 2011 podpořily nadaci celkovou 
částkou 1 057 804,- Kč.  

Dovolujeme si tímto vyjádřit upřímný dík všem našim dárcům a sponzorům:  

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 

Báňská nadace 

Ing. Jaroslav Pejčoch 

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 

Ing. Miroslav Firman 

Ing. Monika Urbanová, MBA 

Jana Černá 

Josef Jirák 

Nadace České pojišťovny 

SHOCK, s.r.o. 

SOFTRONIC Praha a.s. 

T-SOFT a.s. 
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CENA NADACE 

Nadace se rozhodla udělit každý rok cenu za nejlepší synergický projekt, který 
byl v daném roce nadací podpořen. 

Za rok 2011 se správní rada rozhodla udělit cenu Janě Merunkové za 
iniciování mezioborového projektu „Podnikam.eu“. 

 

Cílem projektu je školení podnikatelské a finanční gramotnosti v dětských 
domovech. Jedná se o typický mezioborový projekt, na kterém se musí podílet 
nejrůznější profese, a jedná se o projekt v České republice ojedinělý. 

 
Cena NADACE T-SOFT ETERNITY 
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SHRNUTÍ PROJEKTŮ NADACE 
V JEDNOTLIVÝCH LETECH 

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) 

http://www.nadaceeternity.cz/vernisaz-ondreje-zahradnicka
http://www.nadaceeternity.cz/cs/predavani-ceny-d
http://www.nadaceeternity.cz/cs/vystava-pavel-kantorek
http://www.nadaceeternity.cz/cs/rosta-capek-uvadi
http://www.nadaceeternity.cz/cs/1-narozeniny-nadace
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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 

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 

http://www.nadaceeternity.cz/cs/benefice-rosti-capka
http://www.nadaceeternity.cz/cs/beneficni-koncert
http://www.nadaceeternity.cz/cs/vyrocni-dobrocinny-ples
http://www.honzatomanek.com/
http://www.mluvsemnou.com/
http://www.nadaceeternity.cz/cs/konference
http://www.kjd.cz/
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

Účetní závěrka 

Zůstatek na bankovním účtu byl vykázán ve výši 1 388 tis. Kč. Významný vliv na 
tuto skutečnost měly přijaté finanční dary od našich sponzorů. Na výši darů 
nefinanční povahy se podílí zejména práce správní rady. Nejvýznamnější 
nákladovou položkou jsou náklady – služby na zpracování a vydání odborných 
publikací, pohádek a CD pro děti.  

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 

Název ukazatele Hlavní činnost 

Náklady celkem 660 

Spotřebované nákupy celkem 225 

Služby celkem 410 

Daně a poplatky 20 

Ostatní náklady celkem 5 

 

Název ukazatele Hlavní činnost 

Výnosy celkem 225 

Hospodářský výsledek před zdaněním - 405 

Hospodářský výsledek po zdanění - 405 
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Rozvaha (v tis. Kč) 

Text 1 Stav k prvnímu dni 
účet. období 

Stav k poslednímu dni 
účet. období 

AKTIVA CELKEM 1 483 1 470 

Zásoby celkem 9 41 

Pohledávky celkem 0 36 

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 474 1 388 

PASIVA CELKEM 1 483 1 470 

Vlastní zdroje celkem 1 450 1 415 

Jmění celkem 1 830 2 200 

Vlastní jmění 500 500 

Fondy 1 330 1 700 

Výsledek hospodaření celkem -380 - 785 

Účet hospodářského výsledku 380 405 

Cizí zdroje 33 55 

Krátkodobé závazky celkem 9 7 

Jiná pasiva celkem 24 48 

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

Příloha k účetní závěrce 

Obecné údaje  

Název:  NADACE T-SOFT ETERNITY 

Sídlo:  Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ 142 01 

Právní forma:  nadace 

Předmět činnosti:  podpora projektů zaměřených na vytváření 
kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních 
a kulturních výstupů založených na mezioborovém 
přístupu, synergii a netradiční spolupráci 

Datum vzniku:  1. ledna 2010 

Zřizovatel:  T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, 
PSČ 142 01, IČ 40766314 

Auditor:  NEXIA AP a.s., Žerotínova 1124/35, Praha 3,  
PSČ 130 00, IČ 48117013 
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Orgány nadace k 31. 12. 2011 

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 2011 nebyly změny v organizační struktuře nadace. 

 

Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů 

NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2011 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 Členové statutárních a kontrolních 
orgánů dané právnické osoby 

a zároveň nadace 

Smlouva s právnickou 
osobou 

T-SOFT a.s. Ing. Jaroslav Pejčoch Darovací smlouva 

 

Smlouva o nájmu 
nebytových prostor 

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 Mandátní smlouva 

Ing. Jaroslav Pejčoch 

Ing. Soňa Pauerová, DiS. (prokura) 

SOFTRONIC Praha a.s. Ing. Miroslav Firman Darovací smlouva 

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 

Ing. Soňa Pauerová, DiS. 

Ing. Monika Urbanová, MBA  

NADACE T-SOFT ETERNITY uzavřela také tyto smlouvy se členy statutárních 
a kontrolních orgánů: 

 Darovací smlouva ze dne 15. 12. 2011 na finanční částku 100.000,- Kč 
s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 14. 12. 2011 na finanční částku 100.000,- Kč 
s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 20. 12. 2011 na finanční částku 6.000,- Kč 
s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady). 

 Darovací smlouva ze dne 20. 12. 2011 na finanční částku 6.000,- Kč 
s Ing. Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady). 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
a způsobech oceňování 

Účetní závěrka za rok 2011 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. 
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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 ceny majetku oceňovaného touto cenou vychází 
z ohodnocení věci na základě znaleckého posudku vydaného v době, kdy se 
o tomto majetku účtuje. Tento majetek nadace k datu účetní závěrky 
neeviduje. 

Základní druhy vedlejších 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. Tento majetek 
nadace k datu účetní závěrky neeviduje. 

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující 
změny účetních postupů v účetním období 

Nadace v účetním období 2011 neprováděla žádné změny v účetních 
postupech, oceňování či odepisování. 

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 2011 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý 
majetek. 

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 2011 neproběhly.  
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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. 2011 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 která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva 

NADACE T-SOFT ETERNITY neeviduje k 31. 12. 2011 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 2011 (v tis. Kč) 

Tuzemsko  

Tržby z prodeje služeb 22 

Přijaté úroky z bankovních účtů 5 

Zúčtování fondů 228 
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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 poskytnuté příspěvky 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 nesmějí převýšit 15% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečné režijní náklady spojené se 
správou nadace za rok 2011 činily 185.472,30 Kč. Poskytnuté nadační 
příspěvky za rok 2011 činily 687.118,64 Kč, tj. režijní náklady na správu činily 
26,99%. Nadace překročila statutem stanovený limit, přičemž hlavní příčinou 
byla především skutečnost, že v druhém roce existence nadace nebyly ještě 
nadační příspěvky v takové míře, jak bylo původně plánováno. 

Toky peněžních prostředků (cash flow) 

Text Tis. Kč 

Stav peněžních prostředků začátkem období 1 474 

Účetní zisk nebo ztráta  -405 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 

Změna stavu zásob  -32  

Změna stavu pohledávek -42 

Změna stavu závazků 22 

Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky  

Změna nadačního jmění 0 

Změna fondů – čerpání -687 

Změna fondů – přijaté dary 1 058 

Stav peněžních prostředků na konci období 1 388 
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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  

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 55 000 Kč 

Báňská nadace 300 000 Kč 

Ing. Jaroslav Pejčoch 100 000 Kč 

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA  100 000 Kč 

Ing. Miroslav Firman 6 000 Kč 

Ing. Monika Urbanová, MBA 6 000 Kč 

Jana Černá 3 000 Kč 

Josef Jirák 10 000 Kč 

Nadace České pojišťovny 15 000 Kč 

SHOCK, s.r.o. 12 804 Kč 

SOFTRONIC Praha a.s. 200 000 Kč 

T-SOFT a.s.  250 000 Kč 

Celkový součet 1 057 804 Kč 
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Poskytnuté dary 
Obdarovaní Hodnota daru 

Czech Handcycling 100 000 Kč 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 100 000 Kč 

NUT´S PRODUCTION o.p.s. 220 130 Kč 

Rostislav Čapek 25 000 Kč 

SHOCK, s.r.o. 30 000 Kč 

Yourchance o.p.s. 100 000 Kč 

Celkový součet 575 130 Kč 

Náklady na projekty  
Název projektu Náklady 

Skřítkové pod Stříbrným městem 275 395 Kč 

Mluv se mnou 192 878 Kč 

Celkový součet 468 273 Kč 

Náklady nadace 
Náklady nadace Náklady 

Spotřeba materiálu 225 066 Kč 

Ostatní služby 289 380 Kč 

Ostatní služby – nájemné 28 704 Kč 

Ostatní služby – účetnictví, audit 52 800 Kč 

Ostatní služby – web 39 300 Kč 

Ostatní daně a poplatky 20 000 Kč 

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky 5 450 Kč 

Celkový součet 660 700 Kč 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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