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ROK SLOVY
LUKÁŠE
NOVÁKA
Vážení přátelé ,  podporovatelé a příznivci
Nadace Neziskovky .cz ,  rádi bychom Vás
prostřednictvím této výroční zprávy
seznámili s tím ,  jaký byl rok 2020 v naší
nadaci ,  o co jsme se během něj snažili a
co se nám povedlo – i nepovedlo .  

Těší mě ,  že toho ,  co se povedlo ,  bylo
navzdory ne zrovna příznivým
okolnostem víc než toho ,  co se
nepovedlo .  V detailu se o našich
aktivitách dočtete níže ,  v kapitolách
věnovaných jednotlivým pilířům –

činnostem ,  které v rámci Nadace
Neziskovky .cz pro neziskový sektor
realizujeme ;  dozvíte se ,  kolik jsme
uspořádali vzdělávacích akcí ,  kolik lidí se
jich zúčastnilo ,  kolik nových a snad
inspirativních a užitečných textů jsme
zveřejnili ve Světě neziskovek nebo na
kolik výzev jsme upozornili předplatitele
našeho Grantového diáře .  

Já ale za největší úspěch,
kterého se nám podařilo v
loňském roce společně
dosáhnout, považuji to, že 
i S KOROnavirem jsme
fungovali SKORO normálně. 2



Že jsme se prostě nenechali převálcovat a
podobně jako spousta z vás jsme hledali cesty,
jak by to mohlo jít, nikoliv důvody, proč to
nejde. Že jsme se řídili heslem „per aspera ad
astra”, přes překážky ke hvězdám, a využili
jsme nové situace k tomu, abychom se posunuli 
 – něco z těch lockdownových návyků a
vychytávek se nám určitě bude hodit i do
budoucnosti.

A konečně že jsme ani ve složité situaci nezapomněli na to ,  co je
neziskovému sektoru vlastní ,  na solidaritu .  V době ,  kdy se neziskové
organizace potýkaly s výpadky financí kvůli pozastavení aktivit ,  jsme
bezplatně otevřeli „covidové” grantové výzvy i pro ty ,  kdo nejsou
předplatiteli Grantového diáře .

  

Další věc ,  na kterou jsme velmi pyšní ,  je skutečnost ,  že se nám
povedlo najít fungující a udržitelný model financování vlastních
aktivit ;  nebýt neblahého dědictví soudních sporů z minulosti ,  bylo
by naše hospodaření za rok 2020 ziskové .  Ale jsme zkrátka na dobré
cestě .

A posledním ,  co chci zmínit ,  je skvělý tým .  Nejen samotný tým
nadace pod vedením Karolíny Kratochvílové ,  ale i příkladně fungující
správní a dozorčí rada a také partneři ,  bez kterých bychom nemohli
dělat to ,  co děláme ,  nebo alespoň ne tak dobře :  především Sociální
bankovnictví České spořitelny a Active Citizens Fund administrovaný
konsorciem Nadace OSF ,  Skautského institutu a Výboru dobré vůle -

Nadace Olgy Havlové .  Vám všem chci ze srdce poděkovat :  vážíme si
toho ,  že „jste s námi” ,  bez vás by to nešlo ,  děkujeme – a zachovejte
nám prosím přízeň i do budoucnosti .

LUKÁŠ NOVÁK,
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY 
NADACE NEZISKOVKY.CZ



PILÍŘE 
NAŠÍ PRÁCE
 

SVĚT
NEZISKOVEK

INFORMACE
& INSPIRACE

GRANTOVÝ
DIÁŘ

PŘEHLED
GRANTŮ 
A VÝZEV

NETWORKING,
PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ
KONZULTACE,
BURZA PRÁCE

VZDĚLÁVACÍ
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KURZY, 
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EXCELLENCE 
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KAROLÍNA KRATOCHVÍLOVÁ
ředitelka (od 1 .1 .2020) a redaktorka
Světa neziskovek

DANIELA SYROVÁTKOVÁ
koordinátorka vzdělávání

LENKA BERGMANNOVÁ
koordinátorka Grantového diáře

JAN GREGOR
finanční ředitel a správce Nadace
(od 1 .8 .2020)

LIDÉ 
V NADACI 
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PETR VÍT
právní konzultant

KATEŘINA ČÍŽKOVÁ
redaktorka Světa neziskovek (do
31 .1 .2020)

LIDÉ
V NADACI
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SPRÁVNÍ 
A DOZORČÍ
RADA
LUKÁŠ NOVÁK
předseda správní rady

SOŇA NEBESKÁ
místopředsedkyně správní rady

ŠÁRKA MIKOVÁ
členka správní rady

FILIP HANZLÍK
člen správní rady 

HANA VÁVROVÁ
předsedkyně dozorčí rady

SIMONA KAŇOKOVÁ
členka dozorčí rady

PAVEL NEBESKÝ
člen dozorčí rady 
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NAŠE SLUŽBY
NEZISKOVKÁM

Grantový diář
Svět neziskovek

Kurzy a workshopy
E-learning a NGO Excellence 

Personalistika pro neziskovky
Právní konzultace

 

Other information deemed relevant to stakeholders may be
included ,  such as a report on operations for manufacturing firms or
corporate social responsibility reports for companies with
environmentally or socially sensitive operations .  In the case of larger
companies ,  it is usually a sleek ,  colorful ,  high-gloss publication .
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GRANTOVÝ DIÁŘ
Grantový diář v dubnu 2020 oslavil 3. online výročí. Nástroj poskytuje nejúplnější
přehled otevřených dotačních a grantových výzev pro neziskové organizace v
ČR. Uživatelům aplikace usnadňujeme vyhledávání vhodných výzev a dalších
příležitostí širokého spektra vyhlašovatelů – nadací, nadačních fondů, fondů EU,

státní správy, samosprávy, a dalších. 

„Grantovým diářem šetříme čas nejen fundraiserům. 
V reakci na pandemii covid-19 jsme odemkli i
nepředplatitelům mimořádně vyhlášené výzvy na
pomoc neziskovým organizacím v nelehkých časech.“

www .grantovydiar .cz

ZVEŘEJNĚNO
VÝZEV A

PŘÍLEŽITOSTÍ

1044

FUNDRAISERŮ
UŠETŘILO ČAS

 

487

MONITORO-
VANÝCH
ZDROJŮ

1017



SVĚT NEZISKOVEK
Portál Svět neziskovek během roku i nadále pomáhal lidem (ne jen)

z neziskových organizací získávat přehled o aktuálním dění v
občanské společnosti .  Hledáčku redakce se samozřejmě nevyhnula
pandemie ,   sledovali jsme její dopady na fungování organizací i
související vlnu solidarity .

„Portál jsme v loňském roce podrobili
zatěžkávací zkoušce – s naším týmem a mentory

akcelerátoru FRIN jsme pracovali na jeho
rozvoji, aby mohl být v následujícím roce

spuštěn provoz v novém kabátě.“
 
 

 

www .svetneziskovek .cz
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ČLÁNKŮ A
AKTUALIT

 
 

95
 

ČTENÁŘŮ
SVĚTA

NEZISKOVEK
 

55 281
 



KURZY, WORKSHOPY
A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Tradičnímu zájmu těšily novoroční účetní semináře .  Jaro patřilo
nové sérii kurzů PR a komunikace s novináři ,  ve spolupráci s
Lovebrand proběhl kurz strategie značky .  Kromě komunikace jsme
věnovali prostor také systémovému myšlení ve (s Impact Academy) i
způsobům hledání zaměstnanců (s Flexjobs) .

„Rok 2021 byl ve vzdělávání vskutku
objevitelský. Od března jsme všechny semináře
a workshopy vysílali online na dálku.
I s ohledem na pandemickou situaci mezi tématy
na plné čáře vítězil fundraising –
oblíbené stálice i novinky.“ 

www .svetneziskovek .cz/kurzy

KURZŮ A
WORKSHOPŮ

17

OFFLINE VS
ONLINE AKCÍ

9+8

ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ

223



E-LEARNING A NGO EXCELLENCE
Kromě workshopů a webinářů jsme spustili historicky první 
e-learningový program zaměřený na vztahový fundraising ve
spolupráci s Nadačním foncem Tesco .  Podařilo se také uspořádat
pilotní běh dlouhodobého programu rozvoje NGO Excellence pro
prvních 5 neziskových organizací s milou podporou Sociálního
bankovnictví České spořitelny .   

PERSONALISTIKA PRO NEZISKOVKY

Snídaňová setkání pro personalisty, vedoucí
týmů, ředitele a ředitelky a vůbec všechny,
které zajímají témata z personalistiky, obvykle
stavíme na osobní výměně zkušeností. V online
prostředí to jde o něco hůř, zvlášť když k tomu
ani nejde zakousnout koláč! Úspěšně přesto
proběhly 3 akce:

Jakub Švec & jak zvládat konflikty v práci
Tomáš Dombrovský & vývoj pracovního trhu s ohledem na covid-19
Honza Gregor & tipy ,  jak lovit a pečovat o fundraisery

PRÁVNÍ KONZULTACE

www .svetneziskovek .cz/pravni-poradenstvi

HODIN
KONZULTACÍ 

132,5
 

ZALOŽENÝCH
NEZISKOVEK
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NOVINKY
2020
1 
Vztahový fundraising 
Rok jsme odstartovali spuštěním
unikátního e-learningového programu
pro fundraisery z neziskových organizací –
na téma Vztahový fundraising .  Náš vůbec
první e-learning vznikl pro organizace ,  o
které pečuje Nadační fond Tesco .  

2
Velké stěhování
V únoru Nadace Neziskovky .cz přesunula
svou kancelář k Strossmayerovu náměstí
na Praze 7 .  V osobitém prostředí bývalé
pekárny sdílíme prostory s Nadací a
centrem pro současné umění Praha a s
kolegy z dalších neziskových organizací .  

3 
Akcelerace Světa neziskovek
Tým Nadace Neziskovky .cz na jaře
vstoupil do půlročního fundraisingového
inkubátoru FRIN Českého centra
fundraisingu .  Díky účasti se podařilo
inovovat nabídku služeb a připravit
Nadaci na osamostatnění Světa
neziskovek .   
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4
Pilot NGO Excellence 
Díky spolupráci se Sociálním
bankovnictvím České spořitelny proběhl
pilotní ročník dlouhodobého programu
rozvoje pro neziskové organizace NGO
Excellence .  Prvním ročníkem úspěšně
prošly :  Anděl strážný ,  z .ú . ,  ALMA MATER ,

zapsaný spolek ,  Hospicová péče sv .

Kleofáše ,  o .p .s . ,  Prostor plus o .p .s .  a
Sdružení TULIPAN ,  z .s .  

5
#sodvahou 
Díky podpoře z Active Citizens Fund jsme
se v průběhu roku 2020 pustili do vývoje
dvou navazujících e-learningových
programů ,  nových webových stránek a 2 .

ročníku programu rozvoje NGO
Excellence pro 10 neziskových organizací .
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ROK 2020
V ČÍSLECH

„Na tomto místě uvádíme pouze
vybrané údaje z účetní závěrky.

Kompletní účetní závěrka ve složení
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a

příloha k účetní závěrce je zveřejněna
spolu s výroční zprávou ve Sbírce listin

nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze.“
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2020 (V TIS. KČ)

NÁKLADY HLAVNÍ
ČINNOST

HOSPO-
DÁŘSKÁ
ČINNOST

CELKEM K
31.12.
2020

Spotřebované  nákupy  a

nakupované  služby

Změna  stavu  zásob  vlastní

činnosti  a  aktivace

Osobní  náklady

Daně  a  poplatky

Ostatní  náklady

Odpisy ,  prodaný  majetek ,  tvorba  a

použití  rezerv  a  opravných

položek

Poskytnuté  příspěvky

Daň  z  pří jmů

NÁKLADY CELKEM

1  018

734

21

475

589

2837

176

68

3

77

11

335

1  194

802

24

552

600

3172

VÝNOSY HLAVNÍ
ČINNOST

HOSPO-
DÁŘSKÁ
ČINNOST

CELKEM K
31.12.
2020

Provozní  dotace

Při jaté  příspěvky

Tržby  za  vlastní  výkon  a  zboží

Ostatní  výnosy

Tržby  z  prodeje  majetku  

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED

ZDANĚNÍM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO

ZDANĚNÍ

422

250

709

847

2 228

-609

-609

20

509

529

194

194

422

270

1  218

847

2757

-415

-415
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ROZVAHA 2020 (V TIS. KČ)

AKTIVA K 31.12.
2019

K 31.12.
2020

DLOUHODOBÝ MAJETEK

Dlouhodobý  nehmotný  majetek

Dlouhodobý  hmotný  majetek

Dlouhodobý  f inanční  majetek

Oprávky  k  dlouhodobému

majetku

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

Zásoby

Pohledávky

Krátkodobý  f inanční  majetek

Jiná  aktiva

AKTIVA CELKEM

8 024

69

80

7  933

-58

688

9

192

475

12

8 712

7 386

69

80

7  306

-69

760

9

58

690

3

8 146

PASIVA K 31.12.
2019

K 31.12.
2020

VLASTNÍ ZDROJE

Jmění

Výsledek  hospodaření  celkem

CIZÍ ZDROJE

Rezervy

Dlouhodobé  závazky

Krátkodobé  závazky

Jiná  pasiva

PASIVA CELKEM

8 288

8  340

-52

424

205

219

8 712

7 567

8  034

-467

579

116

463

8 146
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SOUČET TŘECH NEJVYŠŠÍCH PŘÍJMŮ V ORGANIZACI
(HRUBÁ MZDA VČETNĚ ODVODŮ ZA
ZAMĚSTNAVATELE A ODMĚN):
600 000 Kč

PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020 (NAD 10 000 KČ):
250 000 Kč (Česká spořitelna) ,  

20 000 (Petr Novák ,  nefinanční dar) 

Dále jsme byli podpořeni nadačním příspěvkem ve výši 70 330 € z
programu Active Citizens Fund na období 2020-2021 .  V roce 2020
jsme obdrželi první splátku příspěvku ve výši 740 120 Kč ,  ve stejném
roce z ní bylo čerpáno 525 302 ,85 Kč .

VÝNOSY Z NADAČNÍHO KAPITÁLU 2020:
budou rozděleny během jarního grantového řízení 2021 formou
nadačních příspěvků .

NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE V ROCE 2020:
126 562 Kč

NADAČNÍ JISTINA K 31.12.2020 (V KČ):
JTFG VIII 4 ,00/22 – 6 258 000 Kč (tržní hodnota – 6 046 800 Kč)

EPH 4 ,5/25 – 1 133 311 Kč (tržní hodnota – 1 129 952 Kč)

spořící účet – 68 689 Kč

celkem – 7 460 000 Kč
tržní hodnota – 7 245 442 Kč 

rozdíl – -214 558 Kč
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO

AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené

k 31.12.2020
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům, spolupracovníkům,

dárcům, dobrovolníkům a přátelům, kteří Nadaci
Neziskovky.cz v roce 2020 podporovali. Zvláštní
poděkování patří také členům týmu, předsedovi a

členům správní rady a členům dozorčí rady Nadace.
I díky vám jsou dobročinné organizace a odpovědný

svět zase o kus lepší! 
 
 
 

Other information deemed relevant to stakeholders may be
included ,  such as a report on operations for manufacturing firms or
corporate social responsibility reports for companies with
environmentally or socially sensitive operations .  In the case of larger
companies ,  it is usually a sleek ,  colorful ,  high-gloss publication .
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PODĚKOVÁNÍ
Vážíme si spolupráce s našimi partnery:

 
ACTIVE CITIZENS FUND & NADACÍ OSF 

při vzniku webových stránek, druhého ročníku programu NGO Excellence a
vývoji 2 e-learning programů na podporu rozvoje organizací občanské

společnosti,
 

SOCIÁLNÍM BANKOVNICTVÍM ČESKÉ SPOŘITELNY
ve vývoji a realizaci pilotního programu dlouhodobého rozvoje neziskových

organizací NGO Excellence,

 

NADAČNÍM FONDEM TESCO 
na vývoji a spuštění prvního online kurzu Úvod do vztahového fundraisingu.

 

 

Za další spolupráci velmi děkujeme i vám:
 

KONZULTANTŮM, LEKTORŮM KURZŮ A HOSTŮM SÉRIE
PERSONALISTIKA PRO NEZISKOVKY

Jan Černý
Tomáš Ervín Dombrovský

Honza Fojtů
Honza Gregor
Lukáš Hejna

Barbora Komberec Novosadová
Stanislav Kutáček
Petr Machálek

Judita Matyášová
Mirka Nebuželská
Vašek Němec 

Iveta Oršulíková 

Michal Veselý
Zuzana Vyhnánková Břečanová

Jakub Švec 

 

 



 
PARTNERŮM, MENTORŮM & LEKTORŮM V NGO

EXCELLENCE A DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH
Jana Bukvová
Jana Havlenová
Lenka Čápová 

Karolina Fialová
Šárka Gabriel
Pavel Hanych

Adéla Ivan Jansová
Barbora Janoušková

Honza Böhm
Honza Kostečka
Karolína Krejčová

Libor Marek
Pavla Mikešová

Simona Munzarová
Lukáš Novák

Denisa Ratajová
Zdenka Studená
Eva Štorková

Dalibor Tomko
Markéta Wittichová

Alena Wranová
 

SPOLUPRACOVNÍKŮM, DOBROVOLNÍKŮM &
DODAVATELŮM:

22HLAV s.r.o.

AISIS, z.ú.

AK Slaninová Vokál
ANDWEB s.r.o.

České centrum fundraisingu
Českobratrská církev evangelická – Husův dům 

H40 & OSE Czech Republic z.s.
Karolína Krejčová

Koalice Za snadné dárcovství
Nadace a Centrum pro současné umění Praha

OSE Czech Republic z.s.
Petr Jun

Petr Novák
Pražské kreativní centrum

Tereza Kratochvílová
TUDYTAM, z.s.
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