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Výroční zpráva Nadace O2 2015

Úvodní slovo

Vážení přátelé a příznivci Nadace O2, 

uplynul další rok a je opět mou milou povinností po-
dělit se s vámi při této příležitosti o novinky ze života 
naší nadace – co všechno jsme zvládli, co je nového 
a kam směřujeme. 

V květnu jsme v nadaci zahájili nový vzdělávací pro-
gram SmartUp. Podporujeme v něm mladé aktivní lidi 
a jejich zajímavé nápady, u kterých by byla škoda, aby 
zůstaly „v šuplíku“. 

Během druhé poloviny roku jsme v tomto programu pod-
pořili již 58 projektů a vyškolili přes 170 mladých lidí v ob-
lastech jako je projektové řízení, komunikační, prezentační 
a mediální dovednosti, podpořili jsme jejich osobní rozvoj 
a týmovou spolupráci. Z vybraných projektů bylo dokonče-
no 54 projektů. Přidali se tak k dalším 119 600 mladých, 
které nadace podpořila za 13 let své dosavadní činnosti. 

Díky programu SmartUp získají mladí větší sebejisto-
tu při hospodaření se svěřenými financemi, ale také 
možnost zkusit vést svůj vlastní projekt a projektový 
tým a postavit se všem nástrahám, které mohou při 
realizaci projektu vzniknout.

Když vidím, jak rozmanité projekty mladí lidé realizují, 
jak se aktivně zajímají o své okolí a s jakou energií 

zasahují do dění kolem sebe, napadá mne, jak jsem 
rád, že mohu být u toho a také že do budoucna se 
můžeme dívat s velkou nadějí. Je jasně vidět, že mladí 
nejsou nečinní. Naopak nám mnohdy mohou ukázat 
cestu a inspirovat nás “dospělé“. 

Jako ředitele lidských zdrojů mě osobně také těší, že 
mladí myslí na svou budoucnost. Nespoléhají pouze 
na školní vzdělání, ale uvědomují si, že na cestě za 
svými sny se musí neustále rozvíjet, vzdělávat a získá-
vat nové zkušenosti. A ještě více mě těší, že při reali-
zaci svých snů myslí na pomoc svému okolí – že jsou 
doslova „mladí a nezištní“. 

Další novinkou roku 2015 je zařazení Linky pro neslyšící 
a nevidomé, která byla doposud provozována přímo 
společností O2, mezi projekty Nadace O2. Sjednotily se 
tak filantropické aktivity našeho zřizovatele, společnosti 
O2 Czech Republic a.s., a rozšířily projekty nadace v ob-
lasti pomoci telekomunikačními technologiemi. 

Linka pro neslyšící a nevidomé poskytuje služby odborně 
vyškoleného operátora, který zprostředkovává kontakt 
mezi potřebnou znevýhodněnou osobou a osobou bez 
hendikepu. Jedná se např. o propojení s lékaři, školskými 
zařízeními, státní správou, ale také pomoc v běžných ži-
votních situacích jako např. nákup v e-obchodech nebo 
řešení mimořádných rodinných situací apod. 

Pokud shrneme celkovou činnost Nadace O2 za rok 
2015 do řeči čísel, podařilo se nám do všech na-
dačních programů, kterými jsou SmartUp, Linka pro 
neslyšící a nevidomé, Pomozte své komunitě, Změň-
me lidský příběh, podpora Linky bezpečí a Linky se-
niorů, vynaložit 7,6 milionů korun (částka obsahuje 
jak vyplacené nadační příspěvky, tak přímé náklady 
na projekty). Za celou dobu činnosti nadace jsme 
tak do veřejně prospěšných projektů darovali již 267 
milionů korun.

Děkuji všem, co se zapojili do aktivit a projektů na-
dace v roce 2015. Velice si toho vážím a do dalšího 
období přeji nadaci, aby se dále držela svého hlavního 
směru, kterým se vydala už na počátku – totiž podpo-
ry a rozvoje potenciálu mladých lidí v ČR. A těším se, 
že za rok společně oslavíme její kulaté narozeniny!

30. 5. 2016

Ctirad Lolek 
předseda správní rady Nadace O2
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O Nadaci O2

Poslání
Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, 
které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného 
rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k roz-
voji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. 
Prostřednictvím technologií, služeb a duševního 
vlastnictví společnosti O2 podporuje také projekty ze 
sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších zne-
výhodněných skupin a jednotlivců.

Základní údaje
Nadace O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle
IČO: 26700000
Bankovní spojení: UniCredit Bank, 
Číslo účtu: 4091215004 / 2700
Nadace byla zapsána dne 29. května 2002 u Městské-
ho soudu v Praze, oddíl N, vložka 450 

Správní rada k 31. 12. 2015
Ctirad Lolek – předseda správní rady
Tomáš Budník – místopředseda správní rady
Jana Vohralíková
Vít Šubert

Revizor k 31. 12. 2015
Michal Možný

Složení správní rady k 30. 5. 2016
Ctirad Lolek – předseda správní rady
Tomáš Budník – místopředseda správní rady
Jana Vohralíková
Vít Šubert
Soňa Jonášová

Zaměstnanci k 31. 12. 2015
Jitka Heřmanová - ředitelka
Martina Holková – projektová specialistka
Lenka Rigerová – projektová specialistka 
Dominika Exnerová – Junior projektový specialista

Zřizovatelem Nadace O2 je společnost O2 Czech Re-
public a.s.

Programy 2015
Nadace O2 realizovala své programy i v roce 2015 pod 
třemi pilíři: podporujeme, poskytujeme a zapojujeme. 

Podporujeme

SmartUp
Nadace O2 v květnu 2015 zahájila vzdělávací program 
SmartUp, který je určen mladým lidem ve věku 15–26 
let. Mladé podporujeme v realizaci jejich zajímavých 
a originálních veřejně prospěšných nápadů a projektů. 
V programu SmartUp získají jak finanční podporu, tak 
vzdělání, mentora, který je vyvede ze slepých uliček, 
kontakty na další zajímavé mladé a hlavně zkušenosti. 
Cílem je, aby mladí získané zkušenosti a dovednosti, 
využili ve svém budoucím uplatnění. 

Do programu SmartUp se mohli mladí přihlašovat se svý-
mi projekty každého čtvrt roku. Celkem se přihlásilo přes 
dvě stě projektů a podpořeno jich bylo téměř 60. O pod-
pořených projektech rozhodovali hodnotící komise slo-
žené z mladého člověka, který v minulosti již nějaký svůj 
projekt realizoval, z odborníka na neziskový sektor nebo 
práci s mladými a ze zástupce zaměstnanců O2.
Vybrané týmy se setkaly na vzdělávacích kurzech, 
které nadace pořádala ve spolupráci s Prázdninovou 
školou Lipnice. Mladí se poté pustili do realizace svých 
projektů, na kterou měli tři měsíce.
Nadace O2 podpořila mladé v roce 2015 v programu 
SmartUp částkou 1,8 mil. Kč. Hodnota programu 
SmartUp není jen ve výši rozdělených finančních gran-
tů. Řadí se sem právě vzdělání a navazující ambasa-
dorský program.
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V roce 2015 byly realizovány tyto projekty mladých lidí:

Název podpořeného projektu
Výzva 

v programu 
SmartUp

Region realizace 
projektu

Okres realizace 
projektu

Přidělená 
částka v Kč

Alfa RUN aneb překonáváme bariéry 1 Jihočeský kraj Jindřichův Hradec 15000

AUTISTÉ VS. VĚDA 2 Moravskoslezsko Ostrava 13500

Branný oddíl 1 Olomoucký kraj Šumperk 15000

BUDOUCNOST STUDENTŮ a nás všech.. 2 Hlavní město Praha Praha 15000

Business Academy Tube 2 Jihomoravský kraj Brno 13990

Buzz talks 1 Hlavní město Praha Praha 14000

Bylinková maringotka 2 Jihočeský kraj Strakonice 14000

Dáma - most napříč generacemi 2 Hlavní město Praha Praha 14710

Deafland 2 Jihomoravský kraj Brno 15000

Dny prevence cukrovky 1 Jihomoravský kraj Brno 14500

Dramatický kurz SENior 2 Olomoucký kraj Olomouc 15000

Ekodivadlo do škol! 1 Hlavní město Praha Praha 15000

Graffiti street art jam 2 Ústecký kraj Ústí nad Labem 15000

GymBrain - pořad na mozek 2 Ústecký kraj Děčín 14000

I‘Mprove 2 Moravskoslezsko Ostrava 15000

Industra STAGE 1 Jihomoravský kraj Brno 14760

K_ZONE_15 1 Zlínský kraj Kroměříž 14100

Kitchen Story 1 Ústecký kraj Teplice 8600

Kniha je můj život 1 Hlavní město Praha Praha 15000

Kolínské pokoje 2 Středočeský kraj Kolín 14900

Kouzelná jeskyně skřítka Ňufíka 1 Olomoucký kraj Přerov 14890

Laparoskopické kurzy chirurgického šití 1 Hlavní město Praha Praha 10500

MacGyverova dílna 1 Pardubický kraj Ústí nad Orlicí 15000

Mini bike park Horky 2 Jihočeský kraj Tábor 15000

Muna pro Mikulovice 1 Olomoucký kraj Jeseník 15000

Nemoc - hra o společnosti 1 Hlavní město Praha Praha 12980

Neobyčejné přátelství 1 Jihočeský kraj České Budějovice 15000

Název podpořeného projektu
Výzva 

v programu 
SmartUp

Region realizace 
projektu

Okres realizace 
projektu

Přidělená 
částka v Kč

O parku v parku u párku. 2 Ústecký kraj Děčín 15000

Oddíl není nuda... 2 Moravskoslezsko Opava 15000

Olomoucká argubitka 2 Olomoucký kraj Olomouc 14960

Opočnická divadelní válka 1 Středočeský kraj Nymburk 14970

Park mladých „VOČA“ 1 Liberecký kraj Liberec 14500

Pátý rozměr 2 Kraj Vysočina Třebíč 14960

Pohádka O statečné Janě 2 Hlavní město Praha Praha 14960

Poklad historie 2 Pardubický kraj Pardubice 14000

PoSpolu 1 Jihomoravský kraj Brno 15000

Poznej přírodu-vytvoř biotop 2 Jihomoravský kraj Vyškov 14340

Pramen znovunalezení minulého 2 Pardubický kraj Svitavy 15000

Přání? Klapka! 2 Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 15000

Překvapení na Otavě 2 Plzeňský kraj Klatovy 15000

Pumptrack pro všechny 1 Královéhradecký kraj Jičín 15000

RACE 4 U  unbelievable, unforgettable, unusual, unique 2 Zlínský kraj Zlín 11410

Sbírej a tvoř pro radost 1 Plzeňský kraj Domažlice 10000

Společně proti násilí na seniorech 2 Ústecký kraj Ústí nad Labem 9900

Spolu a lépe 2 Hlavní město Praha Praha 13500

Stínadla ožívají v Brně 2 Jihomoravský kraj Brno 14000

Uherský Brod: Město tisíce tváří - měsíc židovské kultury 1 Zlínský kraj Uherské Hradiště 15000

Ústecká argubitka 1 Ústecký kraj Ústí nad Labem 14190

Včela = život 2 Olomoucký kraj Šumperk 12000

Včelařské zastavení Kozlovice 1 Moravskoslezsko Frýdek-Místek 15000

Vem a jeď! 1 Zlínský kraj Kroměříž 15000

Výuka první pomoci na kulturních akcích 1 Jihomoravský kraj Břeclav 14600

Z GARÁŽE DO GALERIE 1 Jihomoravský kraj Brno 11000

Žonglérská komunita v dětském domově 2 Olomoucký kraj Olomouc 15000
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SmartUp Ambassador
V roce 2015 jsme nabídli úspěšným mladým lidem 
pokračování ve spolupráci s Nadací O2 a to v získávání 
zkušeností v programu SmartUp Ambassador. Vybrá-
no bylo deset osob, které se během roku 2015 podí-
lely na rozvoji programu SmartUp, na jeho prezentaci 
nejen v pořadu televize Óčko Mixxxer ale také na růz-
ných konferencích. Vzdělávací program byl připraven 
a veden ve spolupráci s lektory Prázninové školy Lipni-
ce a mladí tak získali dovednosti v motivaci, mentorin-
gu, mediální komunikaci a ve stanovování si cílů.

Poskytujeme
Novinkou v roce 2015 bylo sjednocení filantropických 
aktivit společnosti O2 v oblasti pomoci technologický-
mi službami.

Linka pro neslyšící a nevidomé
Od září 2015 se Nadace O2 stala realizátorem a po-
skytovatelem služby Linka pro neslyšící a nevidomé. 
Služba je určena pro všechny osoby s tímto handica-
pem, které se registrují. Po registraci je pro ně služba 
zdarma 24 hodin denně bez ohledu na operátora, 
kterého využívají. 
Operátoři pracující na Lince jsou tlumočníkem na dál-
ku mezi slyšící a neslyšící osobou. Uživatelé mohou 
využívat komunikační kanály jako jsou SMS, email, 
Skype, chat, fax a osoby se zrakovým postižením mo-
hou využít také bezplatnou telefonní linku. 
V roce 2015 vyřídili operátoři Linky 51 547 požadavků 
klientů se sluchovým či zrakovým postižením. Počet 
registrovaných klientů se meziročně zvýšil o 21,3 %. 

Služba zajišťuje mimo každodenní pomoci a komu-
nikaci jako je například komunikace s lékaři, se státní 
správou, se školou, s rodinou také přepis pro zákaz-
níky se sluchovým postižením, kteří navštíví některou 
z prodejen O2 a poskytuje také vybrané asistenční 
služby pro osoby se zrakovým postižením. Hodnota 
této služby, která díky Nadaci O2 pomáhá potřebným, 
přesáhla v roce 2015 částku 700 tis. Kč.

Linka bezpečí 116 111 
Nadace O2 pokračovala i v generálním partnerství s je-
dinou celostátní bezplatnou anonymní linkou důvěry 
pro děti, které se ocitly v tíživých životních situacích. 
Díky finanční podpoře může Linka bezpečí provozovat 
své služby zdarma. 

Linka seniorů 800 200 007 
Nadace O2 nadále pokračovala také v podpoře Linky 
seniorů, provozované organizací Elpida o.p.s. Senioři 
a osoby o seniory pečující se mohli na telefonním čísle 
800 200 007 svěřit pracovníkům linky důvěry se svými 
problémy i radostmi a dostalo se jim rady a pomoci 
z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému so-
ciální podpory. Díky finanční podpoře Nadace O2 zů-
stalo volání na linku bezplatné a navíc se v roce 2015 
rozšířilo o provoz také v průběhu víkendu. Nyní se 
senioři na Linku dovolají každý den od osmi do osmi.

Zapojujeme 
Aktivity a programy Nadace O2 jsou protkány spoluprací 
se zaměstnanci O2. Ti se mohou zapojit a věnovat nejen 
svůj pracovní čas nebo finance, ale také svůj volný čas.

V hlavním programu SmartUp mohou zaměstnanci vyu-
žít jeden pracovní den, který věnují, jako mentoři, právě 
týmu a projektu, který mají na starosti. Dárcovství krve 
probíhá přímo v budově O2, stejně jako trhy chráněných 
dílen nebo nový projekt Pěkně vypečená pomoc. Celé 
týmy zaměstnanců se mohou zapojit do teambuildingů 
pro dobrou věc. Ti kdo nechtějí věnovat svůj čas mohou 
darovat finance v úspěšných interních sbírkách. 
V roce 2015 se aktivit nadace zúčastnilo 982 zaměstnanců. 

Mentoring v programu SmartUp 
I v hlavním programu nadace, SmartUp, je důležitá 
součást spolupráce se zaměstnanci O2. Jsou mentory 
podpořených týmu. Mentor týmům nabízí své zku-
šenosti, dovednosti, jiný pohled na daný projekt a je 
nápomocen při vyvedení ze slepých uliček, do kterých 
se týmy mohou dostat. 

Teambuildingy pro dobrou věc 
Společnost O2 nadále podporovala teambuildingy 
pro dobrou věc, během nichž manažeři s celými svý-
mi týmy pracovali v neziskových organizacích. V roce 
2015 věnovalo tímto způsobem přes 130 zaměst-
nanců ze šesti týmů přes 1 800 hodin práce nezisko-
vým organizacím. 

Interní finanční sbírky zaměstnanců 
Také v roce 2015 se mohli zaměstnanci O2 zapojit do 
interních finančních sbírek na podporu konkrétních osob 
s postižením, Linky bezpečí, Linky seniorů nebo při mimo-
řádné katastrofě. Touto mimořádnou situací bylo země-
třesení v Nepálu. Díky rychlé pomoci nadace a podpoře 
zaměstnanců O2 jsme poskytli ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni postiženým rodinám přes 500 tis. Kč. 
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Změňme lidský příběh 
Zaměstnanci O2 mají možnost nominovat osoby 
s handicapem ze svého okolí do programu Změň-
me lidský příběh. Poté je na tyto osoby vyhlášena 
interní finanční sbírka a dané osoby mohou získat 
až 25 tis. Kč na nákup nezbytných zdravotnických 
pomůcek a potřeb. V roce 2015 se zapojily do fi-
nančních sbírek stovky zaměstnanců O2 a darovaly 
přes 480 tis. Kč. Mimo jednoduchého stržení část-
ky ze mzdy se zapojili do charitativní tomboly bě-

hem O2 vánočního večírku v Ostravě, Ústí nad La-
bem a Praze nebo vybrali finance během jednoho 
dne s názvem Dnes makám pro dobrou věc, který 
realizovali v Ústí nad Labem. 

Pěkně vypečená pomoc
Do nového projektu s názvem Pěkně vypečená pomoc 
se zapojily desítky zaměstnanců z O2 v Praze, Pardubi-
cích a Ostravě. Poté, co zaměstnanci přinesli z domu 
sladké a slané pečivo si jej mohli kolegové zakoupit za 

dobrovolný příspěvek. Výtěžek akce byl poukázán na 
podporu Linky seniorů, kterou realizuje Elpida o.p.s. 
a Nadace O2 je dlouhodobým partnerem. Výtěžek 
z prodeje byl ve výši 24 494 Kč. 

Trhy chráněných dílen 

Již tradičně jsme pořádali trhy chráněných dílen 
při příležitosti oslavy Velikonoc a před vánočním 
obdobím. Pozvané dílny mohly své výrobky na-
bídnout zaměstnancům O2 v Praze, Ústí nad La-
bem, Ostravě, Brně a Pardubicích. Pozvání přijalo 
36 dílen, které utržily za prodej svých výrobků 
dohromady témě 300 tis. Kč. 

Daruj krev s Nadací O2 

V roce 2015 jsme opět ve spolupráci s Ústřední 
vojenskou nemocnicí Střešovice realizovali čtyři 
odběry krve přímo v budově O2, kterých se účast-
nilo, většinou opakovaně, 121 zaměstnanců O2 
a darovali tak 105 litrů krve. 

Pomozte své komunitě 

Zaměstnanci, kteří jsou aktivní ve svém volném 
čase ve veřejně prospěšné organizaci, mohli 
v roce 2015 získat finanční příspěvek až ve výši 
50 tis. Kč právě pro tuto organizaci. Podmínkou 
bylo, že daný zaměstnanec bude aktivní v pro-
jektu, na který organizace získala dané finanční 
prostředky. Mezi vybraných 32 organizací nadace 
rozdělila téměř jeden milion korun.
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Podpořené organizace v programu Pomozte své komunitě 2015:

Pořadí
Jméno a příjme-
ní zaměstnance

Název veřejně pro-
spěšné organizace

Popis činnosti organizace 
a využití příspěvku

Výše 
získaného 

grantu

1 Michal Kubíček
Mobilní Hospic Ondrášek, 

o.p.s.

Posláním Mobilního Hospicu Ondrášek je umožnit 
pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není 
nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny 
a přátel prožít poslední etapu svého života. Finance 
budou využity na částečnou úhradu největšího nákla-
du, kterým jsou pohonné hmoty, které stojí ročně až 
200.000 Kč.

50 000 Kč 

2 Zuzana Faltysová
Okamžik - sdružení pro 
podporu nejen nevido-

mých

Spolek Okamžik podporuje plnohodnotný a samostat-
ný život lidí se zrakovým postižením a propojuje ho 
se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních 
služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních 
a osvětových aktivit. Nadační příspěvek bude využit na 
vydání elektronického a tištěného „Manuálu pomoci 
nevidomým“, dále na workshopy pro klienty a škole-
ní a supervize pro dobrovolníky.

50 000 Kč

3 Radovan Debnár Domov Ráček o.p.s.

Domov Ráček pečuje o 33 osob s mentálním a těles-
ným postižením. Zajišťuje jim denní stacionář, práce 
v sociálně terapeutické dílně, bydlení v chráněném 
bytě a odlehčovací službu. Finanční prostředky budou 
využity nákup nových elektrických kamen, na kterých 
se klienti budou učit pracovat v kuchyni při pomocných 
a úklidových pracích. Navíc bude tato činnost rozšířena 
o donášku obědů pro staré a nemohoucí občany.

50 000 Kč

4 Renáta Špačková Tichý svět, o.p.s.

Posláním organizace Tichý svět je přispívat k integraci 
neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální 
možnou měrou a všemi dostupnými prostředky. Díky 
příspěvku bude uspořádána akce „Umění znaků pro 
děti“ pro základní školy Prahy 8.

49 700 Kč

5 Pavel Grus
Česká společnost AIDS 

pomoc, z. s.

Česká společnost AIDS pomoc poskytuje klientům 
z celé republiky bezplatné sociální a právní poradenství 
pro HIV+ osoby, věnuje se osvětě na školách, provozuje 
bezplatnou telefonní linku, internetovou poradnu 
a azylový dům. Finance budou využity pro koordinaci 
dobrovolnického programu a osvětu veřejnosti.

49 550 Kč

6 Lukáš Vavrla
DOM – Dům otevřených 

možností, o.p.s.

DOM podporuje mladé lidi bez rodinného zázemí, pře-
devším mladé lidi, kteří vyrostli mimo rodinu nebo ve 
vážně dysfunkčním prostředí. Nadační podporu použijí 
naprojekt DOM In, zaměřený na zvýšení kompetencí 
a tím i snazšímu pracovnímu uplatnění u vybraných 
klientů.

49 500 Kč

7 Milada Zadražilová Pravý Hradec, o. s.

Spolek Pravý Hradec obnovuje spolkovou činnost, 
stmeluje rodiny, nabízí smysluplné volnočasové akti-
vity dětem, dospělým i seniorům. Vytváří příležitosti 
k setkávání občanů a jejich zapojení do života obce 
Klecany, podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí 
občanskou společnost. Finanční podpora bude využi-
ta na realizaci komunitního prostoru. 

49 500 Kč

Pořadí
Jméno a příjme-
ní zaměstnance

Název veřejně pro-
spěšné organizace

Popis činnosti organizace 
a využití příspěvku

Výše 
získaného 

grantu

8 Josef Vodička Via Europa, o.s.

Via Europa,z.s. navazuje v roce 2014 na činnosti MS 
ČČK Ústí nad Labem. Základním cílem spolku je pod-
pora veřejného sektoru, zejména v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů a vzdělávání, rozvoje trhu práce. Získaný 
příspěvek bude využit na realizaci dvou hipoterapeutic-
kých pobytů pro klienty s kombinovaným postižením.

49 000 Kč

9 Michal Enge
Octopus - Asociace pro 
vzdělávání, sport a kul-

turu, o.s.

Octopus pomáhá tělesně postiženým lidem žít plno-
hodnotný život plný sportu, kultury a zábavy. Nadační 
příspěvek pomůže uhradit část nákladů na realizaci 
týdenního soustředění pro florbalisty na vozíku.

48 160 Kč

10 Radek Hladík Lékořice, z.s.

Občanské Lékořice realizuje dobrovolnický program 
v Thomayerově nemocnici a zastřešuje dobrovolnický 
program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. 
Finance budou využity na organizaci již tradičního 
happeningu na podporu dobrovolnictví v nemocnicích 
Pomáhání nebolí a dále na výtvarné dílny pro pacienty 
v léčebnách dlouhodobě nemocných.

42 000 Kč

11 Lucie Davidová ACORUS, o.s.

Acorus, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím 
násilím komplexní odbornou pomoc směřující k pře-
konání nepříznivé sociální situace a k začlenění do 
běžného života bez přítomnosti násilí. Finanční pod-
pora bude využita na realizaci charitativního pochodu 
„Šlapeme násilí na paty“.

40 600 Kč

12 Aleš Poulík DEBRA ČR

Organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi trpící 
vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis 
bullosa congenita (EB) – v Česku překládaným jako 
nemoc motýlích křídel. Přidělená finanční podpora 
přispěje na osvětu a zajištění větší informovanosti 
pacientů s nemocí motýlích křídel o možnostech spe-
ciální výživy.

35 000 Kč

13 Zlata Budajová Hospic sv. Štěpána

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích poskytuje hospico-
vou paliativní péči terminálně nemocným pacientům 
v jejich domácím prostředí. Za získané finance bude 
pořízen zdravotnický materiál pro hospic a uspořádán 
den otevřených dveří za účelem zvýšení informovanosti 
o tématu umírání.

30 000 Kč

14 Kateřina Blokšová Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem 
v nouzi bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, po-
stavení či vyznání. Finanční podpora bude využita na 
pořízení vybavení sociálního šatníku určeného pro lidi 
ohrožené sociálním vyloučením, který bude zabezpečo-
vat sběr, třídění a výdej ošacení nejen klientům služeb 
sociální prevence Charity Ostrava.

30 000 Kč

15 Eva Jiříkovská
Asociace pro pomoc han-

dicapovaným dětem

Asociace od roku 2013 poskytuje registrované sociální 
služby ve formě provozu denního stacionáře CENT-
RUM HÁJEK. Finanční příspěvek bude využit na nákup 
motomedu - rehabilitačního přístroje pro procvičování 
horních i dolních končetin.

30 000 Kč
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Pořadí
Jméno a příjme-
ní zaměstnance

Název veřejně pro-
spěšné organizace

Popis činnosti organizace 
a využití příspěvku

Výše 
získaného 

grantu

16 Jiří Svoboda
TK Mary-M Kladno, oddíl 

Pandy

Klub pracuje pod Českou tábornickou organizací 
a soustředí se na volnočasovou aktivitu dětí ve věku ZŠ. 
Za přidělené finance bude pořízeno sportovní vybavení 
pro zvýšení možností volnočasových aktivit.

30 000 Kč

17 Zdenka Vondráčková
Základní škola speciální 

Neratov

Základní škola speciální Neratov funguje od roku 2014 
v Bartošovicích v Orlických horách. Jedná se o sou-
kromou, ale pro žáky zcela bezplatnou školu, která je 
určena dětem s kombinovaným postižením a specific-
kými vzdělávacími potřebami. Finanční příspěvek bude 
využit na rekonstrukci jídelny.

26 100 Kč

18
Jitka Pikula Stud-

nařová
Středisko rané péče SPRP 

Olomouc 

Středisko rané péče poskytuje podporu a provázení 
rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením formou terénní služby. Finanční podpora 
přispěje na realizaci charitativní akce „Jeden běh 
nestačí“.

25 000 Kč

19 Josef Skalský 
Základní škola a Mateřská 
škola a poskytovatel soci-
álních služeb, Kaňka o.p.s.

Kaňka o.p.s. pomáhá rodinám 90 dětí s postižením 
žít normální život. Nadační podpora bude využita na 
organizaci tradičního charitativního koncertu, jehož 
cílem je vybrat finance na rekonstrukci terapeutických 
pracoven pro osoby s postižením.

25 000 Kč 

20 Petra Pravencová
Občanské sdružení Vlastní 

cestou

Občanské sdružení Vlastní cestou je nezisková orga-
nizace, jejímž hlavním posláním je zapojování lidí se 
zdravotním postižením do společnosti. Finance budou 
využity na zajištění provozu organizace a aktivity pro 
klienty.

25 000 Kč

21 Jiří Pavlát 
49. Přední hlídka Royal 

Rangers v ČR 

Royal rangers se soustředí na děti ve věku 6 až 14 
let a snaží se o rozvoj fyzických, dovednostních, zna-
lostních a sociálních dovedností. Za přidělené finance 
pořídí nové vybavení pro táborové aktivity.

24 000 Kč 

22 Ing Miroslav Wedlich

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Ústí nad Labem, příspěv-
ková organizace - Vše-

bořice

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním Všebořice je poskytovat podporu a bydlení lidem 
s mentálním postižením tak, aby žili běžným způsobem 
života jako jejich vrstevníci. V rámci volnočasových 
aktivit mají klienti možnost se každý týden věnovat 
sportovní aktivitě na kuželně TJ Lokomotiva Ústí nad 
Labem. Nadační příspěvek pokryje pronájem drah ku-
želny na 1 hodinu týdně.

22 360 Kč

23 Radim Bzura Spolek pro Tisou

Občanské sdružení od roku 2008 organizuje a pořádá 
pravidelné aktivity pro děti a dospělé. Pod jeho hlavič-
kou probíhá několik pravidelných kroužků po celý rok, 
Spolek nabízí uplatnění dospělým i dětem. Z finanč-
ního příspěvku budou hrazeny pronájmy na rozšíření 
volnočasových aktivit.

20 500 Kč

24 Pavel Horák SK HARMONY

Sportovní klub HARMONY se věnuje práci s dětmi ve 
věku 7 - 15 let. Největší aktivitou, kterou SK HARMO-
NY pořádá je letní dětský tábor na Šumavě. Pro tento 
tábor bude z nadačního příspěvku pořízena mobilní 
umývárna a materiál na postele.

20 036 Kč 

Pořadí
Jméno a příjme-
ní zaměstnance

Název veřejně pro-
spěšné organizace

Popis činnosti organizace 
a využití příspěvku

Výše 
získaného 

grantu

25 Václav Dušek
Asociace malých debrujá-

rů ČR o.s.

Asociace malých debrujárů je organizací, která se snaží 
popularizovat vědu a techniku v očích dětí a mládeže. 
V letošním roce se díky financím od Nadace O2 děti 
vydají na další cesty za vědou do Liberce a nakoupí 
materiál pro pokusy.

20 000 Kč 

26 Ilona Zárubová 
Dětský domov a Školní 

jídelna, Lipová u Šluknova  

Dětský domov Lipová je nejsevernější dětský domov 
v České republice. Dětský domov v možné míře suplu-
je dobře fungující rodinu, je začleněn v síti zařízení 
náhradní rodinné péče a jeho základním úkolem je 
výchova a všestranné zabezpečení dětí. Za získané 
finance se děti vydají na výlet za kulturou.

20 000 Kč 

27 Jan Červenka Mozaika z.s. 

Mozaika je tým nadšenců, dobrovolníků, kteří realizují 
volnočasové a další aktivity pro rodiny s dětmi v re-
gionu. Finance přispějí na rozšíření možností aktivit 
pro děti.

20 000 Kč 

28 Simona Preissová Blind Sport Club Praha 

Sportovní klub pro zrakově postižené sportovce BSC 
Praha poskytuje pohybové aktivity zejména pro mladé 
sportovce se zrakovým postižením. Za nadační příspě-
vek budou nakoupeny pomůcky pro realizaci turnaje 
ve fotbale. 

20 000 Kč

29 Jan Rottr
Pionýr, z.s. - 1. pionýrská 

skupina Podskaláci

Pionýr, z.s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci je orga-
nizace s historii sahající do poloviny 20. století a od 
svého založení se věnuje dětem z měst a umožňuje jim 
výlety po České republice, ale i do zahraničí. Finanční 
příspěvek zaplatí materiál na rekonstrukci klubovny, 
kterou si děti a jejich vedoucí sami opraví.

18 250 Kč 

30 Jan Slavíček Rodinné centrum Pexeso 

Posláním Pexesa je aktivovat obyvatele Zbraslavi 
a přilehlých oblastí k vytvoření funkční občanské spo-
lečnosti, věnuje se pro-komunitním a pro-sociálním 
projektům. Získané peníze zajistí úpravu webové 
prezentace centra.

16 000 Kč

31 Lubomír Vinduška FBC Říčany 

Sportovní klub FBC Říčany (Floorball Club Říčany) byl 
založen s úmyslem umožnit všem říčanským dětem 
okusit florbal - nejrychleji se rozvíjející kolektivní sport 
u nás a zároveň těm nejlepším dát šanci hrát florbal vý-
konnostně. Podpora Nadace O2 bude využita na nákup 
balančních a kompenzačních pomůcek pro děti.

10 000 Kč 

32 Isabela Svárovská SDH Neštěmice

SDH Neštěmice se věnuje požární výchově mladých 
hasičů, poskytuje jim praktické dovednosti a zprostřed-
kovává účast na požárním sportu. Finance pomohou 
zrealizovat tradiční komunitní akci - Kuličkyádu.

4 000 Kč 
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Poděkování partnerům a dárcům 

ZŘIZOVATEL A ŠTĚDRÝ DÁRCE 
•	O2	Czech	Republic	a.s.	

PARTNEŘI A DÁRCI 
•		Prázdninová	škola	Lipnice	za	partnerství	a	spolupráci	v	programu	SmartUp	

a	SmartUp	Ambassador

•		KPMG	Česká	republika	Audit,	s.r.o.	-	auditor	Nadace	O2	

•		Óčko	TV	za	spolupráci	v	programu	SmartUp	

•		Nydrle	&	Šemelák	za	kreativní	zpracování	mediální	kampaně	programu	SmartUp

•		Médea,	a.s.	za	vyjednání	mediálního	prostoru	v	rámci	kampaně	SmartUp	

•		Etnetera,	a.s.	za	realizaci	webové	stránky	www.o2smartup.cz

•		Visualio	s.r.o.	za	realizaci	grafických	pracích	na	webu	www.o2smartup.cz

•		Inspiro	Solutions	s.r.o.	za	aplikace	na	Facebookové	stránce	programu	SmartUp	

•		simplesample.	s.r.o.,	Astron	Print	a	Astron	Studio	za	přípravu	tiskových	materiálů	
a	samotný	tisk	

•		Bison	&	Rose	za	PR	podporu	nadace	a	jejích	programů	

Děkujeme	dále	všem	příjemcům	nadačních	příspěvků	za	realizaci	jejich	projektů.	
Děkujeme	všem	zaměstnancům	O2,	kteří	přispěli	na	činnost	nadace	v	roce	2015	
a	podíleli	se	na	jejích	projektech.



Výroční zpráva Nadace O2 2015
Finanční část
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Zpráva auditora



Nadace O2    Výroční zpráva 2015 12

Účetní závěrka k 31. prosinci 2015

1 x příslušnému fin. orgánu

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4
140 22

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:
26700000

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 597

I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 864 711
Software (013) 3 7118642.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -864 -114
Oprávky k softwaru (073) 30 -114-8642.

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 24 90419 140

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 19 140 24 904
Pokladna (211) 72 208681.
Účty v bankách (221) 74 24 69619 0723.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 25 50119 140

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 24 74518 744

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 18 744 24 745
Vlastní jmění (901) 87 5005001.
Fondy (911) 88 24 24518 2442.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 756396

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 396 737
Dodavatelé (321) 106 5181761.
Zaměstnanci (331) 110 1091115.
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 63627.
Ostatní přímé daně (342) 114 21229.
Jiné závazky (379) 122 161517.
Dohadné účty pasivní (389) 127 101022.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133 19

Výdaje příštích období (383) 130 191.
Součet A. až B.Pasiva celkem 134 25 50119 140

veřejně prospěšná činnostnadace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 16.05.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 24 74518 744

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 18 744 24 745
Vlastní jmění (901) 87 5005001.
Fondy (911) 88 24 24518 2442.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 756396

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 396 737
Dodavatelé (321) 106 5181761.
Zaměstnanci (331) 110 1091115.
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 63627.
Ostatní přímé daně (342) 114 21229.
Jiné závazky (379) 122 161517.
Dohadné účty pasivní (389) 127 101022.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133 19

Výdaje příštích období (383) 130 191.
Součet A. až B.Pasiva celkem 134 25 50119 140

veřejně prospěšná činnostnadace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 16.05.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Výkaz zisku a ztráty

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

26700000

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4
140 22

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy celkem 363Součet I.1. až I.4. 2 363I.

Spotřeba materiálu 3633 3631. (501)

Služby celkem 4 847Součet II.5. až II.8. 7 4 847II.

Cestovné 1129 1126. (512)

Náklady na reprezentaci 4410 447. (513)

Ostatní služby 4 69111 4 6918. (518)

Osobní náklady celkem 2 535Součet III.9. až III.13. 12 2 535III.

Mzdové náklady 1 89413 1 8949. (521)

Zákonné sociální pojištění 64114 64110. (524)

Ostatní náklady celkem 6Součet V.17. až V.24. 22 6V.

Dary 228 222. (546)

Jiné ostatní náklady 430 424. (549)
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 11431Součet VI.25. až VI.30. 114

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11432 11425. (551)

Poskytnuté příspěvky celkem 15Součet VII.31. až VII.32. 38 15VII.

Poskytnuté členské příspěvky 1540 1532. (582)

Náklady celkem 7 880Součet I. až VIII. 43 7 880

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Ostatní výnosy celkem 7 696Součet IV.12. až IV.18. 59 7 696IV.

Zúčtování fondů 7 69665 7 69617. (648)

Přijaté příspěvky celkem 184Součet VI.26. až VI.28. 75 184VI.

Přijaté příspěvky (dary) 18477 18427. (682)

Výnosy celkem 7 880Součet I. až VII. 81 7 880

veřejně prospěšná činnostnadace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 16.05.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Všeobecné informace

Nadace O2 (dále „Nadace“) byla zřízena zakládací 
(nadační) listinou ve formě notářského zápisu dne 
24. dubna 2002. Jediným zakladatelem Nadace byla 
společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., která v roce 
2006 zanikla sloučením se společností ČESKÝ TE-
LECOM, a.s. a následně došlo ke změně názvu této 
společnosti na Telefónica Czech Republic, a.s. a v roce 
2014 došlo ke změně názvu na O2 Czech Republic 
a.s., a současně ke změně názvu Nadace z Nadace 
Telefónica na Nadace O2. Tato změna byla zapsána do 
nadačního rejstříku 11. dubna 2014. Nyní je tedy jedi-
ným zakladatelem Nadace společnost O2 Czech Re-
public a.s. Nadace byla dne 29. května 2002 zapsána 
do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, v odd. N, vložka 450. Sídlo Nadace je v Praze 
4-Michli, Za Brumlovkou 266/2.

Nadace se zřizuje pro veřejně prospěšné účely. Účelem 
Nadace je podpora projektů, které přispívají ke zlep-
šování duševního a tělesného rozvoje dětí, mladých 
lidí a ostatní veřejnosti. Nadace dále přispívá k rozvoji 
a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. 
Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlast-
nictví svého zakladatele podporuje také projekty ze 
sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších zne-
výhodněných skupin a jednotlivců.

Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají 
své funkce bez nároku na odměnu a v letech 2015 
a 2014 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani na-
turální požitky.

Orgány Nadace

Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2015

Předseda správní rady: 
Ctirad Lolek 
Den vzniku funkce: 10. června 2015 
Den vzniku členství: 1. června 2015

Místopředseda správní rady:  
Tomáš Budník 
Den vzniku funkce: 10. června 2015 
Den vzniku členství: 1. června 2015

Jana Vohralíková 
Den vzniku členství: 30. května 2014

Vít Šubert 
Den vzniku členství: 1. června 2015

Za nadaci jedná předseda správní rady nebo místo-
předseda správní rady samostatně. 

Revizor Nadace k 31. prosinci 2015: 
Michal Možný 
den vzniku funkce: 10. června 2015

Změny ve správní radě  
a ve funkci revizora  
během roku 2015

1.  Ke dni 31. květnu 2015 odstoupil z funkce předse-
dy správní rady Nadace pan Michal Frankl. Součas-
ně odstoupil i z funkce člena správní rady.

2.  Ke stejnému dni dále odstoupil z funkce místo-
předsedy správní rady Nadace pan Vladimír Mlynář. 
Současně odstoupil i z funkce člena správní rady.

3.  Dále ke dni 31. květnu 2015 odstoupil z funkce 
člena správní rady pan Jan Leiner.

4.  Ke dni 31. květnu 2015 odstoupil z funkce revizora 
Nadace pan Filip Cába.

5.  Zakladatel Nadace jmenoval s platností od 1. červ-
na 2015 členy správní rady Nadace pana Tomáše 
Budníka, Ctirada Lolka a Víta Šuberta. 

6.  Dne 10. června 2015 byl na jednání správní rady 
zvolen předsedou správní rady pan Ctirad Lolek 
a místopředsedou pan Tomáš Budník. 

7.  Dne 10. června 2015 byl na jednání správní rady 
zvolen Michal Možný revizorem Nadace.

8.  Dne 7. října 2015 odstoupil z funkce člena správní 
rady pan Jaroslav Šturma, tato změna nebyla zatím 
do nadačního rejstříku zapsána.

Změny 1.–7. byly zapsány do nadačního rejstříku 14. srpna 2015.
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Účetní postupy

Základní zásady vedení účetnictví

Nadace vedla v účetním období roku 2015, resp. 2014, 
účetnictví v souladu s účetními metodami a účetní-
mi postupy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění platném pro rok 2015, resp. 
2014, a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve zně-
ní platném pro rok 2015, resp. 2014, a v jejich mezích 
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kte-
rých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích 
cen. Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze 
jsou zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvede-
no jinak. V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny 
postupy, které mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a je-
jichž vedení vyplývá z platných právních předpisů.

Účetní období Nadace se shoduje s kalendářním rokem.

Nadace neuskutečňovala v roce 2015, resp. 2014, 
žádné transakce v cizí měně a neměla žádný majetek 
ani závazky v cizí měně.

Nadační dary

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených 
darovacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary 

jsou posuzovány individuálně dle jejich účelu uvede-
ného v darovací smlouvě. Přijaté nadační dary urče-
né na poskytování nadačních příspěvků a na provoz 
Nadace jsou účtovány do fondů nadačních darů. 
Nepeněžní nadační dary na provozní činnost jsou 
účtovány do výnosů.

Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě da-
rovacích smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci 
nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskyto-
vány z fondů nadačních příspěvků.

Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady Nadace jsou sledovány odděleně za 
jednotlivé činnosti, které jsou posláním Nadace v sou-
ladu s jejím statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vyka-
zovány v rámci hlavní činnosti Nadace. Odděleně jsou 
zároveň sledovány náklady na správu Nadace.

Následné události

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky je zachy-
cen v účetních výkazech v případě, že tyto události 
poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které exis-
tovaly k rozvahovému dni. 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-
vení účetní závěrky dojde k významným událostem 
zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém 
dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, 
ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Hmotný a nehmotný majetek

O dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku se 
účtuje, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 
rok a pořizovací cena převyšuje u hmotného majetku 
40 tis. Kč za položku a u nehmotného majetku 60 tis. 
Kč za položku. Pokud pořízený hmotný nebo nehmot-
ný majetek nesplňuje tato kritéria, jeho pořizovací 
cena je účtovaná v plné výši do nákladů v období, 
kdy byl pořízen. Aktiva získaná formou daru jsou vy-
kázaná v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí 
příslušného majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou 
rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané 
doby životnosti následujícím způsobem: 
Nehmotný majetek 3 roky

Náklady na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného 
majetku se účtují do výše 40 tis. za rok přímo do nákladů.

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Pořizovací cena (v tis. Kč)

1. 1. 2015 Přírůstky vyřazení 31. 12. 2015 

software 864 711 -864 711

celkem 864 711 -864 711

Oprávky (v tis. Kč)

1. 1. 2015 Přírůstky vyřazení 31. 12. 2015 

software 864 114 -864 114

celkem 864 114 -864 114
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V roce 2015 a 2014 Nadace využívala za účelem za-
jištění svých provozních potřeb movitý majetek a ne-
bytové prostory na základě uzavřených nájemních 
a podnájemných smluv.

Vlastní zdroje

Vlastní jmění

Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžním 
vkladem zakladatele do Nadace při jejím zřízení ve 
výši 500 tis. Kč. Peněžitá část vlastního jmění byla 
v roce 2015 a 2014 složena na zvláštním účtu u ban-
ky. S vlastním jměním lze disponovat, včetně změn 
jeho věcné skladby, avšak pouze v souladu s cílem 
Nadace a s péčí řádného hospodáře.

Přehled změn ve vlastních zdrojích 

Rok 2015
Vlastní 
jmění         

(v tis. Kč)

Fondy
(v tis. Kč)

Výsledek 
hospo-
daření     

(v tis. Kč)

Vlastní 
zdroje 
celkem          

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2015 500 18 244 0 18 744

Přijaté nadační dary 0 19 595 0 19 595

Peněžně uhrazené nadační pří-
spěvky r. 2015

0 -5 898 0 -5 898

Zúčtování fondů
-  z toho Linka pro neslyšící a nevi-

domé 767 tis. Kč
- z toho program SmartUp 974 tis. Kč

0 -7 696 0 -7 696

Stav k  31. 12. 2015 500 24 245 0 24 745

Rok 2014
Vlastní jmění 

(v tis. Kč)
Fondy 

(v tis. Kč)

Výsledek hos-
podaření 
(v tis. Kč)

Vlastní zdroje 
celkem 

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2014 1 424 6 033 0 7 457

Přijaté nadační 
dary

0 26 432 0 26 432

Odúčt. bezplatně 
nabytého dlouh. 
majetku

-924 0 0 -924

Peněžně uhraze-
né nadační pří-
spěvky r. 2014

0 -9 709 0 -9 709

Zúčtování fondů 0 -4 512 0 -4 512

Stav k 31. 12. 2014 500 18 244 0 18 744

Nadační příspěvky

V průběhu roku 2015 rozhodla Nadace o poskytnutí na-
dačních příspěvků z prostředků Nadace v peněžní formě 
ve výši 6 065 tis. Kč. Následně byly v roce 2015 uzavřeny 
příslušné darovací smlouvy a byly Nadací vyplaceny na-
dační příspěvky ve výši 5 712 tis. Kč. Nadační příspěvky 
v roce 2015 byly rozděleny do následujících skupin:

Nadační 
příspěvky 2015

Nadační 
příspěvky v 2015 

v tis. Kč

Uhrazeno v 2015 
(v tis. Kč)

Zbývá 
uhradit v 2016

(v tis. Kč)

Projekt Pomozte  
své komunitě

999 915 84

Fond Příležitost 1 500 1 500 0

Linka bezpečí 988 988 0

Pomoc lidem s handi-
capem a v nouzi

427 350 77

Mimořádné události 507 507 0

Linka seniorů 767 767 0

Program Smart Up 872 680 192

Linka pro neslyšící  
a nevidomé

5 5 0

celkem 6 065 5 712 353

Nadační 
příspěvky 2014

Nadační 
příspěvky v 2014 

(v tis. Kč)

Uhrazeno           
v 2014 (v tis. Kč)

Zbývá
uhradit v 2015 

(v tis. Kč)

Projekt Pomozte 
své komunitě

600 600 0

Fond Příležitost 750 750 0

Linka bezpečí 402 402 0

Pomoc lidem s handi-
capem a v nouzi

611 611 0

Linka seniorů 378 378 0

Program Think Big 7 156 6 968 188

celkem 9 897 9 709 188

Program SmartUp

V květnu 2015 zahájila Nadace O2 grantový vzdělávací 
program SmartUp. 

Cílem dlouhodobého programu je podpora zajíma-
vých a originálních projektů mladých lidí, kterými 
chtějí pomoci ve svém okolí.

Do programu se mohou přihlásit neformální skupiny 
mladých lidí ve věku 15–26 let z celé České republiky, 
které splní podmínky programu. Po přihlášení do pro-
gramu probíhala formální kontrola a projekty, které jí 
prošly, byly předány k prostudování hodnotícím komi-
sím. Ty nejprve ve svém domácím hodnocení a poté 
na společném setkání rozhodly, které projekty získají 
podporu od Nadace O2.

Do programu SmartUp se v roce přihlásilo ve dvou 
výzvách téměř 200 projektů. Z toho bylo hodnotící 
komisí vybráno k podpoře 58 projektů V roce 2015 se 
mohly týmy přihlásit jen do první úrovně, kde mohly 
získat finanční podporu až 15 tis. Kč. Mimo finanční 
podpory získaly podpořené projekty také účast na 
vzdělávacím kurzu, který nadace realizovala ve spolu-
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práci s  Prázdninovou školou Lipnice. Na vzdělávacím 
kurzu se dozvěděli vše podstatné ke komunikaci své-
ho projektu, k projektovému řízení, týmové spolupráci 
i ke svému osobnímu rozvoji. 

Každý podpořený tým také získal svého mentora, 
kterým byl zaměstnanec O2 nebo SmartUp Ambasa-
dor. Díky mentorovi tak získali vnější pohled na svůj 
projekt, mohl je navést na nové myšlenky, rozšíření 
projektu aj. 

Nadace O2 rozdělila mezi podpořené projekty částku 
přes 800 tis. Kč. Projekty byly realizovány od září do 
prosince 2015 a poté až v roce 2016.

Podpořené projekty Nadace prezentuje na interneto-
vých stránkách programu www.o2smartup.cz, dále na 
facebookových stránkách programu a v dalších online 
i tištěných mediích.

V roce 2015 byl spuštěn také program Ambassado-
rů SmartUP. Ambassadorem se stalo 10 úspěšných 
absolventů podpořených v minulosti Nadací O2, kteří 
se dále podíleli na rozvoji strategie programu a pre-
zentaci veřejnosti. V rámci práce s ambasadory jim 
Nadace nabídla i kontinuální vzdělávání především 
v oblasti měkkých dovedností. Školení proběhla ve 
spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice.

Linka pro neslyšící  
a nevidomé

Společnost O2, zřizovatel Nadace O2, se rozhodla sjed-
notit své filantropické aktivity, a proto je od září 2015 
služba Linka pro neslyšící převedena do Nadace O2, 
kde pokračuje v plnění svých cílů.

Od září 2015 tedy provozuje Linku pro neslyšící a ne-
vidomé Nadace O2. Tuto službu mohou zdarma využí-
vat všechny osoby, které jsou registrovány na základě 
průkazu ZTP případně podkladů od lékaře a to bez 
ohledu na operátora, jehož služeb využívají. Služba 
pomáhá osobám se sluchovým postižením nebo ne-
vidomým osobám v jakékoli komunikaci. Jedná se 
o propojení s lékaři, státní správou, rodinou, školou, 
apod. Operátoři Linky jsou prostředníky mezi neslyší-
cími a slyšícími osobami. Pomoc nevidomým osobám 
je primárně v pomoci při popisu cesty nebo výrobků 
vyfocených na internetu, apod. 

V roce 2015 vyřídili operátoři Linky pro neslyšící a ne-
vidomé 51 547 požadavků klientů se sluchovým či 
zrakovým postižením. Počet registrovaných klientů se 
meziročně zvýšil o 21,3 %.

Linka bezpečí 116 111

Nadace byla i v roce 2015 generálním partnerem 
Sdružení Linka bezpečí. Mimo poskytnuté finanční 
podpory měli také zaměstnanci O2 možnost účastnit 
se akce s názvem Escape Room s Linkou bezpečí. Cí-

lem bylo přinést zaměstnancům O2 zajímavou formou 
povědomí o tom s čím se odborní konzultanti pracují-
cí na Lince setkávají a jaká témata řeší. 

Linka seniorů

Nadace i nadále pokračovala v podpoře Elpidy, o.p.s. 
a primárně projektu Linka seniorů, kde se mohou 
senioři svěřit pracovníkům linky důvěry se svými 
problémy i radostmi a dostane se jim rady a pomoci 
v oblasti medicíny, práva, psychologie a systému so-
ciální podpory. Linka je dostupná na telefonním čísle 
800 200 007. I díky podpoře Nadace se provoz Linky 
rozšířil a senioři se dovolají každý všední den od 8:00 
do 20:00. 

Dobrovolnické programy  
pro zaměstnance  
O2 Czech Republic a.s.

I v roce 2015 měli zaměstnanci O2 možnost zapojit se 
aktivně do činnosti nadace. 

Do programu SmartUp rámci firemního dobrovolnictví 
uspořádala nadace teambuildingy pro dobrou věc, 
130 zaměstnanců se zapojilo jako mentoři v progra-
mu SmartUp, dalších 121 darovalo krev. Přes 700 za-
městnanců darovalo přes 700 tisíc korun v úspěšných 
interních finančních sbírkách.
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V roce 2015 proběhly také mimořádné interní sbír-
kové akce. V říjnu proběhla Pěkně vypečená pomoc 
na podporu Elpidy a jejího projektu Linka seniorů. Do 
akce se zapojily desítky pečících zaměstnanců O2 a vý-
těžek z prodeje v Praze, Pardubicích a Ostravě byl přes 
24 tis. Kč. 

Dalšími mimořádnými akcemi bylo listopadové Dnes 
makám pro dobrou věc v Ústí nad Labem, kdy za-
městnanci darovali přes 70 tis. Kč na pomoc čtyřem 
lidem s postižením. Následně během O2 vánočních 
večírků proběhli tomboly pro Nadaci O2. V Ostravě tak 
získala jedna osoba s postižením 27 tis. Kč na nákup 
nezbytných pomůcek. V Ústí nad Labem podpořili 
částkou přes 20 tis. Kč Linku seniorů a v Praze získala 
organizace Debra 63 tis. Kč.

Abecední přehled dárců a přijatých  
nadačních darů v roce 2015

Dárce
Dar z roku 

2015 (tis. Kč)

Uhrazeno  
v  2015  

(v tis. Kč)

Zbývá  
uhradit

Cardoso Simona 5 5 0

Chlumecký Petr 11 11 0

Malíková Alžběta 5 5 0

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha, IČ : 60193336

16 704 16 704 0

Rema Systém a.s. 

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, 
IČ : 64510263

28 28 0

Severa Pavel 13 13 0

Šlegrová Iva 16 16 0

Štefela Jan 11 11 0

Zaměstnanci O2 Czech Republic a.s. 878 878 0

Ostatní dárci 1 1 0

Vrácený nadační příspěvek od NROS 1 923 1 923

CELKEM 19 595 19 595 0
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Abecední přehled příjemců  
nadačních příspěvků za rok 2015

Příjemce nadač-
ního příspěvku

Příspěvek  
v roce 2015

Uhrazeno  
v roce 2015

Zbývá uhradit 
v 2015

„Asociace malých 
debrujárů České 
republiky, o.s.“

20 000,00 20 000,00 0,00

„VLASTNÍ CESTOU“ 25 000,00 22 500,00 2 500,00

1. pionýrská skupina 
Podskaláci

18 250,00 18 250,00 0,00

49.Přední hlídka Roy-
al Rangers v ČR

24 000,00 21 600,00 2 400,00

ACORUS, o.s. 40 600,00 36 540,00 4 060,00

Altmanová Nela 40 000,00 0,00 40 000,00

Asociace pro pomoc 
handicapovaným dětem

30 000,00 27 000,00 3 000,00

Bašus Jan 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Benda David 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Blind Sport Club Praha 20 000,00 18 000,00 2 000,00

Boháčová Petra 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Brož František 25 000,00 25 000,00 0,00

Česká společnost 
AIDS pomoc, o.s.

49 550,00 44 595,00 4 955,00

Číla Petr 14 000,00 12 600,00 1 400,00

Člověk v tísni, o.p.s. 507 200,00 507 200,00 0,00

Danielová Denisa 15 000,00 13 500,00 1 500,00

DebRA ČR 35 000,00 31 500,00 3 500,00

DD a ŠkJ, Lipová u Šluk-
nova 417, přísp.org.

20 000,00 20 000,00 0,00

Dolečková Lucie 12 000,00 10 800,00 1 200,00

DOM - Dům otevře-
ných možností, o.p.s.

49 500,00 44 550,00 4 950,00

Domov Ráček o.p.s. 50 000,00 45 000,00 5 000,00

Dostál Jakub 11 000,00 11 000,00 0,00

Dušková Petra 14 710,00 0,00 14 710,00

Elpida, o.p.s. 140 000,00 140 000,00 0,00

Elpida, o.p.s. 627 000,00 627 000,00 0,00

FBC Říčany 10 000,00 9 000,00 1 000,00

Fond ohrožených dětí 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Příjemce nadač-
ního příspěvku

Příspěvek  
v roce 2015

Uhrazeno  
v roce 2015

Zbývá uhradit 
v 2015

Gabrielová Nikol 10 500,00 9 450,00 1 050,00

Galetka Josef 24 275,00 24 275,00 0,00

Hadrava Zdeněk 14 000,00 0,00 14 000,00

Hamouzová Barbora 25 000,00 25 000,00 0,00

Hladíková Pavlína 9 900,00 8 910,00 990,00

Holasová Lenka 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Hospic sv. Štěpána, 
občanské sdružení

30 000,00 27 000,00 3 000,00

Houžvička David 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Hovadík Stanislav 25 000,00 25 000,00 0,00

Hrnčířová Zuzana 12 980,00 11 682,00 1 298,00

Hrušková Adéla 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Hubalovský Petr 11 920,00 0,00 11 920,00

Hůla Antonín 14 900,00 13 410,00 1 490,00

Hypšovi Vítek, Frantiček 10 020,00 10 020,00 0,00

Hývlová Kateřina 14 000,00 12 600,00 1 400,00

Charita Ostrava 30 000,00 27 000,00 3 000,00

Janků Martin 14 500,00 13 050,00 1 450,00

Javoříková Pavlína 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Jílek Tomáš 25 000,00 25 000,00 0,00

Jokeš Michal 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Joklová Olga 25 200,00 25 200,00 0,00

Kadlec Jakub 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Karmín Luboš 13 990,00 12 591,00 1 399,00

Kašpar Jan 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Kesl Martin 9 725,00 9 725,00 0,00

Klodová Božena 14 960,00 0,00 14 960,00

Kmošek Matěj 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Král Jakub 15 000,00 0,00 15 000,00

Kudrnáč Tomáš 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Kupka Pavel 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Kyselá Pavla 25 000,00 25 000,00 0,00

Lékořice o.s. 42 000,00 37 800,00 4 200,00

Ligurská Klára 14 190,00 12 771,00 1 419,00

Lukáčová Kateřina 14 760,00 13 284,00 1 476,00

Příjemce nadač-
ního příspěvku

Příspěvek  
v roce 2015

Uhrazeno  
v roce 2015

Zbývá uhradit 
v 2015

Lukeš Lubomír 1 535,00 1 535,00 0,00

Maťhová Lenka 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Mikulová Veronika 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Mobilní hospic  
Ondrášek, o.p.s.

50 000,00 45 000,00 5 000,00

Morávková Miloslava 22 293,00 22 293,00 0,00

Mozaika z.s. 20 000,00 18 000,00 2 000,00

Najman Jakub 14 500,00 13 050,00 1 450,00

Němčík Petr 14 100,00 12 690,00 1 410,00

Nerád Václav 25 000,00 25 000,00 0,00

Norbert Jakub 14 960,00 13 464,00 1 496,00

Nováčková Miroslava 15 000,00 0,00 15 000,00

Novák Vojtěch 10 160,00 10 160,00 0,00

Octopus - Asociace 
pro vzdělávání, sport 
a kulturu

48 160,00 43 344,00 4 816,00

Okamžik - sdružení 
pro podporu nejen 
nevidomých

50 000,00 45 000,00 5 000,00

Pazderník Vojtěch 13 000,00 13 000,00 0,00

Pejchar Matyáš 24 200,00 24 200,00 0,00

Pejcharová Marianna 12 500,00 12 500,00 0,00

Petrov Ivan 8 600,00 7 740,00 860,00

Pláněk Tomáš 14 600,00 13 140,00 1 460,00

Pospíchal Matěj 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Praisová Adéla 10 000,00 9 000,00 1 000,00

Pravý Hradec, o. s. 49 500,00 44 550,00 4 950,00

Prázdninová škola 
Lipnice, z. s.

66 660,00 66 660,00 0,00

Prázdninová škola 
Lipnice, z. s.

44 440,00 44 440,00 0,00

Procházková Marcela 25 000,00 25 000,00 0,00

Putnová Marcela 15 000,00 0,00 15 000,00

Rodinné centrum 
Pexeso o.s.

16 000,00 14 400,00 1 600,00

Rösslerová Pavlína 14 340,00 12 906,00 1 434,00

Řezáč Milan 9 900,00 0,00 9 900,00

Sbor dobrovolných 
hasičů - Neštěmice

4 000,00 3 600,00 400,00
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Příjemce nadač-
ního příspěvku

Příspěvek  
v roce 2015

Uhrazeno  
v roce 2015

Zbývá uhradit 
v 2015

Sdružení Linka bezpečí 687 760,00 687 760,00 0,00

Sdružení Linka bezpečí 300 000,00 300 000,00 0,00

Sdružení rodičů 
a přátel dětí Tisá, OS

20 500,00 18 450,00 2 050,00

Sedláčková Viktorie 14 000,00 12 600,00 1 400,00

Severová Veronika 11 900,00 0,00 11 900,00

Schwarz Tomáš 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Sichrovský Ondřej 15 000,00 0,00 15 000,00

Slezák Viktor 11 410,00 10 269,00 1 141,00

SPORT RELAX CLUB, z.s. 500 000,00 500 000,00 0,00

Sport. klub HARMONY 20 036,00 18 032,00 2 004,00

Sportovní klub 
neslyšících Hradec 
Králové, o.s.

5 000,00 5 000,00 0,00

Srníková Claudia 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Středisko rané péče 
SPRP Olomouc

25 000,00 25 000,00 0,00

Svozílek Marek 14 890,00 13 401,00 1 489,00

Szcotka Erik 14 960,00 0,00 14 960,00

Šimková Lenka 13 500,00 12 150,00 1 350,00

Šlosárková Kristýna 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Tábornický klub MA-
RY-M, Kladno

30 000,00 27 000,00 3 000,00

Tichý svět, o.p.s. 49 700,00 49 700,00 0,00

TJ Lokomotiva Ústí 
n.L., o.s.

22 360,00 20 124,00 2 236,00

Toman Jakub 12 475,00 12 475,00 0,00

Trčálková Magdaléna 11 000,00 9 900,00 1 100,00

Vérteši Martin 14 000,00 0,00 14 000,00

Via Europa, o.s. 49 000,00 44 100,00 4 900,00

Vytřas Václav 13 500,00 12 150,00 1 350,00

ZŠ a MŠ a poskytovatel 
soc.sl., Kaňka o.p.s.

25 000,00 25 000,00 0,00

Základní škola  
speciální Neratov

26 100,00 23 490,00 2 610,00

Žůrková Barbora 15 000,00 13 500,00 1 500,00

Celkem 6 065 169,00 5 711 676,00 353 493,00

Závazky

K 31. prosinci 2015 evidovala Nadace závazky vůči 
dodavatelům ve výši ve výši 518 tis. Kč, z nichž žádné 
závazky nebyly k 31. prosinci 2015 po splatnosti.

K 31. prosinci 2014 Nadace evidovala závazky vůči doda-
vatelům ve výši 176 tis. Kč, z nichž závazky k 31. prosinci 
2014 po splatnosti do 30 dnů byly ve výši 70 tis. Kč.

Časové rozlišení a dohadné položky:

Nadace evidovala k 31. prosinci 2015 výdaje příštích 
období ve výši 19 tis. Kč. (k 31. prosinci 2014 neevi-
dovala žádné výdaje příštích období). 
Nadace evidovala k 31. prosinci 2015 dohadné účty 
pasivní ve výši 10 tis. Kč v souvislosti s činností Nadace 
(k 31. prosinci 2014: 10 tis. Kč).

Členění výnosů

2015 celkem
(v tis. Kč)

2015 - z toho správní 
činnost (v tis. Kč)

Zúčtování fondů 7 696 864

Přijaté dary 184 184

Výnosy celkem 7 880 1 048

2014 celkem
(v tis. Kč)

2014 - z toho správní 
činnost (v tis. Kč)

Zúčtování fondů 4 512 1090

Jiné ostatní výnosy 923 59

Výnosy celkem 5 435 1 149

 

Členění nákladů
2015 celkem

(v tis. Kč)
2015 - z toho správní 

činnost (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu 363 16

Cestovné 112 6

Náklady na reprezentaci 44 16

Ostatní služby 4 691 315

Osobní náklady 2 535 676

Jiné ostatní náklady 6 0

Odpisy 114 4

Poskytnuté příspěvky 15 15

Náklady celkem 7 880 1 048

2014 celkem
(v tis. Kč)

2014 - z toho správní 
činnost (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu 204 12

Cestovné 157 3

Náklady na reprezentaci 107 6

Ostatní služby 1 979 -45

Osobní náklady 2 672 1 145

Jiné ostatní náklady 13 13

Odpisy 288 0

Poskytnuté příspěvky 15 15

Náklady celkem 5 435 1 149

V roce 2015 i 2014 vynaložila Nadace v rámci své čin-
nosti podstatnou část svých nákladů na propagační 
materiály a polygrafické, propagační a inzertní služby 
související zejména s programem Smart Up – 2015 
a Think Big - 2014.
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Náklady na správu

Nadace vyplatila v roce 2015 poskytnuté nadační pří-
spěvky v celkové výši 5 898 tis. Kč. Náklady na správu 
Nadace byly v roce 2015 v celkové výši 1 048 tis. Kč, 
což představuje 17,77 % z celkové výše poskytnutých 
nadačních příspěvků vyplacených v roce 2015.

Nadace vyplatila v roce 2014 poskytnuté příspěvky 
v celkové výši 9 709 tis. Kč. Náklady na provoz Nada-
ce byly v roce 2014 ve výši 1 149 tis. Kč, což předsta-
vuje 11,84 % z celkové výše poskytnutých nadačních 
příspěvků vyplacených v roce 2014.

Zaměstnanci

Nadace zaměstnávala v roce 2015 celkem 3 zaměst-
nance (2014 – 3 zaměstnanci), kteří měli na starost 
správu Nadace a zajištění řádného chodu všech aktivit 
souvisejících s programem SmartUp. Nadace využila 
v roce 2015 několik pracovníků v rámci krátkodobých 
dohod o provedení práce.

Potenciální závazky

Nadace neevidovala k 31. prosinci 2015 žádné poten-
ciální závazky.

Následné události

Ve správní radě došlo v roce 2016  
k následující změně: 

Dne 4. května 2016 byla jmenována Soňa Jonášová 
členem správní rady.

Tato skutečnost nebyla k datu sestavení účetní závěr-
ky zapsána do nadačního rejstříku.

V Praze 30. května 2016 

Ctirad Lolek 
Předseda správní rady Nadace O2
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