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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 

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 šest 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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Od roku 2015 jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací. 

 

 

 

V tomto roce jsme též získali známku kvality. 

Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality firemních nadací 
a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným firemním 
nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. 

Jsme šestou firemní nadací, která tuto známku kvality získala. 

 

 

 

  

http://www.avpo.cz/
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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 poskytován 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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5. NAROZENINY NADACE T-SOFT ETERNITY 

V roce 2015 jsme oslavili 5. narozeniny. Již tradičně proběhlo toto setkání 
v Domově sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích. 

Cenu nadace získal profesor Drahomír Jančík a Barbora Štolleová za knížku 
„Pivo, zbraně i tvarůžky“. 

 

 

Zlatým hřebem narozeninové oslavy byl koncert Evy Pilarové. 
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY V ROCE 2015 

Akce 

Koncert Vesny Cáceres 

Ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského jsme uspořádali i další koncert, 
vystoupení Vesny Cáceres. 

 

 

 

Vesna Cáceres 
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PragueOnco 

Rok 2015 jsme zahájili křtem knížky „Ať žijí stomici!“, která popisuje příběhy 
pacientů se stomií. Knihu pokřtil Boris Hybner a díky společnosti WeMakeMedia 
jsme knihu pokřtili v rámci konference PragueONCO. 

 

 
;

 
Michal Vaněček, Jan Hugo, Marie Ředinová, Boris Hybner, Pavel Pafko, Petra Tesařová 
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Pivo, zbraně i tvarůžky 

 

V lednu jsme představili knížku „Pivo, zbraně i tvarůžky“, která byla dokončena 
v roce 2014. Výtisky knihy si vyžádala londýnská British Library 
a washingtonská Congress Library. 

Nepřehlédnutelný podíl na tvorbě hospodářského, sociálního a kulturního 
prostředí meziválečného Československa měli podnikatelé a manažeři třímající 
otěže průmyslových podniků, a právě těm je věnována publikace „Pivo, zbraně 
i tvarůžky“ s podtitulem „Podnikatelé meziválečného Československa ve víru 
konjunktur a krizí“. Vypráví životní příběhy takřka dvou desítek osobností z řad 
prvorepublikového podnikového managementu, které vyjadřují nepřebernou 
pestrost podnikatelských aktivit na československém území. 
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Nadace potřebným 

Podpora Domova sv. Karla Boromejského 

 

Také v roce 2015 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 

Loutky v nemocnici 

S „Loutkami v nemocnici“ spolupracujeme po celou dobu trvání naší nadace. 

Jejich prostřednictvím se k dětem v nemocnicích dostalo již více než 500 knížek 

a 500 CD. 

  

  

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. 

http://www.loutkyvnemocnici.cz/images/stories/imageLVN/lvn_logo.jpg
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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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Knížky a CD jsme darovali i dalším organizacím 

 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 5 

 Slunce všem o.p.s. 

 Mobilní hospic Ondrášek 

 Dětská skupina Klásek při MZE 

 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace 

 Celé Česko čte dětem o.p.s. 

 Thomayerova nemocnice 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
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CD „S Blbounem za velkým dobrodružstvím“ 

V květnu jsme vydali CD s nahrávkou druhého 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 pohádkových bytostí. 

Máme natočena i další CD, která čekají na zpracování v roce 2016: 

 S dráčkem do pravěku (namluvili Eva Hrušková a Jan Přeučil) 

 Hejkalov (namluvil Josef Somr) 

 Ondra a klaun (namluvil Petr Nárožný) 

Pohádky pro nevidomé 

Před časem jsme byli osloveni organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), 
zda bychom neposkytli námi vydávané pohádky pro převod do podoby pro 
nevidomé čtenáře. 

Od června 2015 jsou tak naše pohádky k dispozici i v archivu pro nevidomé. 
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Nadace pro zdraví 

Z planety D.S. na Zem 

 

Připravujeme knihu o strastech a slastech života mladých lidí s Downovým 
syndromem, ve které otevřeně vyjadřují své názory na lásku, přátelství, práci, 
manželství a intimní život.  

Vyprávějí také o svých představách a snech, kterými by chtěli naplnit své 
poněkud komplikované životní poslání. Bude to kniha nejen o nich pro ně, ale 
především pro nás „normální“. 

Náš svět, viděný jejich optikou, je úsměvný, ale stojí také za zamyšlení. 

Autorkou knihy je Olga Strusková. Práce na knize je náročná, počítáme, že bude 
dokončena na podzim 2016.  
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Nadace sportovcům 

Honza Tománek a handbike 

Nadace pokračovala i v roce 2015 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 kultuře 

Příběhy Malého Tibetu 

 

Ve spolupráci s Brontosaury v Himálajích jsme vydali knihu „Příběhy Malého 
Tibetu“. 

Český čtenář najde v knize poutavé a romantické příběhy z minulosti, legendy 
a pohádky předávané z generace na generaci, s kterými kontrastují představy 
žáků základní školy v Mulbekhu o životě za deset let, plném přepychu 
a moderních technologií. Přečtení knihy vede k zamyšlení nad tím, zda my 
Evropané nemáme často jen iluzorní a idealistické představy o tamním životě. 
Seznamuje nás se skutečnými hodnotami a životním stylem obyvatel Malého 
Tibetu. Podobně jako oni, tak i my jsme před určitým časem měli stejné 
představy, že technologie a luxus vyřeší všechny naše problémy. Dnes již mnozí 
z nás tyto touhy a přání pomalu opouštějí. 

Obyvatelé Malého Tibetu mnohdy 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. 
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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 vznikla 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 podíleli jak obyvatelé tamní vesnice, tak 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 byla pro děti zároveň výukovým programem, 
díky kterému se mohly naučit chápat svoji kulturu v souvislostech a zároveň 
i spoluvytvářet kulturu novou. 

V polovině roku 2016 vyjde rovněž anglická verze této knihy. 
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PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2016 

Nadace dětem 

 Pokračování ve spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“. 

 Vydání CD pohádek „Ondra a klaun“ (Petr Nárožný). 

 Vydání CD pohádek „S dráčkem do pravěku“ (Eva Hrušková a Jan Přeučil). 

 Vydání CD pohádek „Hejkalov“ (Josef Somr). 

 Knížka pohádek „Ztracený cirkus“. 

Nadace sportovcům 

 Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka. 

Nadace pro zdraví 

 Kniha o osudech dětí s Downovým syndromem. 

 Jednáme o spolupráci na příbězích pacientů v komatu s nemocnicí Sokolov. 

Nadace kultuře 

 „Příběhy Malého Tibetu“ – anglická verze knihy. 

 Plánujeme pokračovat dále se čtečkou OPTIBOOK a jejím dalším 
rozšířením. 

Nadace potřebným 

 Podpora Domova sv. Karla Boromejského. 
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PARTNEŘI 

Naše poděkování patří za rok 2015 zejména: 

Sestře Konsolátě, která nám poskytuje azyl pro oslavy nadačních narozenin, 

Evě Pilarové za překrásný koncert u příležitosti nadačních narozenin, 

Evě Hruškové, Janu Přeučilovi, Jiřímu Lábusovi, Petru Nárožnému a Josefu 
Somrovi za namluvení CD pohádek, 

Tomáši Kurfürstovi, který se režijně podílel na natáčení CD, 

Studiu DEMA, kde se pohádky natáčely, 

Společnosti GZ Media za výrobu CD, 

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

Ondřeji Zahradníčkovi a Věře Krumphanzlové za 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, 

Anetě a Luboši Pavlovým a Brontosaurům v Himálajích za napsání knihy 
„Příběhy Malého Tibetu“, 

Olze Struskové za práci na knize o dětech s Downovým syndromem. 
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DÁRCI – SPONZOŘI 

Dovolujeme si tímto vyjádřit upřímný dík všem našim dárcům a sponzorům, 
kteří nás od vzniku nadace v roce 2010 podpořili: 

FIRMY 

ALTO SYSTEMS s.r.o. 
ANCORA Praha, spol. s r.o. 

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Báňská nadace 
BLsmart, s.r.o. 

České Radiokomunikace  
Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o. 

Ing. Albín Jakl, CSc.AWEX 
INTERQUALITY, spol. s.r.o. 
Nadace České pojišťovny 

OSKAR PLAST, s.r.o. 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

SHOCK, s.r.o.  
Softronic Praha, a.s. 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
T-SOFT ALFA s.r.o. 

T-SOFT a.s. 
Vršanská uhelná a.s. 

OSOBY 

Radek Beneš 
Jana Blehová 

Monika Brabcová 
Jana Černá 

Miroslav Firman 
Tomáš Fröhlich 
Jitka Gašićová 

Ivan Hanuš 
Ivan Helcl 

Pavel Hloušek 
Zuzana Hotová 

http://www.rowanlegal.com/cz/
http://www.o2.cz/
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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 

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 2015 se správní rada 
rozhodla udělit cenu Luboši 
Pavlovi a jeho manželce 
Anetě za knihu „Příběhy 
Malého Tibetu“.  

 

 

 

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

V roce 2015 

Akce 

 V lednu proběhl křest knih „Ať žijí stomici!“ a „Pivo, zbraně i tvarůžky“. 

 Ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského jsme uspořádali koncert 
Vesny Cáceres. 

Nadace Dětem 

 Pokračování spolupráce s organizací „Loutky v nemocnici“ – darujeme CD 
a knížky dětem v nemocnicích. 

 Vydali jsme CD „S Blbounem za velkým dobrodružstvím“. 

 Máme natočena další tři CD: 

 „S dráčkem do pravěku“ (namluvili Eva Hrušková a Jan Přeučil). 

 „Hejkalov“ (namluvil Josef Somr). 

 „Ondra a klaun“ (namluvil Petr Nárožný). 

Nadace sportovcům 

 Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka. 

Nadace pro zdraví 

 S Olgou Struskovou spolupracujeme na tvorbě knihy o dětech s Downovým 
syndromem. 

Nadace pro školství 

 Ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER jsme realizovali „Žáčkův slabikář“ 
zpracovaný pomocí čtečky OPTIBOOK. V roce 2015 jsme naplnili tento 
software dalšími pohádkami. 

 

http://www.nadaceeternity.cz/vernisaz-ondreje-zahradnicka
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Nadace kultuře 

 Ve spolupráci s hnutím Brontosauři v Himálajích jsme vydali knihu „Příběhy 
Malého Tibetu“. 

Nadace potřebným 

 Podpora Domova sv. Karla Boromejského. 
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V roce 2014 

Akce 

 V lednu proběhl křest knihy „Hejkalov“ a „Hejno bílých vran“. 

 S Danielem Landou jsme realizovali 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 

 Vydali jsme pohádkovou knížku „Ondra a klaun“, kterou ilustrovala Věra 
Krumphanzlová. 

 Pokračování spolupráce s organizací „Loutky 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. 

 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. 

http://www.nadaceeternity.cz/vernisaz-ondreje-zahradnicka
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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 jsme připravovali 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 aukci nadaci T-SOFT 
ETERNITY. Na projekty nadace se vybralo přes 30 000,- Kč. 

Nadace Dětem 

 Podpořili jsme dárky dětský den, který pořádá 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 organizací „Loutky 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 CD 
„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 jsme připravovali projekt využití mentálního koučinku 
při léčbě pacientů. 

http://www.nadaceeternity.cz/vernisaz-ondreje-zahradnicka
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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 Nuts 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“. 

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 

http://www.nadaceeternity.cz/vernisaz-ondreje-zahradnicka
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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). 
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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 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. 

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 vykázán ve výši 1 860 tis. Kč. Významný vliv na tuto 
skutečnost měly přijaté finanční dary od našich sponzorů. Výše darů nefinanční 
povahy je dána aktivitou správní rady. 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 

Náklady celkem 354 

Spotřebované nákupy celkem 140 

Služby celkem 213 

Daně a poplatky 0 

Ostatní náklady  1 

 

Název ukazatele Hlavní činnost 

Výnosy celkem 440 

Tržby 6 

Změna stavu zásob 18 

Ostatní výnosy 143 

Zúčtování fondů 140 

Jiné ostatní výnosy 3 

Tržby z prodeje majetku 272 

Hospodářský výsledek před zdaněním 86 

Hospodářský výsledek po zdanění 86 
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Rozvaha (v tis. Kč) 

Text 1 Stav k prvnímu dni 
účet. období 

Stav k poslednímu dni 
účet. období 

AKTIVA CELKEM 3 645 4 022 

Zásoby celkem 1 436 1 920 

Pohledávky celkem 153 201 

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 015 1 860 

Jiná aktiva celkem 41 41 

PASIVA CELKEM 3 645 4 022 

Vlastní zdroje celkem 3 614 3 990 

Jmění celkem 4 729 5 019 

Vlastní jmění 500 500 

Fondy 4 229 4 519 

Výsledek hospodaření celkem -1 115 -1 029 

Účet hospodářského výsledku -192 86 

Neuhrazená ztráta minulých let -923 - 1 115 

Cizí zdroje 31 32 

Krátkodobé závazky celkem 7 8 

Jiná pasiva celkem 24 24 

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., Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín,  
PSČ 186 000, IČ 48117013 
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Orgány nadace k 31. 12. 2015 

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 2015 nebyly změny v organizační struktuře nadace. 

Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů 

NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2015 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) 

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

 Darovací smlouva ze dne 24. 3. 2015 na věcný dar v celkové částce 13 740,- 
Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 4. 9. 2015 na věcný dar v celkové částce 26 900,- 
Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 25. 11. 2015 na finanční částku 110 000,- Kč 
s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 7. 2. 2015 na finanční částku 110 000,- Kč 
s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady). 

 Darovací smlouva ze dne 25. 11. 2015 na finanční dar v celkové částce 
6 000,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady). 

 Darovací smlouva ze dne 25. 11. 2015 na finanční dar v celkové částce 
12 000,- Kč s Ing. Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady). 

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

Účetní závěrka za rok 2015 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 cena majetku oceňovaného touto cenou 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. 

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. 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 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 2015 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 2015 neproběhly.  



 

Výroční zpráva  

 

         Zpráva o hospodaření za rok 2015      41 

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. 2015 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. 2015 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 2012 (v tis. Kč) 

Tuzemsko  

Tržby z prodeje služeb 6 

Tržby z prodeje materiálu 272 

Přijaté úroky z bankovních účtů 0 

Zúčtování fondů 140 

Veškeré výnosy nadace se týkaly hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla 
v daném období vykonávána. 
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Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 

Přijaté dary podle jednotlivých dárců a příspěvky poskytnuté jednotlivým 
subjektům jsou uvedeny v závěru této výroční zprávy. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Nadace neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

Náklady nadace 

Nadace  účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech 
k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu. Přehled nákladů na vlastní 
správu je obsažen v následující tabulce. 

Náklady nadace 

Náklady nadace Náklady 

Ostatní služby 81 534 Kč 

Ostatní služby – nájemné 28 783 Kč 

Ostatní služby – účetnictví, audit 53 240 Kč 

Ostatní služby – web 29 889 Kč 

Ostatní služby II. 19 880 Kč 

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky 620 Kč 

Celkový součet 213 946 Kč 

Hodnota nákladů na provoz NADACE T-SOFT ETERNITY činí 213 946 Kč. 

Toky peněžních prostředků (cash flow) 

Text Tis. Kč 

Stav peněžních prostředků začátkem období 2 015 

Účetní zisk nebo ztráta  86 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 

Změna stavu zásob -483 

Změna stavu pohledávek - 48 

Změna stavu závazků -1 

Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky  

Změna nadačního jmění 0 

Změna fondů – čerpání -340 

Změna fondů – přijaté dary 629 

Stav peněžních prostředků na konci období 1 860 
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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 110 000 Kč 

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 110 000 Kč 

Ing. Monika Urbanová, MBA 12 000 Kč 

Jana Černá 10 000 Kč 

Ing. Miroslav Firman 6 000 Kč 

INTERQUALITY, spol. s r.o. 5 000 Kč 

Ing. Michaela Melicharová 5 000 Kč 

Ing. Bohdana Kloudová 2 000 Kč 

Ostatní (drobné příspěvky, online dar) 28 556 Kč 

Celkový součet 588 556 Kč 

Přijaté věcné dary 

Dárci Hodnota daru  

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA  40 640 Kč 

Celkový součet 40 640 Kč 
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Poskytnuté finanční dary 
Obdarovaní Hodnota daru 

Czech Handcycling 100 000 Kč 

Domov sv. Karla Boromejského 100 000 Kč 

Celkový součet 200 000 Kč 

Poskytnuté věcné dary 
NADACE T-SOFT ETERNITY poskytla věcné dary ve formě knížek a CD v celkové 
hodnotě 139 718 Kč. 

Náklady na projekty 
Název projektu Náklady 

Pivo, zbraně i tvarůžky - publikace 324 500 Kč 

Příběhy Malého Tibetu 163 900 Kč 

CD Blboun II.  19 211 Kč 

Celkový součet 507 611 Kč 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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