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ÚVODNÍ SLOVO

O NADACI O2

Vážené dámy, vážení pánové,
Nadace O2 již od svého založení sledovala vždy stejný hlavní
cíl – podporovat a rozvíjet děti a mladé lidi v České republice
na základě jejich aktuálních potřeb. V návaznosti na dlouhodobé osvětové aktivity společnosti O2 v oblasti bezpečného
chování na internetu a na základě celospolečenské debaty
o nutnosti změn v českém vzdělávacím systému, jsme v loňském roce přehodnotili hlavní programovou linii nadace.
Zaměřili jsme se v ní na podporu digitální gramotnosti české
společnosti, především dětí.
Zahájili jsme pilotní fázi nového programu O2 Chytrá škola
a vybrali do něj sedm škol napříč Českou republikou. Všem
jsme nabídli individuální metodickou a finanční podporu
vzdělávání dětí, učitelů a rodičů v oblasti bezpečného využívání technologií; připravili jsme komplexní vzdělávací portál
pro učitele – to vše za metodické spolupráce ze strany Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V pilotní části programu jsme poskytli konkrétní vzdělání 691
žákům a 219 učitelům. Navázali jsme důležitá partnerství se
stěžejními zainteresovanými subjekty – získali jsme podporu
a záštitu ze strany MŠMT, navázali jsme užší spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, EDUin či společností Člověk
v tísni. Na základě dosavadních zkušeností jsme na jaře letošního roku vyhlásili plošný grantový program pro základní školy v ČR. Z portálu www.o2chytraskola.cz mohou dnes všichni
učitelé či rodiče zdarma čerpat kvalitní informace a návody
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k tomu, jak u dětí rozvíjet digitální gramotnost a pozitivní
zkušenost s moderními technologiemi.
K digitální gramotnosti směřovaly vloni i všechny další nadační aktivity. Ve spolupráci se společností Elpida jsme uspořádali
sérii veřejných besed a realizovali výzkum na téma mediální
gramotnost seniorů v ČR. Podpořili jsme benefiční rozesílku
1 000 výtisků „Nejlepší knihy o fake news“ studentského
spolku Zvol si info. S Linkou bezpečí jsme realizovali osvětovou kampaň, v níž rodičům a dětem zprostředkovala informace o bezpečném chování na internetu „matka - youtuberka“
– Hustá Lída.
Svůj zápal pro dobrou věc již tradičně prokázali také zaměstnanci O2. V rámci pravidelné akce „Daruj krev s Nadací O2“
jsme zaměstnancům vloni poprvé umožnili registrovat se jako
dárci kostní dřeně a zaznamenali jsme velký zájem. V rámci
interních finančních sbírek zaměstnanci přispěli na dobrou
věc přes 343 000 Kč a jako dobrovolníci věnovali 1 254 hodin svého času.
Sečteno, podtrženo, máme za sebou v nadaci rok plný
velkých změn a pozitivních výsledků. Přeji nám všem v nadačním týmu, aby nás směrovaly a motivovaly k dalším aktivitám, kterými potvrdíme, že nám není lhostejný osud a rozvoj
společnosti, ve které podnikáme.

Poslání
Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které
přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí
a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji 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 znevýhodněných 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 Městského
soudu v Praze, oddíl N, vložka 450
Zřizovatelem Nadace O2 je společnost O2 Czech Republic a.s.

Tým Nadace O2
(stav k vydání výroční zprávy)

Správní rada nadace
Hany Farghali – předseda správní rady
Pavel Milec – místopředseda správní rady
Richard Siebenstich
Jana Vohralíková
Mikuláš Bek

Revizor
Michal Možný

Zaměstnanci
Anna Kačabová – ředitelka
Dominika Herdová – projektová specialistka
Ivona Agarwal – projektová specialistka
Lucie Fišerová – junior projektový specialista

Hany Farghali,
předseda správní rady Nadace O2
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PROGRAMY - SMARTUP

PROGRAMY
1. PODPORUJEME DĚTI A MLÁDEŽ
SmartUp
Pokračovali jsme v realizaci programu SmartUp, který je určen mladým lidem ve věku 15–29 let. Program podporuje
mladé v realizaci jejich zajímavých a originálních veřejně prospěšných nápadů a projektů. Mladí lidé získají nejen finanční
podporu, ale také speciální vzdělání a nové zkušenosti, dále
mentora z řad zaměstnanců O2, který jim pomáhá řešit případné komplikace v realizaci projektu, a v neposlední řadě
kontakty na své aktivní vrstevníky.
Cílem programu je, aby mladí získané zkušenosti a dovednosti využili ve svém budoucím uplatnění. Po realizaci projektu mají větší uplatnění na trhu práce a zároveň se z nich
stávají přirození lídři v jejich vlastních komunitách.
Do programu SmartUp se v roce 2018 přihlásilo 120 projektů
a podpořeno jich bylo 50. O podpořených projektech rozhodovaly hodnoticí komise složené z absolventů programu,
zástupců odborné veřejnosti a zaměstnanců O2. Svou realizaci také úspěšně završily všechny čtyři projekty podpořené ve
třetí, tedy nejvyšší úrovni programu.
Vybrané týmy se setkaly na vzdělávacích kurzech, které nadace pořádala ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice.
Kurzy byly vedeny formou zážitkové pedagogiky a byly zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných pro realizaci projektu
– komunikace, spolupráce v týmu, řízení projektu, fundraising, leadership. Po vzdělávání se mladí lidé pustili do realizace svých projektů, na kterou měli šest měsíců.

SmartUp Ambasador
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V roce 2018 jsme v rámci programu SmartUp provedli podrobnou analýzu dosavadních výsledků a zpětné vazby ze strany
podpořených účastníků programu. Z evaluace vyplynulo, že
jsme v programech ThinkBig a SmartUp za uplynulých 6 let
podpořili přes 1000 projektů mladých lidí, které pozitivně

změnily životy dalších desetitisíců lidí v místních komunitách.
Drtivá většina mladých uvedla, že účast v programu v nich
nastartovala chuť a vůli měnit věci okolo sebe a zesílila jejich
vědomí, že „to jde“; většina jich také uvedla, že se výrazně
a pozitivně posunula jejich schopnost komunikovat s okolím
– ať už v nejbližším týmu anebo na komunitní úrovni. Většina
mimoto hodnotila zkušenosti a dovednosti získané během
realizace projektů jako velmi přínosné a uvedla, že s průběhem
a zajištěním programu byli spokojeni. Nejvíce mladých lidí se
podle svého hodnocení posunulo především ve schopnosti
identifikovat problémy v okolí a mít vůli v okolí něco změnit;
stejně jako vědomí, že takové změny lze realizovat.
Všechna tato dobrá zjištění, ale také fakt, že zájem o program SmartUp postupně slábl, nás utvrdilo v tom, že naše
mise v této oblasti je završená a je potřeba se soustředit na
nové potřeby a výzvy. Realizaci programu SmartUp jsme tedy
v roce 2018 oficiálně ukončili. Realizace všech podpořených
projektů doběhla tak, jak bylo v plánu.

SmartUp Ambasador
I v roce 2018 jsme navázali na předchozí ročníky a opět jsme
nabídli mladým lidem, kteří zrealizovali svůj projekt v rámci
programu SmartUp, možnost pokračovat ve spolupráci s Nadací O2 prostřednictvím programu osobního rozvoje a dalšího
vzdělávání – SmartUp Ambasador. Do programu bylo vybráno
sedm mladých, kteří se během roku 2018 zapojili do podpory
programu SmartUp. Vzdělávací náplň byla připravena a vedena
ve spolupráci s lektory Prázdninové školy Lipnice a ambasadoři
tak získali možnost posouvat se nejen v oblasti motivace, mentoringu a komunikace, ale také na své osobní životní cestě.
Jednotlivé projekty jsou v detailu představeny na webových
stránkách programu www.o2smartup.cz
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V roce 2018 byly podpořeny tyto projekty mladých lidí:

Projekty podpořené v druhé úrovni programu:

Projekty podpořené v první úrovni programu:
Název
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Název

Výzva

Region

Okres

Přidělená částka

Architektura 489

4

Hlavní město Praha

Praha

56 000 Kč

Výzva

Region

Okres

Přidělená částka

Alternativní školství

8

Jihomoravský kraj

Brno

30 000 Kč

Až vyrostu..

4

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

34 500 Kč

AutFriendly

8

Hlavní město Praha

Praha

29 170 Kč

Deskoviště ve velkém!

4

Královéhradecký kraj

Hradec Králové

60 000 Kč

Biková osvěta

8

Jihočeský kraj

Tábor

30 000 Kč

Chirurgické šití

4

Hlavní město Praha

Praha

60 000 Kč

Co workingové centrum Český Těšín

8

Moravskoslezský kraj

Karviná

30 000 Kč

Library of Things (LOT)

4

Hlavní město Praha

Praha

60 000 Kč

Dýchej pro street

8

Zlínský kraj

Zlín

28 000 Kč

Minirampa pro všechny

4

Královéhradecký kraj

Jičín

60 000 Kč

Knihtisk jako informační revoluce

8

Olomoucký kraj

Olomouc

30 000 Kč

NáZNAK jezdí do škol

4

Hlavní město Praha

Praha

60 000 Kč

Kultura seniorům

8

Hlavní město Praha

Praha

20 000 Kč

Moza - moderní zastávky

8

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

25 000 Kč

Pobyt pro děti

4

Moravskoslezský kraj kraj

Frýdek-Místek

60 000 Kč

MyToGo

8

Hlavní město Praha

Praha

30 000 Kč

Protančíme se i k Vám!

4

Moravskoslezský kraj kraj

Bruntál

39 000 Kč

Objevuj a motivuj

8

Moravskoslezský kraj

Opava

21 000 Kč

Rescue Race 2018

4

Jihomoravský kraj

Břeclav

60 000 Kč

Oživ(lé) texty

8

Olomoucký kraj

Olomouc

13 000 Kč

Tady jde o ženy

4

Hlavní město Praha

Praha

60 000 Kč

Paletová dílna

8

Jihomoravský kraj

Brno

30 000 Kč

TEDxKarlovyVarySalon

4

Karlovarský kraj

Karlovy Vary

60 000 Kč

Park na Nuselských schodech

8

Hlavní město Praha

Praha

30 000 Kč

Urban Culture Fair

4

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

57 000 Kč

Poezii žerem

8

Hlavní město Praha

Praha

30 000 Kč

Zahrada léčí II

4

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

60 000 Kč

Poslední přání

8

Moravskoslezský kraj

Ostrava

30 000 Kč

Zdravý pohyb s létajícím diskem

4

Jihomoravský kraj

Brno

60 000 Kč

Psí parky pro Brno

8

Jihomoravský kraj

Brno

30 000 Kč

Hudební zkušebna „Dziupla“

5

Moravskoslezský kraj

Karviná

20 000 Kč

Sebeobrana

8

Středočeský kraj

Kolín

30 000 Kč

Chráněné dílny OZP - E-shop pro všechny!

5

Hlavní město Praha

Praha

50 000 Kč

Smetanovka

8

Pardubický kraj

Svitavy

29 000 Kč

Just Girly Things

5

Plzeňský kraj

Plzeň

48 500 Kč

Tancem kolem světa

8

Moravskoslezský kraj

Ostrava

22 500 Kč

Lie by Art

5

Hlavní město Praha

Praha

49 990 Kč

Thinking v ekonomice

8

Jihomoravský kraj

Brno

22 000 Kč

Umění lidem

8

Moravskoslezský kraj

Ostrava

30 000 Kč

NA DEN POD ZEM

5

Hlavní město Praha

Praha

60 000 Kč

Výlety do mikrosvěta

8

Olomoucký kraj

Olomouc

30 000 Kč

Nejsem tu jen já

5

Kraj Vysočina

Třebíč

59 520 Kč

weART

8

Hlavní město Praha

Praha

29 700 Kč

PŘÍBĚH ČESKOSLOVENSKÉ OBUVI

5

Jihomoravský kraj

Brno

49 000 Kč

Z kravína adrenalinové centrum

8

Jihočeský kraj

Tábor

30 000 Kč

Romský filmový tým

5

Jihomoravský kraj

Brno

60 000 Kč

Řezbářské sympozium II.

5

Ústecký kraj

Litoměřice

39 000 Kč

Skateclub Vrbno žije !

5

Moravskoslezský kraj

Bruntál

50 000 Kč

Únik do knihovny

5

Pardubický kraj

Pardubice

55 200 Kč
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O2 Chytrá škola
V roce 2018 se nadace rozhodla aktualizovat stávající programovou nabídku a strategii a zaměřit své aktivity na aktuální
trendy a potřeby ve společnosti. Zároveň zacílila svou podporu co nejvíce v souladu s předmětem podnikání svého zřizovatele, společnosti O2 Czech Republic.
Výsledkem byla nová strategie zaměřená na podporu digitální gramotnosti české populace, především pak dětí. Nadace
proto iniciovala pilotní fázi nového programu s názvem O2
Chytrá škola, jehož hlavním cílem se stalo zvyšování digitální
gramotnosti na českých školách a vzdělávání v této oblasti
cílené na pedagogy, děti a jejich rodiče.
Do pilotního programu v celkové délce trvání dva školní roky
bylo vybráno sedm základních škol napříč Českou republikou.
Při výběru byl brán ohled především na různorodost vzorku –
zastoupeny jsou proto školy velké i menší, z velkých měst i malých obcí. Konkrétně jsme v pilotní fázi zahájili spolupráci s:

Základní škola Mírová, Ústí nad Labem
Základní škola a střední škola Karlovy Vary
Základní škola Kolín V.
Základní škola Dolní Kralovice
Základní škola Úvaly
Základní škola Trávník, Přerov
Základní škola Angel, Praha 4
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Metodická podpora
Obsah a nastavení programu jsme od počátku konzultovali
a připravovali ve spolupráci se zainteresovanými subjekty
a partnery v oblasti vzdělávání; především pak s projektem
e-bezpečí při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci (dále jen UPOL). Kolegové z UPOL tak pilotním
školám pomohli s prvotní analýzou jejich potřeb v oblasti
digitální výuky a osvěty a navrhli také rámcově možné aktivity
k realizaci v prvním pololetí (šk. rok 2018– 19).
UPOL se také výrazně podílel na sestavení a přípravě obsahu pro nový vzdělávací portál www.o2chytraskola.cz, který
v rámci programu vznikl a který na jednom místě a zdarma
nabízí výukové materiály a aktuální informace v oblasti digitální gramotnosti – především pro pedagogy, ale také pro
rodiče a širokou veřejnost.

Finanční podpora
Všem pilotním školám byla nabídnuta individuální finanční
podpora na aktivity navržené ve spolupráci s UPOL. V první
fázi spolupráce šlo přitom především o vzdělávací kurzy pro
žáky, učitele a rodiče v oblasti online bezpečí. Právě osvětu
v oblasti bezpečného a zdravého využívání technologií jsme
totiž stanovili jako základnu nutnou pro další rozvoj digitálních kompetencí.
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2. POSKYTUJEME TECHNOLOGIE

Přehled grantů v pilotní fázi projektu:
příjemce

účel

ZŠ Mírová, Ústí nad Labem

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

50 000 Kč

ZŠ Dolní Kralovice

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

50 000 Kč

ZŠ Angel, Praha

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

50 000 Kč

ZŠ Kolín V.

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

50 000 Kč

ZŠ Trávník, Přerov

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

50 000 Kč

ZŠ Úvaly

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

72 000 Kč

ZŠ a SŠ Karlovy Vary

Osvětové aktivity pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti bezpečného využívání
digitálních technologií

65 000 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

Metodická podpora programu

250 000 Kč

Podpora IT infrastruktury škol
Všem pilotním školám jsme na dobu 2 let (pilotní fáze programu) nabídli zdarma internetovou konektivitu a službu
Managed WiFi, která umožňuje spravovat obsah a nastavení
WiFi připojení ve škole. Této nabídky využilo 5 pilotních škol
a na všechny bylo v rámci programu realizováno individuální
řešení jejich situace. Podpora byla realizována formou daru
služeb ze strany společnosti O2 Czech Republic.

Další aktivity
Gratias Tibi
V roce 2018 jsme opět byli partnery cen Gratias Tibi, které
každoročně uděluje organizace Člověk v tísni a jimiž oceňuje mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.
V rámci cen jsme prezentovali vlastní kategorii – cenu Nadace O2 za přínos ve vzdělávání, v níž jsme ocenili projekty mladých lidí, které přispívají k rozvoji netradičních forem a oblastí
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Přidělená částka

vzdělávání. Cenu Nadace O2 získal projekt „Dávám židli do
kruhu“, který se zaměřuje na osvětu v oblasti duševního zdraví
a boření předsudků vůči lidem s psychickým onemocněním.

Benefiční rozesílka Nejlepší knihy
o fakenews
V souladu s novou strategií podpory digitální gramotnosti
jsme se v roce 2018 více zaměřili také na mediální gramotnost a výchovu. Konkrétně jsme podpořili studentský spolek
Zvol si info z.s. a jeho benefiční rozesílku populárně-naučné
knihy „Nejlepší kniha o fake news“. Nadační příspěvek byl určen na dotisk 1 000 ks této knihy a její bezplatnou distribuci
k cílovým skupinám potenciálně ohroženým dezinformacemi
a nedostatečnou mediální výchovou. Kdokoliv si v průběhu
listopadu 2018 zakoupil výtisk knihy, mohl bezplatně darovat
druhý výtisk například do nízkoprahových center, klubů pro
seniory, dětských domovů, nemocnic atd. Akce měla velký
ohlas v médiích, distribuován byl celý náklad knihy.

Linka pro neslyšící a nevidomé
Nadace O2 i v roce 2018 zaštiťovala službu Linka pro neslyšící
a nevidomé, která je určena všem osobám s tímto handicapem, jež využívají služeb O2 a registrují se do služby linky.
Operátoři pracující na lince jsou tlumočníky na dálku mezi
slyšící a neslyšící osobou. Uživatelé mohou využívat komunikační kanály, jako jsou SMS, e-mail, Skype, chat, ICQ a fax
a osoby se zrakovým postižením mohou využít také bezplatnou telefonní linku.
Služba zajišťuje – mimo každodenní pomoc a komunikaci
například s lékaři, se státní správou, se školou či s rodinou
– také přepis pro zákazníky se sluchovým postižením, kteří
navštíví některou z prodejen O2, a poskytuje též vybrané
asistenční služby osobám se zrakovým postižením.
V roce 2018 vyřídili operátoři Linky pro neslyšící a nevidomé
55 674 požadavků klientů se sluchovým či zrakovým postižením. Počet registrovaných klientů se meziročně zvýšil o 7,5 %.

se ocitly v tíživé životní situaci. V roce 2018 byla podpora
z Nadace O2 realizována formou finančního daru na podporu technologické obnovy call centra Linky bezpečí a rozvoj
fundraisingu Linky bezpečí mezi individuálními dárci.
Mimo tento dlouhodobý směr nadace podpořila také
vznik osvětové kampaně Hustá Lída. Jde o sérii krátkých
videí, v nichž vystupuje „matka- youtuberka a která upozorňují na rizikové jevy v online světě – jako je phishing,
kyberšikana, neuvážené sdílení informací apod. Kampaň
byla určena především rodičům, ale i dětem a sledovala
již nový směr nadační strategie – tedy podporu digitální
gramotnosti v České republice. Celá kampaň a veškerá
realizovaná videa jsou k dispozici na stránkách
www.hustalida.cz

Linka seniorů 800 200 007

V roce 2018 jsme do fungování linky vnesli několik nových
pravidel, jejichž cílem bylo především zamezit zneužívání
účelu služby a optimalizovat její provoz i nákladovost. Zahájili
jsme analýzu vytíženosti linky, abychom posoudili nutnost jejího provozu v nočních hodinách. Linka je tak nově v provozu
v době od 6.00 do 22.00; v nočních hodinách jsou pro účely
krizové pomoci uživatelé odkázáni na standardní linky IZS.

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 sociální podpory.
Díky finanční podpoře Nadace O2 zůstalo volání na linku
bezplatné. Zároveň jsme dar částečně zacílili také na podporu kurzů práce s tabletem pro seniory.

Postupně jsme také všechny registrované uživatele linky informovali o tom, že linka bude do budoucna přístupná přednostně zákazníkům O2, tedy těm registrovaným uživatelům,
kteří využívají některou z portfolia služeb O2 Czech Republic.
Tuto transformaci jsme připravili pro rok 2019.

Do center pro seniory Elpida dále v roce 2018 pravidelně
docházeli zástupci O2 Guru, tedy špičkoví konzultanti
zákaznického servisu O2, kteří zájemcům z řad seniorů
nabízeli bezplatné poradenství v oblasti práce a používání
chytrých zařízení – nejčastěji telefonů a tabletů.

Linka bezpečí 116 111
Nadace O2 pokračovala v generálním partnerství s jedinou
celostátní bezplatnou anonymní linkou důvěry pro děti, které

V souladu s novou strategií digitální gramotnosti jsme
v roce 2018 směrovali i společné aktivity s Elpidou.
Podpořili jsme tak realizaci výzkumu na téma mediální
gramotnosti seniorů a také sérii osvětových besed pro
seniory o tom, jak fungují média.
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3. ZAPOJUJEME ZAMĚSTNANCE O2
Aktivity a programy Nadace O2 jsou úzce spojeny a do značné míry i podmíněny spoluprací se zaměstnanci O2. Ti se
mohou zapojit a na dobrou věc věnovat nejen své finance,
ale také svůj pracovní či volný čas, případně mohou získat
podporu pro neziskovou organizaci, v níž jsou sami aktivní.
V roce 2018 se aktivit nadace zúčastnilo 287 zaměstnanců.
Na dobrou věc celkově přispěli částkou 343 233 Kč a věnovali přes 1 254 hodin dobrovolnické činnosti.

Mentoring v programu SmartUp
Do programu SmartUp byla i v roce 2018 zahrnuta spolupráce se zaměstnanci O2. Byli mentory podpořených týmů
a mohli využít jeden svůj pracovní den k pomoci týmu a projektu, jejž měli na starosti.

Teambuildingy pro dobrou věc
Společnost O2 nadále podporovala teambuildingy pro dobrou
věc, během nichž manažeři s celými svými týmy pracovali
v neziskových organizacích anebo na dobročinných projektech. Tímto způsobem v roce 2018 věnovalo 34 zaměstnanců z tří týmů neziskovým organizacím téměř 272 hodin práce. V areálu tzv. Pražské pastviny pečovali o louky a chovaná
domácí zvířata, v organizaci Piafa Vyškov pomáhali s přípravou parkurového areálu a v Zoo Chleby zkrášlovali prostředí
jak pro zvířata, tak pro veřejnost.

Interní finanční sbírky zaměstnanců
Také v roce 2018 se mohli zaměstnanci O2 zapojit do dlouhodobých interních finančních sbírek. Kromě toho nadace
uspořádala několik jednorázových finančních sbírek u příležitosti interních akcí pro zaměstnance anebo organizačně
zajistila benefiční akce, které vzešly z popudu samotných
zaměstnanců.
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Dlouhodobé interní finanční sbírky
Prostřednictvím dlouhodobých interních finančních sbírek
mohli zaměstnanci tradičně přispívat na tři různé účely – na
podporu konkrétních osob s postižením, které sami nominují,
na podporu Linky bezpečí a/nebo na podporu Elpidy, o.p.s,
která provozuje Linku pro seniory. Příspěvky se zaměstnancům na základě jejich volby a preference strhávají pravidelně
jednou za měsíc ze mzdy a jsou poukázány na účet Nadace
O2, která je následně v některých případech zdvojnásobuje
a poskytuje konečným příjemcům. V roce 2018 takto zaměstnanci O2 věnovali celkem 153 050 Kč.

Jednorázové interní finanční sbírky
Nadace O2 sama iniciovala anebo se organizačně připojila
k řadě dalších benefičních akcí zaměstnanců.
V rámci pravidelného vzdělávacího O2 Guru Veletrhu se díky
benefičnímu prodeji telefonního příslušenství vybralo celkem
57 482 Kč na podporu vzdělávacího projektu EDUBus.

Změňme lidský příběh

Daruj krev s Nadací O2

Program Změňme lidský příběh je financován výhradně
z příspěvků zaměstnanců – ať už pravidelných či jednorázových – a je určen na pomoc osobám, které mají zdravotní
znevýhodnění a nemají dostatek finančních prostředků na
zakoupení nepostradatelné pomůcky nebo služby. Tyto osoby
do programu nominují sami zaměstnanci O2, takže mohou
efektivně pomoci potřebné osobě ve svém okolí.

V roce 2018 jsme opět ve spolupráci s Ústřední vojenskou
nemocnicí v Praze realizovali čtyři odběry krve přímo v budově O2, kterých se účastnilo, většinou opakovaně, 114
zaměstnanců O2. Darovali celkem 96,75 litru krve. Od září
2018 jsme nově začali nabízet zaměstnancům také možnost
zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Tato novinka mezi
pravidelnými i novými dárci vzbudila velký ohlas a do konce
roku této možnosti využilo 15 z nich.

V roce 2018 jsme takto podpořili čtyři lidské příběhy částkou
88 704 Kč. Přispěli jsme tak například na speciálně upravenou autosedačku a sportovní elektrický vozík.

Trhy chráněných dílen
Již tradičně jsme pořádali trhy chráněných dílen před velikonočními a vánočními svátky. Pozvané dílny mohly své výrobky
nabídnout zaměstnancům O2 v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě a Pardubicích. Pozvání přijalo 33 dílen, které utržily za
prodej svých výrobků dohromady 280 471 Kč.

Pomozte své komunitě
Zaměstnanci, kteří jsou ve svém volném čase aktivní ve veřejně
prospěšné organizaci, mohli i v roce 2018 získat pro tuto organizaci finanční příspěvek ve výši až 50 000 Kč. Díky inovacím
a novým přístupům pak mohly organizace, které již byly v minulosti podpořeny, získat od hodnoticí komise až 10 000 Kč navíc.
Podmínkou bylo, že daný zaměstnanec bude aktivní v projektu,
na který organizace získala dané finanční prostředky. Mezi vybraných 26 organizací nadace rozdělila 999 437 korun.

I v roce 2018 proběhla tradiční akce Pěkně vypečená pomoc.
Do projektu se zapojili zaměstnanci v Praze, Pardubicích,
Ostravě a Ústí nad Labem a díky benefičnímu prodeji vlastnoručně vyrobených dobrot shromáždili na podporu partnerské
organizace Elpida celkem 32 993 Kč.
Benefiční sbírky proběhly také u příležitosti vánočních večírků
- v Praze se podařilo shromáždit 39 167 Kč na podporu vzdělávacího projektu Jeden svět na školách organizace Člověk
v tísni, o.p.s., v Ostravě věnovali zaměstnanci výtěžek ve výši
21 031 Kč útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích.
Kromě jmenovaných proběhla celá řada menších benefičních
akcí, které iniciovali a organizovali sami zaměstnanci, když se
rozhodli při svých vlastních pracovních akcích podpořit dobrou věc. Souhrnný výtěžek z těchto akcí je 39 510 Kč.
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Podpořené organizace v programu Pomozte své komunitě 2018:
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Přidělená
částka

Pořadí

Jméno a příjmení
zaměstnance

Název veřejně
prospěšné
organizace

Nebovidská tvrz je parta dobrovolníků, kterým nejsou lhostejné věci veřejné.
Hlavní snahou je pozdvihnout kulturní a společenský život obce a regionu.
K tomu má sloužit hlavně Nebovidská tvrz. Přidělené prostředky pomohou
s dalšími opravami tvrze, konkrétně s renovací oken.

50 000 Kč

9

Grus Pavel

Česká společnost AIDS
pomoc, z.s.

Domov Ráček pečuje o osoby s mentálním a tělesným postižením. Kromě
denního stacionáře zajišťuje i práci v sociálně-terapeutické dílně, bydlení
v chráněném bytě a odlehčovací službu. Finanční prostředky budou využity
na renovaci kuchyně a nákup pomůcek klientů pro práci na zahradě.

60 000 Kč

10

Enge Michal

Středisko rané péče SPRP,
pobočka Olomouc

Středisko rané péče poskytuje podporu a provázení rodin dětí s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením. Finanční příspěvek podpoří realizaci
již čtvrtého ročníku charitativní akce „Jeden běh nestačí“.

57 500 Kč

11

Navrátilová Andrea

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
pod Pradědem, nám. Sv.
Michala 17, příspěvková
organizace

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem je školské zařízení s nařízenou ústavní
výchovou, kde bydlí až 48 dětí. Nadační příspěvek umožní realizovat letní
pobyt pro děti.

40 000 Kč

5

Davidová Lucie

ACORUS, z.ú.

ACORUS, z.ú., pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Finanční
podpora bude využita na podporu pátého ročníku charitativního pochodu
„Šlapeme násilí na paty“.

6

Pinkavová Hana

Akord, Organizační
jednotka – denní
stacionářŘ

7

Zachová Jana

Lentilka - integrační
školka a rehabilitační
centrum

8

Bzura Radim

Spolek pro Tisou

Pořadí

Jméno a příjmení
zaměstnance

Název veřejně
prospěšné
organizace

1

Vokoun Aleš

Nebovidská tvrz, z.s.

2

Debnár Radovan

Domov Ráček o.p.s.

3

Haratková Martina

4

Popis činnosti organizace
a využití příspěvku

Popis činnosti organizace
a využití příspěvku

Přidělená
částka

Česká společnost AIDS pomoc zajišťuje přímou pomoc lidem HIV pozitivním
a nemocným AIDS, jejich rodinám a blízkým. Grantový příspěvek bude využit
na práci s dobrovolníky a jejich očkování.

50 000 Kč

Lenox, z.s.

Lenox je nezisková organizace, která pořádá sportovní a kulturní akce pro
handicapované. Provozuje sportovní klub florbalistů na elektrickém vozíku
SK Indians Plzeň. Nadační příspěvek bude využit na organizaci plesu.

24 500 Kč

Škop Lukáš

Via Europa, z.s.

Základním cílem spolku je podpora veřejného sektoru, zejména v oblasti
rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, rozvoje trhu práce. Získaný příspěvek
bude využit na částečnou úhradu nákladů hipoterapeutických pobytů pro
klienty s kombinovaným postižením.

30 000 Kč

12

Špačková Renáta

Tichý svět –chráněná
pracoviště, o.p.s.

Posláním organizace Tichý svět je všestranně podporovat neslyšící v oblasti
vzdělávání a zaměstnávání. Díky příspěvku bude uspořádán projekt „Tichá
pekařská soutěž“ - pro slyšící i neslyšící širokou veřejnost.

27 612 Kč

49 900 Kč

13

Štefanová Markéta

Octopus, asociace pro
vzdělávání, sport a
kulturu, spolek

Octopus pomáhá tělesně postiženým lidem žít plnohodnotný život plný
sportu, kultury a zábavy. Finanční příspěvek pomůže realizovat letní
soustředění florbalistů na elektickém vozíku.

38 500 Kč

Akord je nestátní nezisková organizace, která se věnuje podpoře a pomoci
dětem, mládeži a dospělým lidem s těžkým zdravotním postižením
s kombinovanými vadami. Příspěvek nadace bude využit na realizaci
ozdravného pobytu pro klienty a nákup polohovacího křesla.

50 000 Kč

14

Vaníčková Kateřina

Otevřená OKNA, z.ú. SK
Kapři

Otevřená OKNA podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory
v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života. Finance od Nadace O2
budou určeny na zajištění letního tábora pro klienty.

50 000 Kč

Integrační školka Lentilka je jak pro děti zdravé, tak pro děti se specifickými
potřebami - tedy děti s problémy v oblasti psychomotorického vývoje, sociální
interakce a komunikace a s poruchami autistického spektra. Finance budou
využity na dovybavení speciální relaxační místnosti.

50 000 Kč

15

Laurynová Iveta

Občanské sdružení se svými aktivitami snaží posílit pouto obyvatel obce
s místem, kde žijí, a propojovat lidi do funkčního společenství. Finanční
příspěvek bude využit na zajištění komunitních akcí i oslav výročí republiky.

20 000 Kč

16

Vavrla Lukáš

Základní škola, ve které pracují nadšení a odvážní lidé. Integrují zde děti
Základní škola a mateřská s lehčími handicapy a nyní za přispění Nadace O2 a spolu s rodiči, kolegy
škola Mladá Boleslav
z USA a s univerzitou v Brně budou učit děti s těžším autismem spolu se
zdravými.

DOM-Dům otevřených
možností, o.p.s.

DOM poskytuje sociální služby a realizuje programy a projekty zaměřené
na psychosociální následky dětství v nefunkční rodině a zabývá se sociálními
souvislostmi různých znevýhodnění. Nadační příspěvek využijí na kampaň
„Nejsi sám“ a na podporu zvyšování kompetencí klientů.

49 925 Kč

57 500 Kč

19

MILNÍKY

MILNÍKY V HISTORII NADACE

Pořadí

Jméno a příjmení
zaměstnance

Název veřejně
prospěšné
organizace

17

Vyskočilová Iva

Nesedím, sousedím z. s.

Nesedím, sousedím z. s. provozuje nízkoprahové, mezigenerační komunitní
centrum, které nabízí komplexní program a služby pro seniory, rodiny v tíživé
sociální situaci, migranty i širokou veřejnost. S přispěním nadace budou
uspořádány výlety pro seniory.

50 000 Kč

18

Sloboda Roman

Centrum pro rodinu a
sociální péči z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči podporuje manželství, rodinu a mezilidské
vztahy. Ve Středisku Rodina nabízí kromě jiného i podporu a doprovázení
rodinám, které mají děti v náhradní rodinné péči. Grantový příspěvek bude
využit na školení pro asistenty a dobrovolníky a na nákup vybavení herní
místnosti.

33 000 Kč

19

Majer Ludvík

Nadační fond La Vida
Loca

Hlavním projektem Nadačního fondu La Vida Loca je „Život v kufříku“, který
je zaměřen na podporu zdravého rozvoje dětí, které jež jsou umisťovány do
kojeneckých ústavů či do pěstounské péče. Získané finance budou využity na
výrobu památníčku pro odložené děti.

Holušová Marie

Hospicová péče sv.
Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Organizace provozuje mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné
v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Prostřednictvím dalších aktivit
se snaží šířit myšlenku hospicového hnutí a přispět k proměně vztahu ke
smrti a umírání v naší společnosti. Nadační zdroje budou určeny na program
perinatální hospicové péče.

Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
Soběhrdy

Činností Sboru Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech provozuje
kromě vlastní činnosti náboženské také činnost kulturní: koncerty
v soběhrdském kostele, výstavy, přednášky a další. Z příspěvku od Nadace O2
budou financovány komunitní akce pro širokou veřejnost.

20 000 Kč

ZO ČSOP Ekologická
servisní organizace

Pražská pastvina je spolkem, který usiluje o záchranu biotopů na území,
nebo v přímém sousedství Prahy se zapojením lidí z města od dětí po
dospělé. Kromě vlastní práce na lokalitách pořádá kulturní a vzdělávací akce
s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Za získané finance vybuduje
chovnou stanici pro motýly a zakoupí další vybavení pro spolek a zvířata.

50 000 Kč

a Linky bezpečí. To vzniklo už v roce 1995 a O2 se jako vůbec první firma
v ČR stala partnerem neziskové organizace. I díky tomu může
dodnes Linka bezpečí každý rok pomáhat dětem v nesnázích.
Také se mění vlastník společnosti, a tak dostáváme nové
jméno - Nadace O2.

Rodinné centrum působí v Mělníku již 18 let a jeho hlavní náplní je
různorodými aktivitami podporovat rodiče s dětmi. Nadační příspěvek bude
využit k realizaci workshopů a divadelního představení.

16 000 Kč

2007 Poskytujeme slevy pro ZTP - jsme první operátor, se
kterým mají lidé se zdravotním postižením levnější pevnou
linku i mobilní sítě.

20
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Hudcová Pavla

Lachout Jiří

Knoppová Stanislava

Rodinné centrum
Kašpárek Mělník, z. s.

Popis činnosti organizace
a využití příspěvku

Přidělená
částka

2002 První krůčky tehdy ještě Nadace Eurotel. Jako správný benjamínek vyrážíme podporovat nejmladší generaci
v regionech.

2011 Přidáváme se k programu Telefónica - Think Big.
V celé Evropě díky němu mladí uskutečňují své nápady na
lepší a přátelštější svět přímo ve své komunitě.

2003 Bereme to vážně – zapojujeme se do Fóra dárců.
Členem Asociace firemních nadací a nadačních fondů jsme
dodnes.

2012 Do Think Big School zapojujeme středoškoláky
z celé ČR. Za jediný den se ve „škole života“ naučí vytvořit
a před porotou obhájit vlastní projekt.

20 000 Kč

2004 Spolu s O

40 000 Kč

2005 Zaměřujeme se na zvýšení on-line i off-line bezpečí
dětí a startujeme program Minimalizace šikany na školách

2013 Startuje ambassadorský program Think Big - Podporujeme individuální roční vzdělávání mladých. Pro ty, kteří
programem prošli, to znamená kromě možnosti dalšího seberozvoje i šanci stát se „komunitní zápalkou“ a ovlivňovat
své okolí.

2 pouštíme do světa úplně první DMS dárcovské SMS. Díky nim jednoduše přispějete na dobrou věc
posláním jediné SMS.

2006 Přebíráme záštitu nad partnerstvím O

2

2008 Darujte krev s Nadací O ! Pro kolegy z O

organizujeme pravidelné odběry krve přímo v budově. Zdravotníci
přijedou až k nám!
2

24
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Nedvěd Miroslav

Cesta za snem, z.s.

25

Bognerová Lenka

Klub maminek Petrýsek

26

Mališková Marie

Spolek Angel, z.s.

Spolek se zabývá zejména pořádáním unikátních sportovních akcí
podporujících integraci a vzájemnou spolupráci mezi zdravými
a hendikepovanými. Získaný grant bude využit při realizaci Handy cyklo
maratonu.

10 000 Kč

Klub maminek Petrýsek je organizace, která nabízí společné setkávání,
vzdělávání, tvoření a hraní dětem ve věku 0-6 let a jejich rodičům. Příspěvek
bude využit na realizaci komunitních akcí.

20 000 Kč

Spolek Angel je dobrovolným spolkem občanů a přátel Základní školy
a mateřské školy Angel v Praze 12, jejichž cílem je podporovat myšlenku
komunitního setkávání a rozvoje podmínek pro kvalitní výuku. Získané finance
budou využity při organizaci tradiční zahradní slavnosti.

35 000 Kč

2

2009 Linka pro seniory a Elpida: Propojujeme nejmladší
a nejstarší generaci. O2 Guru v Elpidě pomáhají seniorům
kurzem Tablet HELP. Podporujeme Linku pro seniory, kam
mohou zadarmo volat dříve narození i jejich blízcí.
2010 Společně vybíráme neuvěřitelných 2 540 216 Kč na

2014 Podporujeme a pomáháme dál - pokračujeme
v úspěšně nastartovaných projektech na podporu dětí, mladých i seniorů.
2015 Startuje SmartUp - nový samostatný program pro
mladé, kteří mají originální nápad jak změnit své okolí k lepšímu. Zároveň obnovujeme i ambassadorský program.
2016 Přebíráme patronát nad O2 Linkou pro neslyšící a nevidomé, která byla založena již v roce 1997
2017 Ve SmartUp jsme poprvé podpořili projekty ve
3. úrovni - ty, které s námi došly nejdál. Stali jsme se partnerem cen Gratias Tibi. Zorganizovali jsme Smyslů-plný koncert,
který propojil svět slyšících a neslyšících.
2018 Aktualizujeme strategii a nově se zaměřujeme na
digitální gramotnost českých dětí. Zapojujeme se do osvěty
v oblasti mediální gramotnosti. Rozesíláme téměř 1 000 výtisků Nejlepší knihy o fake news do škol, domovů a klubů pro
seniory, nízkoprahových center apod.

mimořádnou pomoc obětem zemětřesení na Haiti a při povodních v ČR a věnujeme je na sbírkové konto Člověka v tísni.

21

FINANČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA AUDITORA

22

23

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Označení
ROZVAHA

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Rozvahaapodle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

b

A. I.

Jmění celkem

ROZVAHA
Součet A.I. až A.II.
v plnémSoučet
rozsahu
A.I.1. až A.I.3.

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. I. 2.

Fondy

ke dni 31.12.2018

B.

Cizí zdroje celkem

A.

Vlastní zdroje celkem

86

(901)

87

( v celých tisících Kč ) (911)

88

Účetní
B. III.jednotka doručí:
Krátkodobé závazky celkem

1 x příslušnému fin. orgánu
B. III. 1.
Dodavatelé

304
304

(321)

106

178

88

(331)

110

150

109

Ostatní přímé daně

B. III. 17.

Jiné závazky

B. III. 22.
A.
A. I.

Dohadné účty pasivní
Dlouhodobý majetek celkem
Pasiva celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 2.

Software

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

AKTIVA

Oprávky k softwaru

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(379)
(389)
Součet A.I. až A.IV.
Součet A. až B.
Součet A.I.1. až A.I.7.

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. I. 2.

Fondy

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

112
89
číslo Stav k prvnímu dni
114
25
řádku
účetního období
122
4
c
1
127
15
1
204
134
30 764
9
1 177

65
Stav k posled. dni
21
účetního období
1
2
20
17 978
1 177

(013)

3

1 177

1 177

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

-973

-1 177

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

8

35
14

15
2 495

15
2 495

36
15

15
729

15
729

A. V.

21
39

4
8 533

4
8 533

A.
B. V.
II. 22.

Jiné ostatní
náklady
Přijaté
příspěvky

Součet B.II.2. až B.II.4.

28
43

4
212

4
212

A. II.
VI.3.
B.

29
45

204
212

204
212

B.
IV. 23.
A. VI.

Odpisy,
prodaný(dary)
majetek, tvorba a použití rezerv a
Přijaté příspěvky
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek
Ostatní
výnosy
Součet B.IV.5. až B.IV.10.
Odpisy dlouhodobého majetku

48
30

8 321
204

8 321
204

B.
A. IV.
VII.9.

Zúčtování
fondů
Poskytnuté
příspěvky

Hodnota A.VII.28.

53
35

8 321
15

8 321
15

A. VII. 28.

Výnosy
celkem
Poskytnuté
členské příspěvky a příspěvky zúčtované meziSoučet B.I. až B.V.
organizačními složkami
Součet A.I. až A.VIII.
Náklady celkem

61
36

8 533
15

8 533
15

39

8 533

8 533

43

212

212

45

212

212

48

8 321

8 321

53

8 321

8 321

61

8 533

8 533

74

30 408

17 844

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

1

A.
A. VI.
III. 23.

(381)

81

1

Součet A. až B.

85

30 764

A.
VII.10.
A. III.
A. III.
VII.11.
28.
A.

87

500

500

Odpisy
majetku
Osobnídlouhodobého
náklady

(911)

88

29 803

17 174

95

461

304

B. II.

Přijaté příspěvky

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

461

304

Dodavatelé

(321)

106

178

88

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

150

109

B. IV.

Ostatní výnosy

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

89

65

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

25

21

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

4

1

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

15

20

Součet A. až B.

134

30 764

17 978

Sestaveno dne:

04.06.2019

TEXT

Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Součet A.I.1. až A.I.6.
Zákonné sociální pojištění
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Ostatní náklady
Součet A.V.16. až A.V.22.
Náklady na cestovné
Jiné ostatní náklady
Náklady na reprezentaci
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Ostatní služby
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných
položek

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

58

30
13

134

(221)

(901)

Činnosti

Součet A.III.10. až A.III.14.

17 978

151

17 674

73

Poskytnuté
příspěvky
Hodnota A.VII.28.
Mzdové náklady
Poskytnuté
členské
příspěvky
a
příspěvky
zúčtované
mezi
Zákonné sociální pojištění
organizačními složkami
Ostatní
Součet
A.V.16.
Součet
A.I.až
ažA.V.22.
A.VIII.
Nákladynáklady
celkem

Označení
Osobní náklady
A. III.

30 559

17 674

6

4 898
Hlavní
3 224
5
2 495
5 086
729
57
4
73
4
58
204
4 898
204
3 224

72

30 303

57

73

Ostatní služby

80

30 303

Praha 4

57140 22

3

A. I. 6.

(211)

90

7
Nadace 6O2
5 086Za Brumlovkou 266/2 5 086

58

Součet B.III.1. až B.III.7.

86

5

7

-1 177

Součet A.I. až A.II.

IČO

26700000

2

Náklady na reprezentaci

17 978

Součet A.I.1. až A.I.3.

Součet A.I.1. až A.I.6.

Činnosti
Název a sídlo účetní jednotky
Hospodářská
Celkem

A. I. 5.

-973

4

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Hlavní

Náklady na cestovné

30 560

3

Číslo
( v celých tisících Kč ) řádku

A. I. 4.

30

c

ke dni 31.12.2018

1A.
x příslušnému
finančnímu
orgánu
I. 1.
Spotřeba
materiálu,
energie a ostatních neskladovaných dodávek

41

Stav k posled. dni
účetního období

TEXT

Účetní jednotka doručí:

(073)

17 978

26700000
VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Označení
A. I.

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4
140 22

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

Součet B.I. až B.IV.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

A. III. 10.
A. I.
A. III. 11.
A. I. 1.
A. V.
A. I. 4.
A. V. 22.
A. I. 5.
A. VI.
A. I. 6.

Aktiva celkem

PASIVA

(336)
(342)

b

Označení

90

461

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

Krátkodobý majetek celkem

17 674

461

Označení
B.
III. 9.

B.

účetní jednotky

95

B. III. 7.

A. IV. 2.

30 303

Nadace O2
303
Za30
Brumlovkou
266/2 17 674
500
Praha500
4
1402922
803
17 174

129

26700000

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

( v celých tisících Kč )

Součet B.I. až B.IV.

Zaměstnanci

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

3 Název, sídlo a právní 4forma

IČOB.III.1. až B.III.23.
Součet

B. III. 5.

a

c

Stav k posled. dni
účetního období

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Výnosy celkem

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.V.

04.06.2019

Číslo
13
řádku
14
2
15
3
21
6
28
7
29
8

Hospodářská
6

4 898
Celkem
3 224
7
2 495
5 086
729
57
4
73
4
58
204
4 898
204
3 224

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

nadace
Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

04.06.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

nadace

Schváleno dne 21.6.2019
Právní forma účetní jednotky

24

Schváleno dne 21.6.2019

Předmět podnikání

Pozn.:

nadace

25

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3. ÚČETNÍ POSTUPY
a) Základní zásady vedení účetnictví

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

2. ORGÁNY NADACE

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 TELECOM, a.s. a následně došlo ke změně názvu této společnosti
na Telefónica Czech Republic, a.s. 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
jediným zakladatelem Nadace společnost O2 Czech Republic 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.

Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2018

Nadace se zřizuje pro veřejně prospěšné účely. Účelem Nadace je
podpora projektů, které přispívají ke zlepšování 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 vlastnictví svého
zakladatele podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem
vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců.
Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce
bez nároku na odměnu a v letech 2018 a 2017 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.

předseda správní rady:
HANY FARGHALI
Den vzniku členství: 24. ledna 2018
Den vzniku funkce: 20. března 2018
místopředseda správní rady:
CTIRAD LOLEK
Den vzniku funkce: 20. března 2018
Den vzniku členství: 1. června 2015
SOŇA JONÁŠOVÁ
Den vzniku členství: 4. května 2016
RICHARD SIEBENSTICH
Den vzniku členství: 21.března 2018

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích
cen. Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou
zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvedeno jinak.
V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které
mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení vyplývá
z platných právních předpisů.

JANA VOHRALÍKOVÁ
Den vzniku členství: 4.dubna 2018

Účetní období Nadace se shoduje s kalendářním rokem.

Za Nadaci jedná předseda správní rady nebo místopředseda
správní rady samostatně.

Nadace neuskutečňovala v roce 2018, resp. 2017, žádné transakce v cizí měně a neměla žádný majetek ani závazky v cizí měně.

revizor Nadace k 31. prosinci 2018:
MICHAL MOŽNÝ
Den vzniku funkce: 19. června 2018
Změny ve správní radě a ve funkci revizora během roku 2018
1. Dne 19. března odstoupil z funkce předsedy správní rady
Ctirad Lolek a byl jmenován místopředsedou.
2. Dne 20. března 2018 byl do funkce předsedy správní rady
jmenován Hany Farghali
3. Dne 21. března 2018 byl členem správní rady jmenován
Richard Siebensthich
4. Dne 4. dubna 2018 byla členkou správní rady jmenována
Jana Vohralíková
5. Dne 1. června 2018 zaniklo členství ve správní radě Ctiradu Lolkovi a dne 13. června 2018 byl do správní rady opět
jmenován
6. Dne 10. června 2018 zanikla funkce revizora Michalu Možnému a dne 19. června 2018 byl do funkce revizora opět
jmenován.
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Nadace vedla v účetním období roku 2018, resp. 2017, účetnictví
v souladu s účetními metodami a účetními postupy stanovenými
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok
2018, resp. 2017, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2018, resp.
2017, a v souladu s českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

b) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích
smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary jsou posuzovány individuálně dle jejich účelu uvedeného v darovací smlouvě.

Nepeněžní nadační dary získané formou bezplatně
poskytnutých služeb jsou účtovány do výnosů.

c) Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích
smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci nadačních příspěvků.
Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků.

d) Sledování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady Nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou posláním Nadace v souladu s jejím
statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vykazovány v rámci
hlavní činnosti Nadace. Odděleně jsou zároveň sledovány
náklady na správu Nadace.

e) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující
důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení
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.

Přijaté nadační dary určené na poskytování nadačních příspěvků
a na provoz Nadace jsou účtovány do fondů nadačních darů.
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4. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ
MAJETEK

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

a) Vlastní jmění

Pořizovací cena

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 nehmotný majetek nesplňuje tato kritéria, jeho pořizovací cena je účtovaná v plné výši do nákladů
v období, kdy byl pořízen. Aktiva získaná formou daru jsou
vykázaná 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:
Doba odepisování: 3 roky
Náklady na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují do výše 40 tis. Kč za rok přímo do nákladů.

5. VLASTNÍ ZDROJE

1. 1. 2018
(tis. Kč)

Přírůstky
(tis. Kč)

Vyřazení
(tis. Kč)

31. 12. 2018
(tis. Kč)

Software

1 177

0

0

1 177

celkem

1 177

0

0

1 177

Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžním vkladem
zakladatele do Nadace při jejím zřízení. Peněžitá část vlastního jmění byla v roce 2018 a 2017 složena na zvláštním účtu
Přehled změn ve vlastních zdrojích
Vlastní
jmění
(v tis. Kč)

Fondy
(v tis. Kč)

Výsledek hospodaření
(v tis. Kč)

Vlastní zdroje
celkem (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2018

500

29 803

0

30 303

Přijaté nadační dary

0

2 419

0

2 419

Peněžně uhrazené
nadační příspěvky r. 2018

0

-6 535

0

-6 535

Příspěvky/vratky z nadačních
příspěvků schválených v min. letech

0

-192

0

-192

0

-8 321

0

-8 321

500

17 174

0

17 674

Vlastní
jmění
(v tis. Kč)

Fondy
(v tis. Kč)

Výsledek hospodaření
(v tis. Kč)

Vlastní zdroje
celkem (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2017

500

28 875

0

29 375

Přijaté nadační dary

0

20 414

0

20 414

Peněžně uhrazené
nadační příspěvky r. 2016

0

-6 937

0

- 6 937

Rok 2018
Oprávky
1. 1. 2018
(tis. Kč)

Odpisy
(tis. Kč)

Oprávky
k úbytkům
(tis. Kč)

31. 12. 2018
(tis. Kč)

Software

973

204

0

1 177

celkem

973

204

0

1 177

V roce 2018 a 2017 Nadace využívala za účelem zajištění
svých provozních potřeb movitý majetek a nebytové prostory
na základě uzavřených nájemních a podnájemných smluv.

Zúčtování fondů
- z toho Linka pro neslyšící
a nevidomé 2 265 tis. Kč
- z toho program SmartUp
3 508 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2018

Rok 2017

Příspěvky/vratky z nadačních
příspěvků schválených v min. letech
Zúčtování fondů- z toho Linka
pro neslyšící a nevidomé 2 912 tis.
- z toho program SmartUp
6 691 tis.Kč
Stav k 31. 12. 2017
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u banky. S vlastním jměním lze disponovat, včetně změn jeho
věcné skladby, avšak pouze v souladu s cílem Nadace a s péčí
řádného hospodáře.

-741

-741

0

-11 808

0

-11 808

500

29 803

0

30 303
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b) Nadační příspěvky

Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2018

V průběhu roku 2018 rozhodla Nadace o poskytnutí nadačních příspěvků z prostředků Nadace v peněžní formě ve výši
6 736 tis Kč. Následně byly v roce 2018 uzavřeny příslušné

Nadační příspěvky 2018

Nadační příspěvky
v r. 2018 (v tis. Kč).

darovací smlouvy a byly Nadace vyplatila nadační příspěvky
ve výši 6 535 Kč. Nadační příspěvky v roce 2018 byly rozděleny do následujících skupin:

Uhrazeno v r. 2018
(v tis. Kč)

Zbývá uhradit v r. 2018 (v tis. Kč)

Projekt Pomozte své komunitě

999

937

61

Zaměstnanecké sbírky

501

501

0

Projekt Chytrá škola
Linka bezpečí

887

887

0

2 210

2 210

0

31

31

0

Dárce

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
IČO: 60193336
REMA Systém a.s.
Budějovická 1667/64
140 00 Praha 4
IČO: 64510263
Zaměstnanci
O2 Czech Republic a.s.
CELKEM

Změňte lidský příběh
Linka seniorů

60

0

Program Smart Up

2 048

1 908

140

CELKEM

6 736

6 535

201

Nadační příspěvky 2017
Projekt Pomozte své komunitě
Fond Příležitost
Linka bezpečí

Nadační příspěvky v r. 2017 (v tis. Kč).

Uhrazeno v r. 2017 (v tis. Kč)

963

896

747

747

2 000

2 000

Pomoc lidem s handicapem a v nouzi

90

90

Zaměstnanecké sbírky

235

235

Linka seniorů

263

263

Program Smart Up

3 143

2 677

Hovory pro neslyšící

29

29

CELKEM

30

60

7 470

6 937

Dar z roku
2018
(v tis. Kč)

2 014

62

343

2 419

Uhrazeno
v roce
2018
(v tis. Kč)

Zbývá
uhradit
(v tis. Kč)

2 014

0

62

343

2 419

Abecední přehled příjemců nadačních příspěvků za rok 2018
Příjemce
nadačního příspěvku
ACORUS, z.ú.

0

0

0

Příspěvek
v roce
2018 v Kč

Úhrada
v roce
2018 v Kč

Zbývá
uhradit
v roce 2019
v Kč

49 900

49 900

0

Akord,organizační jednotka

50 000

45 000

5 000

Aichingerová Nikola

34 500

31 050

3 450

Bojda Tomáš

35 879

35 879

0

Centrum pro rodinu
a sociální péči, z.s.

33 000

29 700

3 300

Cesta za snem. z.s.

10 000

10 000

0

Čejpová Jana

60 000

60 000

0

Červený Květoslav

60 000

54 000

6 000

Česká společnost AIDS
pomoc, z.s.

50 000

45 000

5 000

DOM-Dům otevřených
možností, o.p.s.

57 500

51 750

5 750

Domov Ráček o.p.s.

60 000

54 000

6 000

Dušek Ondřej

60 000

60 000

0

Eduteam-centrum
celoživotního vzd.

57 482

57 482

0

Elpida, o.p.s.

373 304

373 304

0

Farní sbor Českobrat.

20 000

18 000

2 000

Fiala Šimon

30 000

30 000

0

Foltán Jakub

60 000

57 275

2 725

Gavlík jan

22 000

19 800

2 200

Gondek Jakub

60 000

60 000

0

Hartl Tomáš

57 000

52 756

4 244

Hellinger Roman

25 000

25 000

0

Hlisnikowski Tomasz

30 000

27 000

3000

Hospic Chrudim z.ú.

3 040

3 040

0

Hospicová péče sv. Kleofáše o.p.s.

40 000

36 000

4 000

Chrastilová Dominika

60 000

57 536

2464

Chytilová Lucie

39 000

35 100

3 900

Ilnycka Roksolana

30 000

27 000

3 000

Jelínek Jan

28 000

25 200

2 800

Karbanová Krásná Pavlína

56 000

56 000

0

Kasalová Barbora

48 500

43 650

4 850

Klub maminek Petrýsek, z.s.

20 000

18 000

2 000

Kokaislová Alžběta

20 000

18 000

2 000
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Abecední přehled příjemců nadačních příspěvků za rok 2018

Abecední přehled příjemců nadačních příspěvků za rok 2018

Příspěvek
v roce
2018 v Kč

Úhrada
v roce
2018 v Kč

Zbývá
uhradit
v roce 2019
v Kč

Krejčíková Jana

30 000

27 000

3 000

Lenox z.s.

49 500

47 050

Lentilka-integrační školka

50 000

Příjemce
nadačního příspěvku

Linka bezpečí, z.s.
Ludvík Lukáš
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Příspěvek
v roce
2018 v Kč

Úhrada
v roce
2018 v Kč

Zbývá
uhradit
v roce 2019
v Kč

Stolínková Alena

60 000

54 000

6 000

2 450

Středisko rané péče

57 500

57 500

0

50 000

0

Svobodová Romana

59 520

53 568

5 952

2 200 000

2 200 000

0

Šlechtová Andrea

30 000

27 000

3 000

25 000

25 000

0

Tesař Michal

60 000

60 000

0

Příjemce
nadačního příspěvku

Malčíková Anežka

13 000

11 700

1 300

Tichý svět-chráněná pracoviště

27 612

27 612

0

Mercová Monika

60 000

54 000

6 000

Toman Vojtěch

29 000

26 100

2 900

Mervart Václav

55 200

49 680

5 520

Trčálková Magdaléna

49 000

44 100

4 900

Moncmannová Andrea

30 000

27 000

3 000

Turčínková Jitka

21 000

18 900

2 100

Nadační fond Krajské zdravotní

15 000

15 000

0

250 000

250 000

0

Nadační fond La VIDA LOCA

20 000

18 000

2 000

Univerzita Palackého
v Olomouci

Nebovidská tvrz

50 000

50 000

0

Vágner Václav

49 990

44 991

4 999

Nesedím,sousedím,z.s.

50 000

45 000

5 000

Niederlová veronika

29 170

26 253

2 917

Octopus-Asociace
pro vzdělávání

38 500

34 650

3 850

Ondráček Tomáš

17 825

17 825

0

Orlík Vojtěch

25 000

22 500

2 500

Otevřená OKNA, z.ú.

50 000

50 000

0

Pazderová Hana

50 000

45 000

5 000

Pejřimovská Hana

30 000

29 997

3

Poskočilová Markéta

30 000

27 000

3 000

Pospíchal Matěj

30 000

27 000

3 000

Přibylová Lucie

60 000

59 992

8

Rektořík Jakub

50 000

45 000

5 000

Rigerová Lenka

29 700

26 730

2 970

Rodinné centrum Kašpárek

16 000

14 400

1 600

Rylko Alicja

20 000

18 000

2 000

Schön Klára

30 000

27 000

3 000

Sigmundová Klára

60 000

59 676

324

Smuž Karel

22 500

20 250

2 250

Spolek Angel

35 000

31 500

3 500

Stria Robin

60 000

54 000

6 000

Spolek pro Tisou

20 000

18 000

2 000

6. ZÁVAZKY
K 31. prosinci 2018 evidovala Nadace závazky vůči dodavatelům ve výši 88 tis. Kč, z nichž závazky k 31. prosinci 2018 po
splatnosti byly ve výši 0 tis. Kč.
K 31. prosinci 2017 evidovala Nadace závazky vůči dodavatelům ve výši 178 tis. Kč, z nichž závazky k 31. prosinci 2017
po splatnosti byly ve výši 5 tis. Kč.

Časové rozlišení a dohadné položky:
Nadace evidovala k 31. prosinci 2018 dohadné účty pasivní
ve výši 20 tis. Kč v souvislosti s činností Nadace (k 31. prosinci 2017: 15 tis. Kč).

2018 celkem

2018 z toho
správní činnost

Spotřeba materiálu

57

4

Cestovné

73

3

Náklady na reprezentaci

58

15

Ostatní služby

4 898

473

Osobní náklady

3 224

884

4

2

Odpisy

204

0

Poskytnuté příspěvky

15

15

8 533

1 396

2017 celkem

2017 z toho
správní činnost

Spotřeba materiálu

315

4

Cestovné

114

7

Náklady na reprezentaci

60

10

Ostatní služby

7 978

1 145

Osobní náklady

3 043

553

9

3

Odpisy

486

0

Poskytnuté příspěvky

15

15

12 020

1 737

(tis. Kč)

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

7. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ

Vašek Maxim

25 000

25 000

0

Veselý Michal

30 000

27 000

3 000

Via Europa,z.s.

30 000

27 000

3 000

Wodecki Lukáš

30 000

27 000

3 000

Základní škola a mateřská Angel

50 000

50 000

0

Zúčtování fondů

Základní škola a mateřská
Dolní Kralovice

50 000

50 000

0

Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem

Základní škola a mateřská
Mladá Boleslav

49 925

49 922

3

Základní škola a střední škola
Karlovy Vary

65 000

65 000

0

Základní škola Kolín

50 000

50 000

0

(tis. Kč)

(tis. Kč)

Základní škola Přerov

50 000

50 000

0

Základní škola Ústí nad Labem

50 000

50 000

0

Zúčtování fondů

Základní škola Úvaly

72 000

72 000

0

Přijaté příspěvky (dary)

Zbořil Vít

30 000

27 000

3 000

ZO ČSOP
Ekologická servisní organizace

50 000

45 000

5 000

ZŠ,DD,ŠD a ŠJ
Vrbno pod Pradědem

40 000

39 949

51

Zuzaníková Monika

30 000

27 000

3 000

Zvol si info, z.s.

250 000

250 000

0

Žabka Petr

60 000

60 000

0

Žáková Karolína

39 000

39 000

0

CELKEM

8. ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

6 736 047

6 535 267

Výnosy celkem

2018 celkem

2018 z toho
správní činnost

8 321

1 184

212

212

8 533

1 396

2017 celkem

2017 z toho
správní činnost

11 808

1 525

212

212

12 020

1 737

(tis. Kč)

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

V roce 2018 i 2017 vynaložila Nadace v rámci své činnosti
podstatnou část svých nákladů na propagační materiály a polygrafické, propagační a inzertní služby související zejména
s programem Smart Up

200 780
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9. ZHODNOCENÍ
NÁKLADOVÉHO KRITÉRIA
Nadace vyplatila v roce 2018 poskytnuté nadační příspěvky
v celkové výši 6 535 tis. Kč. Náklady na provoz Nadace byly
v roce 2018 v celkové výši 1 396 tis. Kč, což představuje
21,36 % z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků
vyplacených v roce 2018.
Nadace vyplatila v roce 2017 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 6 937 tis. Kč. Náklady na provoz Nadace byly v roce
2017 ve výši 1 737 tis. Kč, což představuje 25,03% z celkové
výše poskytnutých nadačních příspěvků vyplacených v roce 2017.

10. ZAMĚSTNANCI
Nadace zaměstnávala v roce 2018 celkem 4 zaměstnance na
HPP a 3 zaměstnance na DPČ (v roce 2017 4 zaměstnance
na HPP a 3 zaměstnance na DPČ), kteří měli na starost správu Nadace a zajištění řádného chodu všech aktivit souvisejících s programem SmartUp a dalšími grantovými programy.
Navýšení stavu zaměstnanců bylo způsobeno dočasným překryvem odcházejících a nově nastupujících zaměstnanců. Ke
dni vydání výroční zprávy má Nadace 3 zaměstnance na HPP
a 1 na DPČ. Nadace využila v roce 2018 několik pracovníků
v rámci krátkodobých dohod o provedení práce.

11. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM
STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH
ORGÁNŮ

34

V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové správních a dozorčích orgánů
žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody.

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykázala v roce 2018 i 2017 nulovou daňovou povinnost. Příjmy nepodléhají dani z příjmů podle ust. § 19b zákona
o dani z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání Nadace.

13. INFORMACE O ODMĚNÁCH
STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A DÁRCŮM
ZŘIZOVATEL A ŠTĚDRÝ DÁRCE

DODAVATELÉ

• O2 Czech Republic a.s.

• Agentura Oliver za kreativní zpracování mediálních
kampaní nadace

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

• Agentura Médea za vyjednání mediálního prostoru
v rámci kampaní nadace
• Etnetera a.s., za realizaci webové stránky
www.o2smartup.cz

Nadace zaplatila odměnu statutárnímu auditorovi ve výši
1 Kč (2017: 1 Kč).

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

• Simplesample, Astron Print a Astron Studio za přípravu
tiskových materiálů a samotný tisk

14. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

• REMA Systém, a.s., za pomoc s benefiční recyklací vysloužilých telefonů

• Visualio, s.r.o. za realizaci webové stránky
www.o2chytraskola.cz

• Univerzita Palackého v Olomouci a její projekt e-bezpečí
– za spolupráci na vytváření nového programu O2 Chytrá
škola

• PR Konektor za PR podporu nadace a jejích projektů

Nadace neevidovala k 31. prosinci 2018 žádné potenciální závazky.

15. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dne 13.ledna 2019 odstoupil z funkce místopředsedy správní
rady Mgr. Ctirad Lolek.
Dne 14.ledna 2019 byl jmenován členem správní rady Pavel Milec.
Dne 24.ledna 2019 byl jmenován do funkce místopředsedy
správní rady Pavel Milec

V průběhu let 2018 a 2017 nebyly Nadací vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoliv požitků v případě ukončení činnosti
jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadace.

Dne 23. května 2019 byl jmenován členem správní rady
Mikuláš Bek.

Členové správních a dozorčích orgánů a jejich rodinní příslušníci
rovněž nejsou účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

V Praze 21. června 2019

Dne 4. května 2019 skončilo funkční období člence správní
rady Soně Jonášové. Do funkce nebyla znovuzvolena.

Hany Farghali
Předseda správní rady Nadace O2

Děkujeme dále všem příjemcům nadačních příspěvků
za realizaci jejich projektů.
Děkujeme všem zaměstnancům O2, kteří přispěli na činnost
nadace v roce 2018 a podíleli se na jejích projektech.

