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ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  NADACI  PRECIOSA   JABLONEC  NAD NISOU   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  

Název:   Nadace  PRECIOSA    ( anglicky:  Preciosa  Foundation )  
Sídlo (adresa):   Opletalova 17,   466 67  Jablonec nad Nisou   (budova ředitelství Preciosy)  
Kancelář:  Průmyslová 18, Jablonec nad Nisou  (vila, vstup přes vrátnici Preciosy)  
Telefon: ústředna  488 115 111, linka 354 (ředitel) nebo linka 393 (sekretariát nadace),  
Fax: 488 115 609,  E-mail:  info@nadace.preciosa.cz   
Internet   http://www.nadace.preciosa.cz  (možný přístup i přes stránky Preciosy, a.s.)  
IČO:  60254092,    DIČ:  CZ - 60254092  
Bankovní účet číslo:  1291420287 / 0100  u Komerční banky, pobočka Jablonec nad Nisou 
  (slouží také k poskytování finančních korunových darů ve prospěch činnosti Nadace).  
Právní forma: nadace reg. podle Zákona č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech   
Nadace je nestátní neziskovou organizací.   
Datum založení: 28.12.1993,  registrace v rejstříku od roku 1998 (rok zřízení tohoto rejstříku)  
Registrace: rejstřík nadací vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem čj. oddíl N, vložka 14  

 

Zřizovatel  a správce:   
Nadace PRECIOSA  byla založena  firmou  PRECIOSA, a.s., 
se sídlem v Jablonci n.N., která je hlavním dárcem finančních 
prostředků a poskytuje nadaci potřebné zázemí. 
Logo - znak nadace: logo zřizovatele s názvem firmy PRECIOSA 
v barvě tmavě modré (Pantone 2748 C).   

 
Orgány  Nadace  PRECIOSA  v roce 2016   (stav k 31.12.2016)   

Správní  rada :  
Předseda:  Ing. Stanislav Kadlec  - generální ředitel NLT, a.s. Liberec (skup. Preciosy)   
Místopředseda:  Ing. Lucie Karlová  - členka představenstva Preciosa, a.s., Jablonec n. N.  
Členové:  Ing. Andrea Kroupová  - produktová manažerka Preciosa Group, Jablonec n. N.  
Mgr. Jana Havlíčková  - personální ředitelka, ředitelství Preciosy, a.s. Jablonec n. N.  
Mgr. Jaroslava Růžičková  -  produktová manažerka Preciosa Ornela, a.s., Zásada  

Dozor čí  rada :  
Předseda:  Ing. Jan Kocour  - provozní ředitel Preciosa Beauty, s.r.o., Jablonec n. N. 
Členové:  Ing. Jana Voříšková  - vedoucí odd. Střediska sdílených služeb, Liberec  
pan Pavel Brzák  -  personální ředitel Preciosa - Lustry, a.s., Kamenický Šenov  

Výkonné složky :  
Ředitel: Ing. Ivo Schötta - referent personálního úseku ředitelství Preciosy (do 31.12.2016) 
Sekretariát:  Lenka Zangová - referent personálního úseku ředitelství Preciosy (od 1.8.2016)  
Projekty: Martina Motshagen - referent personálního úseku ředitelství Preciosy (od 1.2.2016)  
Ekonom (účetní): Ing. Pavla Trávníčková  - vedoucí finančního odboru ředitelství Preciosy  
 

Správci   účelových fond ů:  
Fond vědy a výzkumu:  Ing. Jiří Koucký, CSc.  - vedoucí koncepcí ředitelství Preciosy   
Fond zdraví (zdravotnictví):  Ing. Stanislav Vohlídal  - býv. personalista Preciosy  
Fond tělovýchovy a sportu:  Ing. Michaela Dubská  - ved. obchodního odd. Beauty s.r.o.  
Fond humanitární a sociální:  Ing. Lucie Karlová  - členka představenstva Preciosa, a.s.,  
Fond ekologie (životního prostředí):  Ing. Jiří Panoch  - býv. vedoucí správy areálů Preciosy  
Fond vzdělání (školství):  Mgr. Jana Havlíčková  - personální ředitelka Preciosy  
Fond kultury a umění:  Ing. Zbyněk Štiller  - vedoucí výzkumu Preciosy, pracoviště Liberec  

Dobrovolní spolupracovníci Nadace pochází převážně z řad pracovníků firmy Preciosa, a.s. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2016   

  

 
 

 

   

Ú V O D  
 

 Více než d vacet let ve řejně prosp ěšné činnosti   
Nadace Preciosa  

 
Ing. Stanislav Kadlec    

 předseda správní rady  
Nadace Preciosa  

 
Dámy a pánové,  
Rok 2016 byl v pořadí dvacátým prvním rokem, co Nadace Preciosa realizuje svoji činnost 
ve stávající organizační podobě, když v roce 1995 představenstvo firmy Preciosa, a.s. 
rozhodlo rozšířit činnosti a strukturu podnikové nadace založené na konci roku 1993 
s původním úmyslem věnovat se pouze oblasti zdravotní. Těch více než dvacet let existence 
Nadace Preciosa nás opravňuje k tomu, abychom se ohlédli za historií a přemýšleli i o její 
budoucnosti.  
Od doby svého založení podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně 
prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Celkový objem poskytnutých darů 
dosáhl 190 miliónů Kč. Nadace Preciosa tak svojí činností významně podporuje 
společenskou odpovědnost Skupiny Preciosa a spoluvytváří občanskou společnost.  
 

Od počátku existence Nadace Preciosa ji společnost Preciosa, a.s. systematicky finančně 
podporuje. Mimořádně nás těší, že Nadace má silnou podporu také od zaměstnanců skupiny 
společností Preciosa. Mnozí z nich přispívají na činnost Nadace pravidelně - za rok 2016 to 
bylo více než 460 našich zaměstnanců.  
V souladu se strategickým cílem dlouholetého předsedy správní rady profesora Věňka 
Šilhána jsme v minulosti část obdržených příspěvků odkládali stranou. To nám umožnilo 
v současné finančně složitější době nadační činnost vykonávat převážně z výnosů 
dlouhodobě drženého majetku. Finanční stabilitu a tím pádem určitou nezávislost na vývoji 
okolí považujeme za zcela zásadní vklad do dlouhodobé existence Nadace. 
 

Chci u příležitosti završení dalšího roku činnosti Nadace poděkovat za angažovanost a práci 
všem současným i minulým členům správní a dozorčí rady, správcům jednotlivých fondů a 
členům výkonného aparátu. Někteří z nich byli s Nadací spjati po více než dvě desetiletí. 
Mezi nimi zejména Ing. Stanislav Vohlídal, který stál u zrodu tehdejší Nadace zdraví 
Preciosa v roce 1993, Marcela Vojtíšková, která od roku 1996 vedla sekretariát Nadace a 
Ing. Ivo Schötta, který vykonával funkci ředitele Nadace od roku 1995 do 31.12.2016 a má 
zásluhu na její funkčnosti a finanční stabilitě. Počátkem roku 2017 převzala funkci ředitelky 
Nadace Ing. Andrea Kroupová, MBA.  
 

Postupně se Nadace Preciosa stala respektovanou a potřebnou institucí jak v rámci 
Libereckého kraje, tak v mnoha ohledech i v celé České republice. Myšlenka dobročinnosti a 
pospolitosti v nás zakořenila. Jsem přesvědčený, že nás tato práce těší a lidsky obohacuje. 
Její síla je v dlouhodobosti a konzistentnosti našeho chování. V tomto duchu bychom chtěli 
působit i v budoucnu.  
 

V Jablonci nad Nisou,  březen 2017   

            
             Ing. Stanislav Kadlec   
       předseda správní rady Nadace PRECIOSA  
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VÝROČNÍ   ZPRÁVA   NADACE   PRECIOSA    ZA  ROK   2016   
================================================================   

 
 
     Principy nada ční činnosti       
    --------------------------------------   
 
Tradice nada ční činnosti    
Je tomu již více než 20 let, co došlo rozhodnutím představenstva firmy Preciosa, a.s. 
koncem roku 1993 k založení Nadace Preciosa (dále jen Nadace). V té době byla podniková 
nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, zcela ojedinělou iniciativou české průmyslové 
firmy. Nově založená nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast zdravotní a částečně také 
sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně orientovanou se široce zaměřeným 
spektrem činností. Došlo k vytvoření organizační struktury, která existuje do současné doby. 
Nadace je samostatným právním subjektem, který v letech 1998 až 2013 organizoval svoji 
činnost podle tehdy platného Zákona o nadacích a nyní se řídí podle aktuálního znění 
nového Občanského zákoníku. Od roku 1998 je Nadace zapsána v rejstříku nadací (oddíl N, 
vložka 14), vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, dnes pobočkou v Liberci.  
 
 

Organizace činnosti Nadace    

Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorčí rada, sbor správců fondů a sekretariát Nadace. 
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v příloze „Základní informace o Nadaci“.  
V roce 2015 v souladu s aktuálním zněním nového Občanského zákoníku došlo ke změně 
Statutu a také Zakládací listiny, aby odrážely aktuální stav organizace práce Nadace.   
 
Práce fond ů   

Hlavní činnosti Nadace zajišťuje 7 fondů, které jsou nasměrovány do těchto oblastí: 
zdravotnictví a péče o zdraví, školství a vzdělávání, věda a výzkum, humanitární a sociální 
péče, kultura a umění, tělovýchova a sport, ekologie a životní prostředí. Následně byl v roce 
2004 vyčleněn v rámci fondu humanitární a sociální péče zvláštní podfond nazvaný "Fond 
individuální pomoci" zaměřený na pomoc jednotlivcům. Prostřednictvím těchto fondů Nadace 
uděluje finanční nadační příspěvky. Specifickou záležitostí jsou pak nadační příspěvky 
věcné, mající většinou původ v darech obdržených Nadací od jejího zřizovatele.   

Činnost jednotlivých fondů řídí jejich správci, kteří zároveň tvoří i odborný poradní tým 
Správní rady. Správci fondů Nadace se řídí finančním plánem schváleným Správní radou a 
stanovenou strategií nadační politiky. Jejich důležitým úkolem je, kromě jiného, sledování 
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami včetně vyhledávání 
možností spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti 
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích až 
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě.  
 
Nadace a ve řejnost    
Informace o činnosti Nadace je možno získávat na jejích vlastních webových stránkách 
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příležitostně formou různých veřejně právních tiskovin i 
prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci firmy Preciosa i veřejnost dále 
nacházejí pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace 
dlouhodobě spolupracuje s různými občanskými iniciativami. Udržuje kontakty s orgány 
samosprávy obcí a místní správy i organizacemi a institucemi především Libereckého kraje.  
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Asociace nadací    

Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která 
sdružuje významné nadace působící na území České republiky. Hlásí se k Asociací 
vyhlášenému Etickému kodexu nadací. Kromě jiného tímto mají zástupci Nadace možnost 
účastnit se odborných seminářů a diskusí o právních normách v nadačním i neziskovém 
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy svěřených prostředků a další 
problematice nestátních neziskových organizací. V rámci této organizace je Nadace nyní 
zařazena do Asociace firemních nadací a fondů, kam svým podnikovým charakterem patří.  
 

 
     Nadační politika    
    -------------------------   

Nadace podporuje obecně prosp ěšné činnosti  především v Libereckém kraji a v místech, 
kde působí firma Preciosa. Orientuje se při tom na organizace a občanské iniciativy, které se 
v této oblasti již osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují do 
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče.  
Od roku 2004 je věnována větší pozornost také individuální sociální pomoci fyzickým 
osobám v nouzi. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla schválena 
zvláštní pravidla a tato orientace se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit.  
 
Orientace nada ční politiky    

Nadace má dlouhodobou strategii a trvale uplatňuje již osvědčené principy své široce pojaté 
nadační politiky a odvětvového zaměření. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a 
perspektivní projekty, snaha o soustřeďování prostředků na významné aktivity a záměry, 
pomoc při vytváření a udržování trvalých hodnot v oblastech svého působení a v případě 
naléhavé potřeby i operativní řešení mimořádných událostí. Důležitým úkolem je také aktivní 
vyhledávání dalších potenciálních příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty. 
Důležitou součástí aktivit Nadace je grantová činnost v oblasti vzdělávání a humanity, která 
je podporována ze zdrojů získaných z prostředků Nadačního investičního fondu ČR.  
 
Spolupráce s dalšími organizacemi   

Mnohé významné a prospěšné občanské aktivity mohou být úspěšně realizovány jen na 
základě spolupráce řady organizací včetně přispění donátorů a nadací. Mezi tyto aktivity 
patří například ochrana životního prostředí, program podpory české vědy, kultury a 
vzdělanosti, péče o zdraví obyvatel, vybrané humanitární projekty a další aktivity.  

Jedním z příkladů společného soustředěného úsilí jsou akce na podporu rozvoje libereckého 
regionu, mimo jiné vyhlašování osobnosti nebo zaměstnavatele Liberecka nebo realizace 
ekologického programu záchrany původního přírodního genofondu Jizerských hor.  
Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu filmů pro děti a 
mládež ve Zlíně, pro který poskytla umělecké ceny do soutěží filmové tvorby.  
 

Dlouhodobé projekty Nadace    

Pravidelně po celou dobu své existence Nadace podporuje významná kulturní zařízení. 
Podpora institucí jako jsou divadla, muzea, galerie, základní umělecké školy v Liberci, 
Jablonci nad Nisou i dalších místech má už letitou tradici.  
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace dlouhodobě věnovala pozornost obnově hradu 
Grabštejn a spolupracuje se správou zámku Sychrov pod Národním památkovým ústavem.  

Trvalé místo v činnosti Nadace zaujaly také programy podpory péče o zdraví spoluobčanů. 
Příspěvky regionálním nemocnicím, především v Jablonci n.N., Liberci a České Lípě, jsou 
orientovány zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a léčbu pacientů i 
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humanizaci prostředí nemocniční péče. Mezi pravidelné příjemce nadačních příspěvků patří 
místní zájmové spolky hudebníků, pěvecké sbory i sdružení zdravotně postižených osob.  
Každoročně je organizován preventivní program očkování osob proti chřipce. V době 
opakovaných hrozeb pandemie, vyvolaných v minulých letech nebezpečím mimo jiné tzv. 
ptačí nebo prasečí chřipky, bylo díky zdravotní akci podpořené Nadací v podzimních 
měsících roku 2016 očkováno více než 500 občanů vakcínou proti sezónní chřipce.  
 
Sdružování finan čních prost ředků   

Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji 
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdružování finančních prostředků může 
posloužit podpora aktivit tzv. příměstských pobytových táborů, pořádaných pro školní mládež 
během letních prázdnin zpravidla v různých sportovních areálech a sokolovnách na 
Jablonecku a Liberecku. Nadace byla dlouhodobě generálním sponzorem akce „Týdny 
pohybu hrou“ v Liberci - Harcově.  

Důležitý je také podíl Nadace na společné aktivitě zejména regionálních sponzorů, bez které 
by neexistovalo mnohé vybavení moderními zdravotními přístroji Nemocnice v Jablonci n.N., 
Liberci a České Lípě. Podobně je tomu u vybavování venkovních zahrad školek hracími 
prvky a odborných učeben škol pomůckami. Těší nás spolu s městem Jablonec n. N. a 
dalšími sponzory realizovaná dlouhodobá podpora pěveckého sboru při jablonecké ZUŠ, 
který má mimořádné úspěchy na mezinárodních pěveckých festivalech sborů.  

 
Opakovan ě realizované akce    

Z opakovaných akcí můžeme jmenovat příspěvky České sklářské společnosti na konání 
Mezinárodních vědeckých konferencí o sklářských strojích a technologiích. Nadace 
reagovala na akutní odborné potřeby liberecké iQlandie, kde převzala patronát nad expozicí 
„Optický koutek“, věnované demonstracím vlastností světla.  

Pravidelně podporujeme výstavy konané v Muzeu Českého ráje v Turnově, Severočeském 
muzeu v Liberci a zejména v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde částkou 75 
tis. Kč bylo podpořeno vytvoření vzdělávací interaktivní výstavy "Já, skleněná ozdoba", jejíž 
vernisáž v listopadu 2016 se stala také významnou společenskou událostí za přítomnosti 
řady osobností včetně členů orgánů Nadace. 
Přebíráme patronát nad mnohými odbornými konferencemi a semináři pořádanými na 
Technické univerzitě v Liberci.   
Hledíme na zlepšování vybavení středních odborných škol zřízených v Libereckém kraji.  
Pravidelně jsou podporovány koncerty jabloneckého smíšeného pěveckého sboru Janáček. 
 
Pomoc místnímu zdravotnictví     
Zcela mimořádnou aktivitou nadace posledních let byly mimořádně vysoké příspěvky ve 
prospěch především vybavení regionálních nemocnic v Libereckém kraji. Po předchozí 
významné podpoře oddělení interny jablonecké nemocnice došlo v předloňském roce k 
zakoupení mobilního rentgenového přístroje pro radiodiagnostické pracoviště Nemocnice 
s poliklinikou v České Lípě v hodnotě 297 tisíc Kč a dovybavení plicního odd. Krajské 
nemocnice v Liberci zdravotnickými přístroji a pomůckami v hodnotě 170 tisíc Kč.   
Důležitá je také podpora sociálně zdravotním zařízením, například dar 100 tis. Kč ve 
prospěch služeb poskytovaných Hospicem svaté Zdislavy v Liberci. Stalo se tak v rámci 
záměru humanizace nemocničního prostředí a zlepšení vybavení pro péči o dlouhodobě 
nemocné v Libereckém kraji.  
Mezi pravidelné příjemce nadačních příspěvků patří také pobočky Českého červeného kříže, 
realizující projekty ve prospěch zdraví dospělých i zdravotní výchovy dětí. 
Mimořádným příspěvkem 470 tis. Kč bylo pořízení speciálních mísících boxů přípravy léků 
pro Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze Motole.  
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Charitativní činnost    

Zcela samostatnou kapitolou je charitativní činnost, odpovídající potřebám postižených 
skupin spoluobčanů. Pořadatelé evropských závodů ručně poháněných kol v Lounech získali 
pro těžce zdravotně postižené účastníky - sportovce hodnotné křišťálové ceny, znázorňující 
jejich kola s ručním pohonem (Handbike). Nadace dlouhodobě pomáhá občanskému 
sdružení D.R.A.K. v Liberci v jeho úsilí poskytovat terénní sociální služby v rodinách osob se 
ZTP. Tato partnerská organizace dělá také mnoho pro zaměstnání ZTP osob, čímž pomáhá 
vozíčkářům a dalším postiženým osobám v rámci projektu "Radost z práce".  
Jablonecká pobočka Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, známá 
fungováním své půjčovny invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek pro děti a mládež, 
mohla díky daru Nadace zajistit rekondiční pobyt pro své členy. Svaz onkologických pacientů 
JAKOP zajistil ozdravný zdravotně rehabilitační pobyt svých členů v přírodě. Speciální 
pedagogické centrum pro sluchově postižené v Liberci dává nadaci podněty na nákup 
digitálních naslouchadel pro děti ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Senso.  
 
Ulehčení života senior ů   

Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke 
zpříjemnění a ulehčení života starší generace. Jedná se především o podporu subjektů 
provozujících pečovatelské služby, penziony pro důchodce a další charitativní činnosti.   
Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichž členskou základnu tvoří 
převážně senioři. Mezi ně patří pobočky takových organizací, jako jsou Unie Roska pro 
podporu lidí s roztroušenou sklerózou, Svaz diabetiků, Svaz onkologických pacientů, SONS 
spolek slabozrakých a nevidomých a Svaz zdravotně postižených. Například jablonecká 
pobočka Svazu zdravotně postižených osob pořádá každoročně za významné podpory 
Nadace rehabilitační a rekondiční pobyt pro své členy v některém lázeňském letovisku.  
 
Pozornost d ětem a mládeži    

Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových 
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu. 
Příspěvek 100 tis. Kč pomohl například Ski klubu Břízky v Jablonci n. N. k organizování 
každoročních zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech v běhu na lyžích.  
Podporu dostávají od Nadace opakovaně různá zájmová sdružení, sportovní oddíly 
tělovýchovných jednot a kluby, které se práci s mládeží soustavně věnují.  
Příkladem je každoroční podpora Taneční skupiny Takt v Liberci, která obdržela příspěvek 
40 tis. Kč na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení. Další příspěvky obdržely například 
školní dětské pěvecké sbory. Neopomíjíme také pomáhat s vybavováním mateřských školek, 
například herními prvky.  
 
Podpora v ědy a výzkumu    

Důležitou součástí programu Nadace je podpora české vědy a výzkumu. Příkladem je 
dlouhodobá spolupráce s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity 
v Liberci. Významné finanční prostředky jsou poskytovány Ústavu skla a keramiky Fakulty 
chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na zlepšení odborné 
vybavenosti, sloužící především pro studium procesů tavení skla i další vědeckou práci. 
Dlouhodobě Nadace podporuje Českou sklářskou společnost, a to jak při vydávání 
odborného časopisu Sklář a keramik, tak při konání odborných seminářů.   
Nadace udržuje spolupráci s Akademií věd ČR. Dochází k těsné spolupráci s Inženýrskou 
akademií ČR, v jejíž prospěch Nadace každoročně přispívá 50 tis. Kč na udílení ceny za 
vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je členem této prestižní organizace Ing. Jiří 
Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vědy a výzkumu.  
Dlouhodobě je podporován rozvoj odborné školní bižuterní dílny a galerie Katedry designu 
Technické univerzity v Liberci.  
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Vzdělávání mladé generace    

Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z nejdůležitějších 
činností. Ve prospěch vysokoškoláků na vybraných technických vysokých školách ČR jsou 
již téměř dvacet let každoročně doplňovány stipendijní fondy, vytvořené Nadací již ve druhé 
polovině 90. let. Systém udělování stipendií funguje nyní na VŠCHT Praha a TU Liberec.  
Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2016 celkem 300 tis. Kč. Cílem je zvýšení zájmu o 
studium vybraných technicky zaměřených oborů zejména strojírenských, elektrotechnických 
a materiálových. V součinnosti s Nadací uvedené dvě VŠ zajišťují práci stipendijních komisí, 
které na těchto školách projednaly celkem 85 žádostí studentů a udělily 57 stipendií. 
Většinou šlo o studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy.   
Finanční pomoc směřovala také ve prospěch řady místních základních a středních škol.  
Poměrně novou aktivitou je udělování ocenění studentům a především řešitelským 
kolektivům z Technické univerzity v Liberci za odborné práce projektově řešící konkrétní 
praktická témata vypisovaná v rámci soutěže „Preciosa Crystal Challenge“.  
 
Ceny Nadace Preciosa    

Nadace ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol pokračuje 
v tradici udělování ocenění vybraným studentům a doktorandům za nejlepší nebo 
mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce. Již tradičně na Fakultě chemické 
technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a ekonomické TU Liberec, na 
třech fakultách VUT Brno a na strojní a elektrotechnické nebo jaderné fakultě ČVUT Praha 
dochází koncem akademického roku k udílení cen Nadace při slavnostních promocích. 
Absolventům těchto škol bylo takto uděleno celkem 16 ocenění ve výši až 10 tisíc Kč.  
Mezi opakované aktivity Nadace patří udílení ocenění předním účastníkům soutěží v rámci 
Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha konané 
v měsíci listopadu, v dubnu na Strojní fakultě ČVUT Praha a v květnu na Katedře sklářských 
strojů a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci.  
 
Podpora technického a um ěleckého školství   

Nadace významně podporuje umělecké školství, a to především v libereckém regionu, kde 
celá řada středních odborných škol má jako zřizovatele krajský úřad. K tomuto účelu bývá 
každoročně Nadací vyhlašováno grantové řízení orientované na umělecké směry vzdělávání.  
Příkladem je příspěvek 60 tis. Kč uvolněný Střední průmyslové škole v České Lípě na projekt 
"Rozvíjení strojírenských praxí se zaměstnavateli". Nadace uděluje hodnotné ceny v soutěži 
„Mistr křišťálu“ s cílem podpořit zájem studentů i absolventů středních a vysokých škol o 
vzorování ze skleněných polotovarů.  
 
Řešení krizových a mimo řádných situací    
V roce 2016 na rozdíl od některých předchozích let naštěstí nezasáhly Českou republiku 
žádné mimořádné povodně nebo jiné katastrofy. Naposledy se tak stalo při řešení následků 
červnové povodně roku 2013, kdy Nadace obrátila svoji pomoc ve prospěch Mateřské školy 
v Terezíně, která byla po zaplavení vyřazena dlouhodobě z provozu. Nadace je ale 
připravena využít zkušeností z předchozích let a v případě potřeby realizovat případnou 
pomoc i do oblastí mimo Liberecký kraj a využít k tomuto aktivit zaměstnanců.   
 
Samostatné projekty    

Od konce roku 2015 je Nadací pořádána veřejná sbírka s názvem „Vytvoř si svého anděla a 
pomáhej“, schválená Krajským úřadem, její výtěžky jsou využity zejména ve prospěch 
sociálních zařízení pro děti a seniory a cíleně ve prospěch zdravotně postižených osob.  
Počátkem roku 2016 se Nadace nově zapojila do celostátního projektu „Cesta za snem“.  

Realizace těchto speciálních projektů je popsána samostatně v příloze.  
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 Hospoda ření  a  správa majetku     
-----------------------------------------------------------    
 

Majetek Nadace    

Majetek nadace je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji činnost 
používá zejména výnosy z nadačního jmění a jí poskytnuté dary, které postupně získala 
především od svého zřizovatele Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.  

Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2016 následující:  

Nadační jmění - v rejstříku zapsaný majetek (cenné papíry, term. vklady)   100.754 tis. Kč 

Ostatní majetek - ve finanční podobě (peněžní prostředky, přechodné účty, 
 v nadačním rejstříku nezapsané cenné papíry - státní dluhopisy, invest. fondy)  

 188.348 tis. Kč 

Ostatní majetek - věcná podoba (umělecká díla, mat. na skladě, přístroje)       1.732 tis. Kč 

Celková aktiva resp. majetek Nadace Preciosa  (k 31.12.2016)    290.834 tis. Kč 

 

Nadační jm ění   
Trvalým základem majetku Nadace je nadační kapitál (dříve nadační jmění), jehož výše a 
struktura byla do roku 2016 předmětem zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem. Tuto část majetku nelze spotřebovávat, pouze se užívají jeho 
výnosy. Po příspěvcích přijatých postupně z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF), 
poskytnutých tehdy Fondem národního majetku ČR, dosáhla celková výše zapsaného 
nadačního jmění 100.754 tis. Kč.  
Nadační jmění se skládá z 35.000 tis. Kč vlastních finančních prostředků (poskytnutých 
zřizovatelem) a 65.754 tis. Kč prostředků pocházejících z NIF. V průběhu roku 2016 byla 
zachována dosažená výše nadačního jmění, ale došlo ke změně jeho struktury.  
Vlastní nadační jmění v celkové výši 35 miliónů Kč je dlouhodobě uloženo nyní formou dvou 
dílčích investic. Do června 2016 byla významná položka nadačního jmění v celkové výši 25 
miliónů Kč uložena formou investice do Ministerstvem financí České republiky vydaných 
tříletých cenných papírů Prémiový spořící státní dluhopis ČR, 2013-2016, FIX % (25000 kusů 
dluhopisů v nominální výši 1.000 Kč/ks, datum splatnosti 12.06.2016).  
V polovině roku 2016 došlo ke změně struktury uložení této části nadačního jmění, a to 
pořízením dluhopisů CPI 4,65%/2022 (5 mil. Kč) a zařazením do nadačního jmění již dříve 
pořízených reinvestičních státních spořících dluhopisů ČR (celkem v nominálu 20 mil. Kč). 
Jde o 5ti leté dluhopisy splatné v prosinci 2017 a červnu 2018.    
Finanční prostředky ve výši 10.000.000 Kč jsou dále uloženy na zvláštním termínovaném 
účtu vedeném u J&T BANKA, a.s., sídlem v Praze. V roce 2016 byla na dobu jednoho roku 
tato část nadačního jmění uložena na termínovaném účtu č. 3001240894/5800.  
 

Prost ředky z NIF  (Nadační investiční  fond ČR) získané v období let 1999 až 2003 v celkové 
výši 52.289 tis. Kč byly nadací postupně investovány do podílových listů Balancovaného 
fondu nadací (BFN) Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.  V roce 2015 
Nadace z původní investice do BFN odprodala podílové listy v hodnotě 20 mil. Kč a učinila 
investice po 10 mil. Kč do dvou speciálních dividendových fondů spravovaných inv. 
společností Pioneer Investment (Pioneer Funds: European Equity Target Income a Global 
Multi Asset Target Income). Tyto podílové fondy jsou dividendové a vyplácí výnos jednou za 
pololetí resp. za čtvrtletí.  
Později získané prostředky z NIF ve výši 13.465 tis. Kč byly uloženy koncem roku 2012 do 
spořících státních dluhopisů České republiky, konkrétně do 5ti letého kupónového SSD ČR 
splatného v prosinci 2017.   
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Ostatní majetek    

Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace ve finanční a věcné 
podobě hodnoty 190.080 tis. Kč. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení hodnoty, a to 
zejména vlivem poklesu hodnoty cenných papírů na světových i tuzemských akciových 
trzích. Ostatní majetek tvořily také operativní peněžní prost ředky  uložené na korunových 
běžných i termínovaných bankovních účtech, např. běžný účet a také spořicí účet vedený 
jabloneckou pobočkou Komerční banky, termínované účty u J&T Banka s celkovou výší 
vkladu 2,5 mil. Kč (kromě 10 mil. Kč nadačního kapitálu), ale také hotovost na pokladně 
Nadace. V polovině roku 2016 bylo ukončeno užívání účtu v The Royal Bank of Scotland 
(zkr. RBS) z důvodu ukončení působení pražské pobočky v České republice. 
Dále ostatní majetek tvořily prostředky investované do dvou podílových fondů Pioneer 
investiční společnosti - Strategic Income a Euro Strategic Bond ve výši 26 mil. Kč a 10 mil. 
Kč. Na základě dříve s ČSOB investiční společností uzavřené smlouvy o obhospodařování 
cenných papírů jsou jako krátkodobý finanční majetek investovány volné finanční prostředky 
do více druhů krátkodobých cenných papírů zakoupených touto společností. Počátkem roku 
2015 byla takto uložena vstupní investice ve výši 15 mil. Kč, která byla v průběhu roku 
navýšena o dalších 15 mil. Kč (původně uložených na termínovaném účtu J&T Banky).  
Dále se ve druhé polovině roku 2016 stala součástí ostatního majetku Nadace investice ve 
výši 20 mil. Kč do správy cenných papírů Investiční kapitálové společnosti Komerční banky 
(IKS KB), která byla v prosinci 2016 navýšena o dalších 10 mil. Kč.   
 
Movitým  majetkem v celkové hodnotě téměř 1.732 tis. Kč jsou především obrazy a jiná 
umělecká díla, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace a také materiál na 
skladě (převážně křišťálové výrobky a polotovary). V červnu 2014 bylo na základě 
doporučení auditorů provedeno přecenění hodnoty uměleckého majetku z 2.765.812 Kč 
o 50% sníženo na 1.382.906 Kč, přičemž skladba tohoto majetku nebyla nijak změněna. 
Ke snížení hodnoty uměleckých děl došlo z důvodu jejich pořízení již před delším časem.    
Celková aktiva resp. majetek Nadace k 31.12.2016 činil 290.834 tis. Kč, což představovalo  
snížení přibližně o 1,8 mil. Kč oproti předchozímu roku 2015. Bez rozlišení, zda jde o 
nadační jmění nebo ostatní majetek, tak byla většina majetku uložena v cenných papírech. 
Méně významnou položkou jsou aktiva uložená na peněžních účtech několika bank a jen 
malou část představují movité věci (umělecká díla a sklad výrobků).  

 
Výsledky hospoda ření   

Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového 
kladného výsledku hospodaření ve výši 4.678 tis. Kč (po zdanění). Na tomto výsledku se 
v průběhu roku 2016 podílely především výnosy z dlouhodobě držených cenných papírů, 
dále zisk z jejich prodeje a v jen malé míře přijaté úroky z účtů v bankách, které činily pouze 
100 tis. Kč. Dosažené výsledky zhodnocení majetku nadace v absolutní výši patřily historicky 
k těm horším. Stalo se tak zejména z důvodu všeobecného poklesu hodnot cenných papírů 
na světových burzách a extrémně nízkých úrokových mírách v tuzemsku i Evropě.  

Největší část nadačního majetku zůstává svěřena do správy společnosti Pioneer Asset 
Management, a.s. sídlem v Praze, která sloužila i jako konzultant při rozhodování o 
stanovení vhodné strategie uložení finančního majetku Nadace.  
Za rok 2016 byly výnosy (vyplacená dividenda) z podílových listů Balancovaného fondu 
nadací (BFN) 1,13% (což odpovídalo realitě posledních let) a Růstového fondu nadací (RFN) 
2,36%, což odpovídalo předchozímu roku. Byl to solidní výsledek oproti letům, kdy hodnota 
podílových listů zažila poklesy ovlivněné důsledky všeobecné celosvětové finanční krize.  
Člen správní rady Ing. Stanislav Vohlídal je již po řadu let za Nadaci členem Výboru 
podílníků společně investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investiční 
společností a.s., což Nadaci umožňuje prostřednictvím zástupce lépe sledovat způsob a stav 
zhodnocování významné části aktiv.  
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Na rozdíl od předchozího roku 2015 nepřineslo příznivé výsledky investování majetku do 
podílových listů spravovaných investiční společností ČSOB, kde v roce 2016 byla stagnace 
hodnot majetku a ve druhé polovině roku dokonce převažoval jeho pokles. Celkový výsledek 
za rok 2016 byl záporný. Úroky z vkladů v bankách nadále stagnovaly na minimech.   
 
Dary ve prosp ěch Nadace    

Dary přijaté Nadací v průběhu roku 2016 dosáhly celkové hodnoty 2.054 tis. Kč. Rozhodující 
byly věcné dary zřizovatele mající celkovou hodnotu přibližně 1.536 tis. Kč. Jednalo se 
zejména o výrobky Preciosa Beauty (býv. Figurky), s.r.o. nebo skleněné polotovary 
Preciosy, a.s. Hotové výrobky byly využívány převážně jako trofeje nebo ceny při sportovně 
společenských akcích. Mimo zřizovatele Nadaci poskytnuté finanční dary dosáhly přibližně 
518 tis. Kč, což představovalo výrazný pokles oproti předchozímu roku, kdy dominoval 
finanční dar ve výši 500 tis. Kč od akciové společnosti Preciosy - Ornela, sídlem v Zásadě. 
Dále se jednalo převážně o finanční dary jednotlivců, kterých bylo přes 450.  
Nadace si váží peněžních darů od jednotlivých zaměstnanců Preciosy, kteří přispívají 
pravidelnými měsíčními platbami. V průběhu roku 2016 opakované dary formou srážky ze 
mzdy dosáhly celkem 331 tis. Kč, což představovalo výrazný nárůst oproti předchozímu 
roku. Nejvíce peněžních příspěvků takto věnovali zaměstnanci Preciosy závodu 03 v Liberci 
a dále zaměstnanci z lokality v Jablonném v Podještědí a na závodě v Prysku.   
Během roku 2016 byla mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa, ale i veřejností 
organizována sbírka pod názvem „Udělej si svého anděla“, kdy za každý dar ve výši 50 Kč 
obdržel dárce speciální hobby sáček umožňující zhotovení symbolické papírové figurky 
anděla vč. osázení křišťálovými kameny. Výtěžek sbírky během roku dosáhl 287 tisíc Kč. 
Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v příloze v tabulce “Přehled dárců a darů“.  

 
Poskytování nada čních p říspěvků   

Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace 
v průběhu roku 2016 obdržela 667 žádostí a podnětů k udělení nadačního příspěvku. Bylo to 
o něco více než v předchozím roce a bylo dosaženo historického maxima jejich počtu.  
Evidování a vyřizování takového počtu žádostí představovalo značnou administrativní 
náročnost a zátěž na nepočetný výkonný aparát Nadace.  
V průběhu roku Nadace poskytla 444 smluvně uzavřených nadačních příspěvků, což bylo o 
něco méně než v předchozím roce (historickými maximy nadace byl počet smluvních 
nadačních příspěvků přesahující hranici 500 případů). Nadace vyhověla přibližně 65% 
žadatelů.   

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 8.831 tis. Kč, průměrná výše jednoho 
nadačního příspěvku dosáhla téměř 20 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků a jejich 
struktura v roce 2016 přibližně odpovídaly nadační činnosti v předchozích letech. Výrazný 
pokles počtu příspěvků nastal pouze v oblasti sociální a humanitární pomoci, kde 
v předchozích dvou letech byl silný vzestup a stav se vrátil na dlouhodobý průměr. Vysoký 
byl počet věcných (nepeněžitých) nadačních příspěvků o celkové hodnotě 1.335 tis. Kč, 
jejichž zdrojem jsou především dary od zřizovatele, zejména pak jeho výrobky nebo 
produkce dceřiných společností. Nejvyšší hodnotu měl věcný dar v hodnotě přes 170 tis. Kč 
v podobě polotovarů pro volnočasové aktivity speciální škole v Liberci.  

Nejvyšší nadační příspěvek ve výši 470 tis. Kč byl ve prospěch fakultní nemocnice v Praze 
Motole. Další významný příspěvek 170 tis. Kč byl poskytnut plicnímu odd. KNL v Liberci. Na 
poskytování stipendií studentům vybraných technických vysokých škol bylo uvolněno celkem 
300 tis. Kč. Preventivní očkování osob proti chřipce si vyžádalo přímé náklady více než 
130 tis. Kč, kdy bohužel zdravotní pojišťovny nadále toto důležité očkování plošně svým 
klientům nehradí.  
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Úplný výčet jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2015 je uveden ve formě 
přehledu a tabulek v příloze.   
 
Náklady na správu    

Celkové základní režijní náklady Nadace za rok 2016 dosáhly výše 1.527 tis. Kč (bez 
nákladů souvisejících s operacemi cenných papírů v majetku nadace). Na těchto nákladech 
se ve výši přibližně 62 tis. Kč podílela hodnota vyskladněného zboží (zpravidla z produkce 
zřizovatele, mimo materiál v rámci sbírky „anděl“), daného do spotřeby, které se používá na 
drobné věcné dary mající často také charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání 
režijní a správní náklady na vlastní činnost Nadace dosáhly částky 1.465 tis. Kč. Což bylo 
podstatně více než v předchozím roce, a to v souvislosti s rozšířením personálního obsazení 
nadace. V těchto nákladech jsou obsaženy zejména faktury za poskytnuté a nakupované 
služby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem prostor sídla Nadace, 
cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboží. Tyto režijní a správní 
náklady za rok 2016 představují přibližně 17% z celkem poskytnutých nadačních příspěvků 
(ty dosáhly přibližně 8831 tis. Kč) a pouze přibližně 1,5% z celkové hodnoty nadačního jmění 
(které činí přes 100 miliónů Kč). Limit pro omezení nákladů souvisejících se správou 
Nadace, stanovený při zápisu Nadace do rejstříku (parametr stanovený v roce 1998) ve výši 
9% z hodnoty nadačního jmění při dosažených nákladech na správu nebyl vyčerpán.  
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně. Tak 
nízké režijní náklady na vlastní činnost Nadace by nebyly možné, kdyby členové správních 
orgánů nepracovali bez nároků na jakoukoliv odměnu a současně nepožadovali proplácení 
cestovních ani jiných nákladů souvisejících s činností orgánů Nadace. Současně je třeba 
zmínit, že zřizovatel Nadace, to je firma Preciosa, a.s., poskytuje pro nadační činnost 
maximálně vhodné podmínky.  

 
Speciální grantová řízení    
 

Nadace se v minulosti stala na základě úspěšné účasti ve výběrových řízeních příjemcem 
finančních příspěvků z prostředků Nadačního investi čního fondu  (NIF) České republiky. 
V první etapě rozdělování prostředků z NIF obdržela příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy 
pro grantování v oblasti sociální. Ve druhé etapě rozdělování získala příspěvky ve výši 
43.273 tis. Kč určené pro vzdělávání. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF činí 
65.754 tis. Kč. Celá tato částka je vložena do nadačního jmění.  
V roce 2016 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem 
47 žádostí. Z tohoto počtu přispěla na 26 vybraných projektů. Pro oblast sociální (rozvoj 
Turnovska) bylo Nadací ze 24 žádostí vybráno 16 žadatelů a mezi ně rozděleno 400 tis. Kč. 
V oblasti vzdělávání (technické obory) bylo podáno celkem 23 žádostí a z nich bylo vybráno 
10 projektů, na jejichž podporu bylo rozděleno 400 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 
800 tis. Kč. Povinný výnos k rozdělení (určeno jako polovina průměru z měsíčních hodnot 
roční bankovní sazby Pribid za předchozí rok), který platil do roku 2015 podle smluvních 
dodatků uzavřených s Ministerstvem financí ČR již nebyl určován a vyhodnocován.    
Nadace je připravena také v průběhu roku 2017 rozdělovat výnosy ze svého majetku formou 
grantových řízení. Protože byly smluvně ukončeny podmínky správy majetku získaného 
z NIF, není již třeba nadále věnovat pozornost výpočtu smluvně určeného minimálního 
výnosu. Přestože by pro rok 2017 nebyl s ohledem na nízkou úrokovou míru vkladů nijak 
významný, rozhodla Správní rada, že formou grantových řízení bude rozdělena opět částka 
celkem 800 tis. Kč, a to rovnoměrně na podporu oblasti vzdělávání (určeno 400 tis. Kč) a 
sociální (určeno 400 tis. Kč). Tato plánovaná celková částka k rozdělení je podstatně vyšší, 
než by odpovídalo dříve smluvně závazným podmínkám.   

Přehled grantového řízení na rozdělování výnosů nadace v rámci grantových řízení v roce 
2016 je uveden ve zvláštní příloze věnované prostředkům z grantů.  
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Vedení účetnictví    
Nadace vede účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání.  
Po datu účetní závěrky nedošlo v Nadaci k žádným mimořádným událostem. Nadace 
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou 
předchozím letům činnosti.  

 
Audit  hospoda ření   
Po skončení účetního období kalendářního roku 2016 proběhl audit hospodaření Nadace 
provedený auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. se sídlem v Praze (česká společnost, IČ 
45314381, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018).  
Auditorská firma v závěru své Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
k 31. 12. 2016  Nadace PRECIOSA  uvádí  Výrok auditora:  
“Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace 
PRECIOSA k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v souladu s českými účetními předpisy.“   
Poznámka: Auditorská firma se již jako v předchozích letech nevyjadřovala samostatně 
k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a jejich výnosy, protože tato povinnost pro nadace 
příjemce příspěvku z NIF již na přelomu let 2014 a 2015 skončila.  
Zpráva nezávislého auditora vydaná dne 26. května 2017 a jím ověřená roční účetní závěrka 
k 31.12.2016 tvoří samostatnou přílohu této výroční zprávy.  
 
 
 
  Závěr    
 -----------    

Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako 
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry 
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti.  
Orientace na jednotlivé oblasti činnosti by měla zůstat zachována. Struktura organizačního 
členění Nadace se pokládá za osvědčenou a není důvod ji měnit.  
V roce 2016 dosažený počet téměř 450 smluvních nadačních příspěvků představuje 
mimořádné administrativní zatížení výkonného aparátu Nadace. Udržení této intenzity 
nadační činnosti je časově náročné. Otázkou je, zda dále udělovat méně příspěvků, ale 
vyšších a důsledně cílených, nebo setrvávat v tak rozsáhlé víceméně plošné aktivitě.  
Nadace svým hospodařením v roce 2016 zajistila dostatečné finance (nejen výnosy 
nadačního jmění) pro realizaci své činnosti včetně plánovaných dvou grantových řízení. 
Největší pozornost bude i nadále věnována regionu, kde mateřská firma Preciosa i její 
Nadace sídlí. Úkolem zůstává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace. 
Vyvážené hospodaření mezi příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních 
příspěvků na přibližně dosavadní úrovni.  
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Přílohy  výro ční zprávy  Nadace PRECIOSA  za rok 2016     
--------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 
 
Základní informace o Nadaci Preciosa a složení jejich orgánů (uvedeny před úvodem)  
 

Přílohy základní - dokumentující celkovou ro ční činnost    
 
1.   Účelové fondy  Nadace Preciosa  a charakteristika jejich činnosti   
 
2.   Přehled jednotlivých skupin dárců a hodnoty darů přijatých Nadací v roce 2016 
 
3.   Struktura přijatých žádostí a udělených nadačních příspěvků podle fondů  
 
4.   Příspěvky nadace podle místa sídla žadatele a  druhu podporované  činnosti  
 
5.   Soupis jednotlivých poskytnutých nadačních příspěvků tříděných podle fondů  
 
 

Přílohy věnované grantovým řízením  a speciálním projekt ům   
 
 
1.   Rozdělení výnosů z prostředků nadace formou dvou grantových řízení  
 
2.   Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2016 (rozdělení výnosu za předchozí rok)  
 
3.   Nadační příspěvky z grantů přidělené v roce 2016 (samostatný přehled)  
 
4.   Rozbor nadačních příspěvků poskytnutých v rámci grantových řízení    
 
5.   Rozdělení výnosů  z prostředků grantu v oblasti sociálně (rozvoj Turnovska)   
 
6.   Rozdělení výnosů  z prostředků grantu  v oblasti vzdělávání  (technické školy)   
 
7.   Účast nadace na celostátním projektu pro hendikepované „Cesta za snem“  
 
8.   Veřejná sbírka „Vytvoř si svého anděla a pomáhej s Nadací PRECIOSA“  
 
 
 

Samostatná účetní příloha výroční zprávy   
 
Zpráva nezávislého auditora  o ověření účetní závěrky k 31.12.2016 Nadace 
obsahující  roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2016 včetně přílohy  
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ÚČELOVÉ  FONDY  NADACE  PRECIOSA  A CHARAKTERISTIKA  JEJICH ČINNOSTI   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fond zdraví   přispíval veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující 
rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení. Přispíval občanským neziskovým organizacím 
na léčebně preventivní akce - rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob 
(např. diabetiků, onkologických pacientů, nedoslýchavých nebo jinak nemocných). 
Spoluorganizoval preventivní očkování proti chřipce a podporoval vzdělávání v oblasti 
zdravotní péče. Poskytoval příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči (léky, léčebné zákroky, 
zdravotnické pomůcky), která není hrazena zdravotními pojišťovnami.  

Fond vědy a výzkumu   podporoval vybrané vědecko-výzkumné projekty. Podporoval 
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování 
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou práci. Podílel se na 
financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí 
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí 
tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů 
v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.  

Fond tělovýchovy a sportu   věnoval pozornost zejména sportovním oddílům 
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže, působícím především v libereckém 
regionu.  Podílel se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu 
sportovních zařízení, přispíval na pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnoval 
především zimním sportům, např. již řadu let podporuje jablonecký lyžařský oddíl Ski klub 
Břízky.  Fond měl mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu 
hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcově.  

Fond školství a vzd ělávání   podporoval materiální vybavenost vysokých, středních i 
základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením (počítačová a 
audiovizuální technika). Pokračoval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných 
studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit (ČVUT Praha, 
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 byl Nadací každoročně vypisováno grantové 
řízení (pův. z výnosů NIF) orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i 
dalších oblastí vzdělávání.  

Fond kultury a um ění  přispíval především regionálním zájmovým sdružením a 
organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a 
hudebním souborům. Podporoval výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých 
kulturních hodnot. V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiérů 
historicky významných budov (např. Městské divadlo a Kostel sv. Anny v Jablonci n.N., 
Betlémská kaple v Praze, Červený Hrádek u Jirkova,  Divadlo F.X. Šaldy v Liberci).  

Fond humanitární a sociální   podporoval spolky (původně občanská sdružení), 
kluby a instituce pečující o různé skupiny občanů vyžadujících zvláštní péči, rozvoj nejmladší 
generace a starostlivost o seniory. Fond příležitostně organizoval aktivity ve prospěch 
katastrofami postižených oblastí ČR, např. po povodních v roce 2002 městu Terezín a v roce 
2010 na Liberecku. Od roku 2001 bylo každoročně vypisováno grantové řízení na rozdělení 
výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.  

Fond ekologie a životního prost ředí  se orientoval především na organizace, jejichž 
posláním je zlepšovat životní prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti 
Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních 
exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.  

Fond individuální pomoci   se soustředil na pomoc zdravotně i jinak postiženým 
osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení 
žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám 
řízeno jako samostatný podfond sociální činnosti dle zvláštních interních pravidel.  
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                       Příloha  výroční zprávy  Nadace Preciosa  za rok 2016 

    Přehled dárc ů a výše dar ů ve prosp ěch činnosti Nadace v roce 2016 

Název (jméno), sídlo (bydlišt ě) dárce Částka K č 
  1.  FINANČNÍ DARY   

  1.1  Právnické osoby  (firmy)   
  Preciosa Lustry Kam. Šenov - tým cyklistů (Bike Team) 24 000   
  Sodexo Pass ČR a.s., Praha  (ceny soutěže Mistr křišťálu) 20 000   

Právnické osoby (firmy) dary nadaci  celkem 44 000   
  1.2  Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měsíčně srážkami ze mzdy)   
    
  Dar zaměstnanců - ředitelství Jablonec nad Nisou 30 410   
  Dar zaměstnanců - závod 02  Brodek, okr. Prostějov 8 750   
  Dar zaměstnanců - závod 03  provoz Jablonné v Podještědí 3 670   
  Dar zaměstnanců - závod 03  Liberec 76 410   
  Dar zaměstnanců - závod 04  Turnov 10 770   
  Dar zaměstnanců - závod 05  Jirkov, okr. Chomutov 0   
  Dar zaměstnanců - závod 13  Prysk 44 220   
  Dar zaměstnanců - závod 14  Výzkum, Jablonec n. N.  13 297   
  Dar zaměstnanců - závod 15  Liberec - Rochlice 6 740   
  Dar zaměstnanců - závod 17  Jablonné v Podještědí 53 762   
  Dar zaměstnanců - společnost Pregis, Jablonec n.N.  10 200   
  Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Beauty, Jablonec n.N.  5 000   
  Dar zaměstnanců - společnost Preciosa GS, Jablonec n.N.  4 100   
  Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Lustry, Kam. Šenov 35 000   
  Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Ornela, Desná 28 690   

Kolektivy zaměstnanců Preciosy celkem 331 019   
  1.3  Fyzické osoby  individuálně   
    

  Nejvyšší individuální dar nadaci (ing. Zbyněk Štiller, býv. zam. Preciosy )  20 000   

  Významné individuální dary nadaci (např.  ing. Pekař, ing. Urbánek,  aj.)  29 000   

  Nejvyšší celková částka formou měsíčních darů (ing. Mikota, Liberec)  10 080   

  Individuální dary osob pracujících v Preciose (mimo darů ze mzdy) 6 830   
Fyzické osoby finanční dary individuálně celkem 65 910   

    
  Sbírky mezi zaměstnanci a veřejností (odměnou sáček „anděl“ s kameny) 77 188   

    

Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem 474 107   

  C e l k e m   finan ční dary poskytnuté Nadaci Preciosa  518 117  
    
  2.  VĚCNÉ DARY Hodnota Kč 
    

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - speciální skleněné aj. polotovary 129 261   
  Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - skleněné hotové výrobky  1 080 948   
  Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - hotové výrobky do spotřeby (šat. růže, Andělé) 325 415   

Věcné dary nadaci  celkem 1 535 624   
    

 C e l k o v é   d a r y    poskytnuté  Nadaci Prec iosa  2 053 741  
 

 
  



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2016   

14 

               Příloha  výroční zprávy  Nadace Preciosa,  Jablonec nad Nisou 

              STRUKTURA ŽÁDOSTÍ  A  NADA ČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  v roce 2016    

                             ( podle nadačních fondů - oblastí činnosti ) 

  Počet Celkem  Pr ůměrný  
Účelový fond nadace Obdržené  Poskytnuté  příspěvky  příspěvek  

(oblast aktivit) žádosti příspěvky v tis. Kč v tis. Kč 

  Ekologie a životní prostředí 21 11 250 22,7 

  Humanitární a sociální 79 53 1207 22,8 

  Kultura a umění 66 30 600 20,0 

  Školství a vzdělávání 71 43 1205 28,0 

  Tělovýchova a sport 59 37 700 18,9 

  Věda a výzkum 31 23 794 34,5 

  Zdraví a zdravotnictví 37 20 1030 51,5 

  Individuální pomoc 192 136 1709 12,6 

  Věcné materiální dary 111 91 1335 14,7 

  Fondy celkem  667 444 8830 19,9 

 Poznámka: započítány všechny nadační příspěvky vč. rozdělení Grantů a nemocnic.  

     Z poskytnutých nada čních p říspěvků činily (vybrané podskupiny) :  

      Vlastní pen ěžní prost ředky  - bez mimořádných a grantových příspěvků  (ozn. * ) 

  Počet  Celkem   Průměrný   
Účelový fond nadace Obdržené  Poskytnuté  příspěvky  příspěvek  
(základní oblasti aktivit) žádosti příspěvky v tis. Kč v tis. Kč 

  Ekologie a životní prostředí 21 11 250 22,7 

  Humanitární a sociální  * 55 37 807 21,8 

  Kultura a umění 66 30 600 20,0 

  Školství a vzdělávání  * 48 33 805 24,4 

  Tělovýchova a sport 59 37 700 18,9 

  Věda a výzkum 31 23 794 34,5 

  Zdraví a zdravotnictví 36 19 560 29,5 

  Fondy  celkem  316 190 4516 23,8 

  Granty  z výnosů nadace: Žádosti Příspěvky 
Celkem tis. 

Kč Průměr 
  oblast Turnovsko (soc.) 24 16 400 25,0 
  oblast vzdělávání a škol 23 10 400 40,0 
  Grantová řízení celkem : 47 26 800 30,8 

Mimo řádná čerpání  účelového daru představenstva Preciosy, a.s. (zdravotní a sociální):  
  Zdraví - nemocnice 1 1 470 470,0 
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          Příloha  výroční zprávy  Nadace Preciosa  Jablonec n. N.   

     PŘÍSPĚVKY  NADACE   PODLE  MÍSTA   A  PODPOROVANÉ  ČINNOSTI       

       ( dle jednotlivých  oblastí činnosti  ve vybraných místech  příjemců - žadatelů ) 

   rozbor  za  rok 2016 

                                             Přehled  po čtu  nada čních  p říspěvků                             

Místo / Oblast  Zdraví  Věda Sport  Sociál.  Ekolog.  Vzděl. Kultura  Indiv.  Věcné Součet 

 Jablonecko 10 5 19 10 3 9 11 37 12 116 

 Liberecko 7 9 9 14 6 23 13 50 22 153 

 Turnovsko 0 2 1 18 1 2 1 18 7 50 

 Českolipsko 1 1 4 5 1 6 2 13 14 47 

 Desensko 0 0 2 1 0 0 1 4 6 14 

 Prostějovsko 0 0 1 1 0 0 1 3 0 6 

 Praha 1 4 1 1 0 1 1 2 15 26 

 Morava (Brno) 0 1 0 0 0 1 0 3 5 10 
 Ostatní 
(Čechy) 1 1 0 3 0 1 0 6 10 22 

 Celkem 20 23 37 53 11 43 30 136 91 444 

                                          Přehled  výše  nada čních  p říspěvků    
                ( částky zaokrouhleny v tisících Kč ) 

                      

Místo / Oblast  Zdraví  Věda Sport  Sociál.  Ekolog.  Vzděl. Kultura  Indiv.  Věcné Součet 

 Jablonecko 237 154 308 175 38 214 245 473 169 2013 

 Liberecko 228 295 95 398 192 606 265 667 422 3168 

 Turnovsko 0 30 12 374 5 30 15 153 108 727 

 Českolipsko 5 10 60 130 10 185 40 155 145 740 

 Desensko 0 0 110 50 5 0 10 69 50 294 

 Prostějovsko 0 0 15 15 0 0 15 25 0 70 

 Praha 470 205 100 10 0 150 10 26 218 1189 

 Morava (Brno) 0 30 0 0 0 10 0 53 78 171 

 Ostatní (Čechy) 90 70 0 55 0 10 0 88 146 459 

 Celkem 1030 794 700 1207 250 1205 600 1709 1336 8831 
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          Přehled  nada čních p říspěvků  za rok 2016   

                  ( seřazeno podle díl čích účelových fond ů  Nadace PRECIOSA )    

 
 
 F  O  N  D  Y   

 EKOLOGIE   A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

    
Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru čný  popis  požadavku  - ú čel užití p říspěvku P řísp. Kč 

1 Zoologická zahrada Liberec Vybudování nového výběhu koní Převalského a dalších zvířat 100 000 

2 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Liberec Ekologické akce a výchova pro veřejnost v Jizerských horách 30 000 

3 Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant Stanoviště projektu "Rekonstrukce lesní cesty - Křížový vrch" 25 000 

4 Český rybářský svaz MO Jablonec n.N. Úprava líhně lososovitých ryb, činnost rybářského kroužku dětí 18 000 

5 Jizersko-ještědský horský spolek Liberec Obnova zábradlí Vyhlídkové louky v NPR Rašeliniště Jizerky 15 000 

6 Myslivecké sdružení Nisa, Lučany n.N. 333 Pachové ohradníky pro ochranu zvěře v místech dopravy 15 000 

7 Nadace pro záchr. a obnovu Jiz. hor Liberec Ekologická výchova dětí na zákl. školách v Libereckém kraji 15 000 

8 Časopis Krkonoše a Jiz. hory, red. Vrchlabí Vydávání KRNAP časopisu Krkonoše s přílohou Jizerské hory  12 000 

9 Sonow, obč. sdružení, Kamenický Šenov Rekonstrukce hrobky pro šenovský Starý "sklářský" hřbitov  10 000 

10 Projizerky obč. sdr., Jablonec nad Nisou Projekty akcí v přírodě Jizerských hor, úklid, stromky, exkurze 5 000 

11 Středisko volného času, Žlutá ponorka Turnov Kroužek přírodovědně mineralogický pro žáky turnovských škol 5 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 250 000 

 

 HUMANITÁRNÍ   A  SOCIÁLNÍ   
    
Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru čný  popis  požadavku  - ú čel užití p říspěvku P řísp. Kč 

1 Dětský domov, Jablonné v Podještědí , Zámecká  Projekt " Letní aktivity DD 2016- letní tábory pro děti"  90 000 

2 Obl. charita Liberec - Domov stáří Chrastava Projekt vybavení speciálními křesly, koupě špaletového okna 90 000 

3 Dětské centrum Turnov, Kosmonautů, Turnov Projekt "Laserová fyzioterapie" - nový laserový výkonný aparát 60 000 

4 Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec Charitativní výtěžek benefičního plesu hejtmana Lib. kraje 50 000 

5 Zdravá mateřská škola Údolní,  Desná v Jiz.h. Zakoupení interaktivní tabule pro potřeby mateřské školy 50 000 

6 Junák, středisko Štika, Koňský trh 200, Turnov Projekt - Koupě pozemku pro skautskou základnu "Ostrov" 50 000 

7 Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, Liberec Finanční příspěvek na zajištění programů pro děti ( autisty) 50 000 

8 Centrum pro zdravotně postižené LK, Liberec Projekt "Pořízení automobilu pro sociální účely na Turnovsku" 50 000 

9 Asociace rodičů zdr. postižených dětí Jablonec Vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek pro postižené děti 30 000 

10 II. mateřská škola Preciosa o.p.s. , Liberec Interaktivní tabule SMART Board M680 vč. příslušenství 30 000 

11 Českosl. obec legionářská, jednota Liberecký kraj   Dětský den s ukázkami Armády, Policie a IZS v Liberci-Vesci 30 000 

12 Spokojený domov, o.p.s. , Mnichovo Hradiště Projekt "Pečovatelská služba obyvatelům Turnovska…" 30 000 

13 Zdravotně sociální služby města Turnova Projekt "Podpora rozšíření pečovatelské služby v Turnově" 30 000 

14 TJ Turnov, z.s., Skálova 207, Turnov Projekt: Nákup volejbalového děla pro trénink volejbalové hry 28 000 

15 Dětská odb. léčebna, zámek Bukovany, Březnice  Příspěvek na ultrazvukové inhalátory pro děti v léčebně 25 000 

16 Svaz tělesně postižených v ČR,  Jablonec n. N. Zdravé stárnutí postižených občanů, půjčovna komp. pomůcek  20 000 

17 Sbor Dobr. Hasičů, Lvová, Jablonné v Podještědí Příspěvek na nákup nového čerpadla (přenosná stříkačka) 20 000 

18 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. Nákup stropního zvedacího systému pro postižené osoby 20 000 

19 Diana - SRPZPD, Rýnovická 66, Jablonec n. N. Rehabilitační pobyt pro děti s kombinovanými vadami 20 000 
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20 Svaz tělesně postiž. v ČR, z.s., Jablonec n. N. Rekondiční pobyt se zdrav. programem pro tělesně postižené 20 000 

21 Masarykova základní a mateřská škola, Tatobity Projekt "Větší rozlet pro Berušky v mateřské škole v Tatobitech"  20 000 

22 Městská knihovna Antonína Marka Turnov Projekt "Rekonstrukce a dovybavení interiéru sálku knihovny" 20 000 

23 Fokus Turnov, z.s., Skálova 415, Turnov Projekt "Zaměstnávání osob s handicapem" - prac. příležitosti  20 000 

24 MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641, Turnov Projekt "Společně to zvládneme" vybavení třídy pro ZTP žáky 20 000 

25 Slunce všem, spolek, Brigádnická 2260, Turnov Projekt: Interaktivní pomůcky pro klienty a dovybavení centra 20 000 

26 Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec 14 Humanizace prostředí hospice - instalování nového akvária 16 640 

27 SDH - hasiči, Brodek u Konice, okr. Prostějov Uspořádání letního mimoškolního soustředění mladých hasičů 15 000 

28 Svaz důchodců Jablonec nad Nisou Pořádání sociálních aktivit, vzdělávání a kultury pro seniory 15 000 

29 Dětské centrum Semily, Na Olešce 433 Oslava 20 let vzniku zařízení, tisk výročního bulletinu  15 000 

30 SALET, o.s. Letohradská 3, Praha 7 Příspěvek na úhradu nájemného na tréninkovém pracovišti 15 000 

31 D R A K, z.s., Oblačná ul., Liberec Doprava a ubytování pro sociální pracovníky do Rakouska 15 000 

32 Spec. ZŠ MŠ a praktická škola, Ústí nad Orlicí Nákup spec. pomůcek pro ZTP/P děti projektu Chceme se hýbat 15 000 

33 Město Frýdlant, Náměstí T.G.Masaryka 37 Projekt "Frýdlant se baví"  především pro mládež a senioři 15 000 

34 HoSt Home-Start ČR, Praha, pob. okr. Liberec HoSt dobrovolnická pomoc problémovým rodinám na Liberecku 15 000 

35 Základní škola, Skálova 600, Turnov Projekt " Podpora čtenářské gramotnosti - nový školní klub" 15 000 

36 Svítání z.s., Wolkerova 21, Jablonec n. N. Hiporehabilitace - speciální léčba pomocí jízdy na koních  15 000 

37 Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s. Jablonec n. N. Pořízení úložných prostor pro klienty a návštěvníky centra 14 520 

38 Obzor, obč. sdružení pro vozíčkáře Liberec  Rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů v obci Šoporňa -Majšín 12 000 

39 Klub Downova syndromu, Jablonec nad Nisou Podpora akcí osob postižených Downovým syndromem 10 000 

40 Dětský domov Země dětí a ŠJ Česká Kamenice Projekt "Nejmilejší koncert" pro děti z Dětského domova 10 000 

41 Ostrov života, obč. sdružení Hrádek nad Nisou 6. Benefiční koncert pro spoluobčany s ZTP/P, zdrav. pomůcky 10 000 

42 Středisko náhradní rodinné péče, Jelení, Praha 1 Pobyt celých náhradních rodin rodičů s dětmi v Poniklé  10 000 

43 ZŠ a MŠ, Oldřichovská 198, Mníšek, Chrastava Sportovně-zábavné odpoledne pro děti MŠ "Indiánskou stezkou" 10 000 

44 Sdružení přátel školy hudby, o.s. Jablonec n. N. Muzikoterapie pro seniorskou veřejnost Jablonecka 10 000 

45 Spolek přátel Dvořákova Sychrova, Turnov Projekt "Interpretační hudební dílna mladých konaný v Turnově" 10 000 

46 Sbor dobr. hasičů (SDH) Pelešany, Turnov Projekt: Vybavení pro kroužek mladých hasičů požárního sportu 10 000 

47 Spolek rodáků a přátel Turnova, Turnov Projekt: Vydávání spolkového časopisu Náš Turnov 2x ročně  10 000 

48 Sbor dobrovolných hasičů Příšovice, Příšovice  Proj.: Týdenní prázdninové hasičské soustředění dětí a mládeže 7 000 

49 Pěstounská rodina Sobkových, Markvartovice Ozdravný pobyt pro nemocného Tomáše v Chorvatsku 6 000 

50 Sbor dobrovolných hasičů, Česká Lípa Patnáctý ročník Dětské ligy pro mladé hasiče v České Lípě 5 000 

51 Sbor dobrovolných hasičů z České Kamenice Výroční oslava 160 let existence sboru dobrovolných hasičů  5 000 

52 Sbor dobr. hasičů Pilínkov, Puškinova, Liberec Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Liberci - Pilínkově  5 000 

53 Sbor dobrovolných hasičů Mukařov, Malá Skála Dětské hasičské odpoledne zaměřené pro děti v Mukařově  3 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 1 207 160 

  z toho Příspěvky v rámci grantového řízení Turnovsko: 400 000 

    Mimořádné příspěvky z peněz představenstva 80 000 

    Příspěvky ze sbírkového účtu nadace "Anděl" 196 640 

    Ostatní nadační příspěvky fondu (bez grantu aj.)  530 520 

        

KULTURA   A  UM ĚNÍ  
    

Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru čný  popis  požadavku  - ú čel užití p říspěvku P řísp. Kč 

1 Statutární město Jablonec nad Nisou Vydání knihy u příležitosti 150. výročí města Jablonce n. N.  100 000 

2 Divadlo F.X. Šaldy, Liberec Nákup materiálu pro výrobu divadelní scény nebo kostýmů  80 000 

3 Taneční skupina Takt, Liberec Výroba nových kostýmů pro skupinu, nájemné tělocvičny 40 000 

4 Lípa Musica, Klášterní 464/11, Česká Lípa Podpora 15. ročníku MF Lípa Musica lokality Kam. Šenov 30 000 

5 Smíšený pěvecký sbor Janáček Jablonec n.N. Nákup praktikáblů a pořádání slavnostních koncertů v Jablonci 30 000 

6 Nad. fond Ma-Ma Foundation,  Liberec Lavička Václava Havla před Krajskou knihovnou v Liberci 25 000 

7 Spolek přátel Ostašova, Ostašovská, Liberec Kostel sv. Vojtěcha v Ostašově - oprava kostelních lavic 20 000 

8 Římskokat. farnost - arciděkantství Liberec Projekt Obnovy kostela sv. Antonína v centru Liberce 20 000 

9 Eurocentrum,  Jablonec nad Nisou  Koncerty Jablonecké kulturní léto na Letní scéně Eurocentra 20 000 

10 ZUŠ Liberec, Frýdlantská 19, Liberec I Světový festival dětského divadla v Kanadě, doprovod dětí 20 000 

11 Kruh přátel DPS Vrabčáci Jablonec n. N. Doprava DPS Vrabčáci na Mezinár. pěvecký festival Barcelona 20 000 

12 Naivní divadlo,  Liberec Divadelní hry zaměřené na děti předškolního věku, Mateřinka 20 000 
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13 SRPDŠ při ZUŠ, Podhorská,  Jablonec n.N. Účast Dětského pěveckého sboru ZUŠ na mezinárodní soutěži 20 000 

14 Folklorní soubor  Nisanka, Jablonec Vystoupení folklórního souboru, cestovné a pronájmy sálů 15 000 

15 Nár. památkový ústav, st. zámek Sychrov Projekt "Čaj o páté" a hudební Dvořákův Turnov a Sychrov 15 000 

16 Městské kulturní středisko Konice, okr. Prostějov Tradiční 21. přehlídka dechové hudby Žváčkův festival  15 000 

17 Kokonín z.s., Dělnická 4315, Jablonec Projekt revitalizace Kaple Kokonín v ul. Tyršova stezka 10 000 

18 Folklorní soubor  Šafrán, sdružení Jablonec Projekt k 20. výročí FS Šafrán a na kulturní činnost souboru 10 000 

19 Dětský pěvecký sbor "Skřivánek", Jablonec Připomenutí 30. výročí založení dětského pěv. sboru Skřivánek 10 000 

20 Muzika Judaika, Voroněžská, Praha 10 Malý festival židovské hudby MAŽIF 5 s premiérou díla Dichifat  10 000 

21 Pěvecký sbor Kvintus, Janáčkova, Liberec Nové nahrávací záznamového zařízení s příslušenstvím 10 000 

22 Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant Příspěvek "33. Letní jazzová díla Karla Velebného Frýdlant" 10 000 

23 Divadelní spolek J.K.Tyla, Josefův Důl Krajská přehlídka venkovských amatér. divadelních souborů 10 000 

24 Městská knihovna v Jablonném v Podještědí Dotisk dětského leporela o zajímavostech města Jablonné 10 000 

25 Stardust, o.s., Jindřichovská, Jablonec Pořádání večerů swingové a jazzové hudby, koncerty, festivaly 5 000 

26 Jablonečanka, dechová hudba, Jablonec n.N. Pronájem místnosti zkušebny, hudební materiál a noty 5 000 

27 Spolek Pianola, Husova 255/52, Liberec 5 Mezinárodní festival flašinetářů v Liberci, účast ze zahraničí  5 000 

28 Město Hejnice, úřad starosty Hejnické slavnosti s multižánrovým hudebním festivalem  5 000 

29 Občanské Sdružení Jizerské aktivity Příspěvek na festival a soutěž " Jizerská nota 2016" 5 000 

30 Statutární Město Liberec, Nám. Dr.E.Beneše  Druhý adventní koncert v kostele sv. Antonína v Liberci  5 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 600 000 

z toho  Divadlo F.X.Šaldy v Liberci Kč: 80 000 

bez libereckého divadla Kč: 520 000 

 ŠKOLY   A   VZDĚLÁVÁNÍ   
    
Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru čný  popis  požadavku  - ú čel užití p říspěvku P řísp. Kč 

1 VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd. Stipendijní systém VŠ chemicko technolog., akad. rok 2015/16 150 000 

2 TU Liberec, rektorát, studijní odd. Stipendijní systém Technické univerzity, akad. rok 2014/15 150 000 

3 Střední průmyslová škola Česká Lípa, Havlíčkova  Projekt "Rozvíjení strojírenských praxí se zaměstnavateli" 60 000 

4 VOŠ a Střední škola sklářská, Nový Bor Projekt "Interaktivní tabule pro řemeslné obory výuky" 60 000 

5 Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec Projekt "Kufřík pro prvňáčky" - soubor bezpečnostních prvků  50 000 

6 Střední škola strojní a stavební v Liberci Projekt "Generální oprava brusky BPH20 pro výuku žáků" 50 000 

7 SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec Projekt "Osciloskop a měřící sondy elektrolaboratoře" 50 000 

8 SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, Jablonec n. N. Projekt "Inovace dílen zaměření grafické a plastické rytí kovů" 40 000 

9 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. Projekt "Žákovské práce ve vstupním vestibulu školy" 40 000 

10 Účastníci soutěže Master of Crystal, Jablonec Soutěž Mistr křišťálu - ceny nadace finalistům kategorií  35 000 

11 SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 Vydání publikace prezentující práce žáků k 160. výročí  školy 30 000 

12 Základní škola s výuk.jazyků, Husova, Liberec Pylonový pojezd v rámci inovace multimediální učebny 30 000 

13 SPŠ Technická, Belgická ul., Jablonec n. N. Projekt "Zlepšení elektrodílen pro žáky oboru elektrikář" 30 000 

14 SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant Projekt "Modernizace výcviku strojírenských učebních oborů" 30 000 

15 Studenti TU Liberec, odborné katedry Hlavní cena 1. týmu studentů TU Liberec v soutěži PCCH 25 000 

16 II. mateřská škola, Puškinova 80, Liberec 24 Zakoupení nové interaktivní tabule pro děti II. MŠ  23 000 

17 SRPŠ při MŠ Korálek, Aloisina výšina, Liberec Obl. přehlídka tvorby dětí mateř. škol Liberecká Mateřinka  20 000 

18 Obecní úřad Prysk, Základní škola, Prysk Zakoupení nové interaktivní tabule pro děti ZŠ Prysk 20 000 

19 Základní škola, Ještědská 88, Liberec Nová keramická pec pro keramický kroužek dětí školy 20 000 

20 SRPŠ Gymnázium Šaldy, Partyzánská, Liberec Výjezd studentské delegace Eu Youth Event 2016 Štrasburk 20 000 

21 Katedra designu, Techn. Univerzita, Liberec  Vydaní publikace dokumentující celoživotní dílo prof. Plívy 20 000 

22 ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce n. N., p. o. Vybudování outdoorové učebny pro žáky školy a družinu 20 000 

23 Technická univerzita, Fakulta Textilní, Liberec  Projekt "Podpora technické dílenské studentské tvorby" 20 000 

24 SOŠ Liberec, Jablonecká 999, Liberec  Projekt "Škola přesnosti měření při výuce strojírenské práce" 20 000 

25 ZŠ Liberec nám. Míru 212/2, přísp. org. Vybavení nového výtvarného ateliéru základní školy  20 000 

26 Účastníci soutěže Master of Crystal, Jablonec  Soutěž Mistr křišťálu - odměny vítězným pracem a škole 20 000 

27 Základní umělecká škola, Frýdlantská, Liberec Festival talentů přehlídka tvorby a umění předškolních dětí  15 000 

28 Základní škola Na Šumavě 43, Jablonec n. N. Pomůcky pro žáky školy spisové desky s klipem  13 750 

29 Mateřská škola Lísteček, Liberec 30 - Vratisl. Autobusová přeprava dětí na exkurze a výchovné výlety 12 236 
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30 SOŠ gastronomie a služeb a SOU Liberec Gastroden v centru praktické výuky školy Králův Háj Liberec 12 000 

31 Studenti TU Liberec, odborné katedry Ocenění studentů TU Liberec v soutěži prací PCCH 12 000 

32 Zákl. a mateřská škola, Sloup v Čechách Hudebně dramat. přehlídka málotřídních škol Českolipska 10 000 

33 VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komun. Doprava na exkurzi studentů a pedagogů do Kam. Šenova 10 000 

34 Univerzita Pardubice, Studentská ul., Pardubice   Vysokoškolské České akademické hry v Pardubicích  10 000 

35 Základní škola Kokonín, Rychnovská 216 Digitální interaktivní tabule Smart Board pro výuku žáků 10 000 

36 Dětský diagn. ústav a základní škola, Liberec Zlepšení školní výuky, zakoupení soupravy školních pokusů 10 000 

37 Studentka TUL Klára Mikešová, oceněná Hlavní cena soutěže Mistr křišťálu 2015 - zájezd do Paříže  7 000 

38 SUPŠ Sklářská, Smetan. zátiší, Železný Brod Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Lk 5 375 

39 Student Jakub Neufuss, TF, TU Liberec Stipendium na pokračování oboru Návrhářství skla a šperku 5 000 

40 Studentka TUL Klára Mikešová, oceněná Hlavní cena soutěže Mistr křišťálu 2015 - finanční hotovost  5 000 

41 Studentské sdružení za lepší kolej Liberec 15 Pronájem vybavení studentské slavnosti Majáles v Harcově 5 000 

42 ZUŠ a ZŠ, U Školy 98, Jablonné v Podještědí Tématický výlet pro sociálně slabé děti školy na hrad Kost 5 000 

43 Základní škola, Liberec - Ostašov, Křížanská Pořádání akce "Ostašovský jarmark" k výročí nar. Karla IV. 5 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 1 205 361 

z toho Vlastní fond vzdělávání a škol: 351 361 

  Grantové řízení v oblasti vzdělávání (technické)  celkem Kč: 400 000 

Stipendijní systém a ocenění na vybraných VŠ celkem Kč: 300 000 

Systém odměn kolektivů studentů řešících témata Preciosa 37 000 

Soutěž Mistr křišťálu - ceny vč. daru Sodexo 67 000 

Z fondu představenstva (Kufřík pro prvňáčky Lib. kraje) 50 000 

  

  TĚLOVÝCHOVA   A  SPORT   
    
Č. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru čný popis požadavku - účel užití příspěvku Přísp. Kč 

1 Spolek Cesta za snem, J.Martího 31, Praha 6 Handy cyklo maraton 2016, závody pro hendikepované 100 000 

2 Lyžařský SKI Klub Jablonec nad Nisou Lyžařské soutěže žákovských a dorosteneckých kategorií 100 000 

3 Tělovýchovný jednota Sokol Zásada Sportovně kulturní aktivity zejména pro mládež v Zásadě 100 000 

4 Nadační fond při Sport. gymnáziu v Jablonci Příprava mladých talent. sportovců klubu běžeckého lyžování  20 000 

5 Obecní úřad Sport. klub, oddíl kopané Prysk Sportovní činnost klubů v obci, zejména fotbalového oddílu 20 000 

6 Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.  Pronájem tělocvičny, zápisné do soutěží, odměny rozhodčím 20 000 

7 SK Tuleň, tábor Jablonečák, Jablonec n. N. Příměstský prázdninový tábor pro děti z Jablonce a okolí  20 000 

8 Basketbalový oddíl Kondoři, Liberec Financování pronájmu tělocvičen na zápasy a trénink 20 000 

9 TJ Sokol, Fügnerova 5, Jablonec nad Nisou Příspěvek na cvičební náčiní a těl. aktivit pro děti  15 000 

10 ŠERM Liberec, o.s., Gagarinova 793/5,  Finanční příspěvek na závody, doprava závodníků na turnaje 15 000 

11 TJ Jiskra, Brodek u Konice, okr. Prostějov Nákup dresů a hracích míčů pro fotbalový oddíl mládeže  15 000 

12 TJ Sokol - Sportcentrum, Jablonec n.N. Uspořádání příměstského tábora pro děti o prázdninách  15 000 

13 Mimoňští Sršni, o.s., Česká Lípa Triatlon a kvadriatlonový závod Hornettlon na Českolipsku  15 000 

14 Oddíl stolního tenisu TTC, Jablonné v Podj. Úhrada pronájmu tělocvičny v budově místní základní školy 15 000 

15 Veronika Zvařičová, Staré Město v Bruntále Sportovní zahraniční soustředění reprezentantů v biatlonu 15 000 

16 TJ Turnov, oddíl vojelbalu, Skálova ul. Speciální volejbalové dělo pro trénink a hru 12 000 

17 Glede Team, z.s., Mlýnská 306, Desná III Projekt sportující mládeže v krizovém věku 10 000 

18 TRI - club, Rýnovická, Jablonec n. N. Sportovní akce triatlonu „Mácháčský Pohodář“ pro rodiny 10 000 

19 Školní atletický klub při 5. ZŠ Jablonec n. N. Projekt "Přiveďme děti k atletice" atletické náčiní 10 000 

20 JUDO klub, Sokolovská 198/8, Jablonec n.N. Provozní náklady a pronájem tělocvičny pro oddíl juda 10 000 

21 TJ VK Dukla Liberec, volejbalová akademie Zapojení dětí a mládeže volejbalové akademie vč. vybavení 10 000 

22 Sportovní klub Ještěd, Hodkovická 981, Liberec Lyžařská sportovní činnost zejména pro mládež 10 000 

23 Pob. spolek biatlonu ČR, Manušice, K. Šenov Tréninková a závodní činnost mládeže klubu biatlonu 10 000 

24 Školní sportovní klub při ZŠ Janov n. N.  XV. Ročník závodu horských kol v Bedřichově 10 000 

25 TJ Dukla Liberec - oddíl Běh na lyžích Materiální vybavení žákovských členů oddílů běhu na lyžích  10 000 

26 TJ HC Vlci, Sadová 2, Jablonec n. N. Podpora družstva žáků a mládež. hokejových družstev  10 000 

27 TJ Vesko, odd. fotbalu, Nová Ves nad Nisou Provoz sportovního hřiště v Nové Vsi a potřebné energie 10 000 

28 Rychlostní kanoistika,  Jablonec n. N. Sportovní příprava dětí a mládeže odd. kanoistiky v bazénu 10 000 

29 Klub stolního tenisu Preciosa Liberec, o.s. Úhrada pronájmu herny stolního tenisu ve sportovní aréně  10 000 



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2016   

20 

30 TJ Bižuterie, Jablonec n. N., oddíl plavání Nákup elektronické časomíry pro závody v plavání 10 000 

31 Bruslařský klub Variace Liberec, Jeronýmova Pronájem ledové plochy pro účely závodů, tréninků 10 000 

32 Klub lodních modelářů Admirál, Jablonec n.N. Pořádání soutěží klubu lodních modelářů, práce s mládeží 8 000 

33 TJ Sokol Doubí, Mařanova 811, Liberec 25 Zaplacení pronájmu tělocvičny v zimním období přípravky 5 000 

34 TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec n.N. Sportovní výbava a startovné mladých závodníků kánoe 5 000 

35 Střelecký klub SSK Liberec - Ruprechtice Střelecké soutěže malorážky, střelivo, oprava střelnice  5 000 

36 Oddíl orientačního běhu TJ Tatran Jablonec Tvorba nové závodní mapy a činnost oddílu dětí a mládeže 5 000 

37 TJ Elektro-Praga, Resslova 3, Jablonec n.N. Sportovní činnosti, proplacení sportovišt, nákup míčů 5 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 700 000 

VĚDA   A   VÝZKUM    
    
Č. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru čný popis požadavku - účel užití příspěvku Přísp. Kč 

1 iQLandia, o.p.s. - popularizace vědy, Liberec Patronát exponátu Optický koutek v sekci Věda v domě iQLandie 100 000 

2 Vys. škola chemicko-technologická,  Praha Nákup adapteru a objektivu pro metalograf. mikroskop Ústavu skla 100 000 

3 Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Vytvoření vzdělávací interaktivní výstavy "Já, skleněná ozdoba" 75 000 

4 Severočeské Muzeum Liberec, Masarykova 40 Restaurování historického svítidla studenty SUPŠS Kam. Šenov 57 000 

5 Česká sklářská společnost, Arbesova 66a, Jbc. Vydávání odborného tematického časopisu Sklář a keramik 50 000 

6 Inženýrská akademie ČR, Praha Cena inženýrské akademie ČR za realizované technické dílo 50 000 

7 Krajská vědecká knihovna v Liberci Nákup odborných zahraničních publikací v tištěné podobě 50 000 

8 TU Liberec, Katedra sklář. strojů a robotiky Nákup dvou počítačů pro nové postgraduální studenty katedry 36 000 

9 Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Ocenění prezentace odborných prací Studentské vědecké konference 35 000 

10 Česká sklářská společnost, Arbesova 66a, Jbc. Uspořádání XIV. Konference o elektrickém tavení skla 30 000 

11 Vysoké učení technické v Brně, rektorát Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci VUT 30 000 

12 Spolek přátel Muzea skla a bižuterie Jablonec Vydání informačního materiálu a průvodce stálých expozic 25 000 

13 Art a Craft Mozaika, Kapitulní ul., Unětice  Restaurování skleněné mozaiky hrobky hřbitova v Jablonci n. N. 24 000 

14 Muzeum Českého ráje v Turnově Analýza vzorků mikrovýbrusů pískovcové suroviny plastik 20 000 

15 Cesty Skla, o.p.s. Na Kácku 218, Sázava Junior Glass Meeting - webový portál mezinár. soutěžní přehlídky 20 000 

16 České vysoké učení technické, Praha Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci ČVUT 20 000 

17 ČVUT Praha, fakulta strojní Ocenění vybraných prací Studentské tvůrčí činnosti na Str. fakultě 12 000 

18 TU Liberec, Fakulta mechatroniky Organizace a ceny studentské soutěže KyberRobot v Liberci  10 000 

19 Město Kamenický Šenov, Sklářské muzeum Průřezová výstava Co život dal a vzal výtvarnice M. Glückaufové  10 000 

20 TU Liberec, Kat. jednoúčelových strojů, Text. fak. Sborník Mezinárodní konference "Teorie strojů a mechanismů"  10 000 

21 TU Liberec, Ekonomická fakulta, Kat. informatiky Mezinárodní konference "Liberecké informatické fórum" v Liberci 10 000 

22 TU Liberec, Kat. výrobních systémů Strojní fak. Cílené odborné jazykové kurzy zaměstnanců katedry výr. systémů 10 000 

23 Paměť Českého ráje a Podještědí, Turnov Články se sklářskou a bižuterní tématikou sborníku Českého ráje 10 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 794 000 
   

 + Zvláštní ceny za diplomové práce : (1 doktorand a 4 studenti) ceny 1x 10 tis. + 2x8 tis. + 2x7tis. Kč =  40 000 

(placeno z fondu škol na stipendia) (na čtyřech fakultách absolventi inženýři)  ceny 4x 5 a 2x 10 tis. Kč =  40 000 

Ceny Nadace Preciosa celkem 80 000 

Fond vědy  včetně  Cen nadace na VŠ   celkem Kč 874 000 

ZDRAVÍ   
    
Č. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru čný popis požadavku - účel užití příspěvku Přísp. Kč 

1 FN Motol, klinika dětské hematologie a onkologie Nákup 2 biohazard boxů Thermo Scientific pro přípravu léků 470 000 

2 Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec 14 Podpora provozování hospicových služeb na Liberecku 100 000 

3 Český registr dárců krvetvorných buněk Náklady na vstupní vyšetření dárce krvetvorných buněk  90 000 

4 MCU Koloseum (centrum ZTP) o.p.s., Liberec   Vybavení Gastro chráněné dílny pro zaměstnávání postižených  56 000 

5 JAKOP sdr. onkolog. pacientů, Jablonec n.N. Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty 35 000 

6 MO č.3 Svazu tělesně postižených, Jablonec Zdravotně-rekondiční pobyt ve termálních lázních Podhájská 35 000 

7 Český červený kříž, pobočka Jablonec n.N. Pomůcky a vybavení pro realizaci  programů pro děti a mládež 30 000 

8 Asociace rod. zdr. postižených dětí Jablonec Letní rekondiční pobyt ZP dětí a mládeže 25 000 
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9 OO Svaz zdravotně postižených, Jablonec n.N. Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby 25 000 

10 Nadační fond Mathilda, Seifertova, Praha 3 Podpora výcviku vodících psů pro zrakově postižené osoby 25 000 

11 Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec  Nákup vybavení zajištění výcviku a zásahů VPZS a složek IZS 20 000 

12 Územní organizace Svazu diabetiků Liberec Edukační a rekondiční pobyt pro diabetiky z Liberecka 18 000 

13 ARCUS - spol. onkologických pacientů, Liberec Rekondiční ozdravný pobyt v Poděbradech onkolog. pacientů 17 000 

14 Roska, pob. Jablonec n.N.,  U Rybníka 76/21a Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt pro členy 15 000 

15 SONS - pob. zrakově postižených, Jablonec n.N. Ozdravný pobyt a činnost spolku slabozrakých a nevidomých 15 000 

16 Nemocnice v Jablonci n.N., odd. urologie Celostátní odborný Jizerskohorský urologický seminář v Janově 15 000 

17 Junák - skaut, přístav Maják, Vlčí vrch, Liberec Tělesně zdravotní rozvoj mladých lidí, plavecká zdatnost, výcvik 15 000 

18 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Školení první pomoci na ZŠ „Zachraňujeme s Kryštofem“ 13 000 

19 Svaz neslyš. a nedoslýchavých, ZO Liberec Baterie do sluchadel sluchově postiženým členům 6 000 

20 Sdr. post. civil. chorobami, ZO Kamenický Šenov Společenská činnost a léčebná rehabilitace postižených členů 5 000 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 1 030 000 

Mimořádný dar pro nemocnice (FN Motol Praha): 470 000 

Vlastní fond zdraví bez mimořádného příspěvku 560 000 

 

INDIVIDUÁLNÍ  ŽÁDOSTI    

Č. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru čný popis požadavku - účel užití příspěvku Přísp. Kč 

1 Osobám zajistila Medica Sever s.r.o., Chrastava Příspěvek na vakcínu a preventivní očkování proti chřipce  131 620 

2 A. M., Liberec 6 Doplatek za zvukový procesor Nucleus CP910 pro Natálku 58 000 

3 H. L., Jablonec n. N. Zvětšovací digitální lupa nehrazená pojišťovnou pro syna 30 000 

4 A. M., Holice v Čechách Osobní školní asistent pro syna a kompenzační pomůcka 30 000 

5 M. K., Liberec Neurorehabilitační program TheraSuit v Saremě Liberec 30 000 

6 Š. Š., Jablonec n. N. Účast dcery na Mistrovství světa v interpretačním umění 25 000 

7 K. W., Hrádek nad Nisou Osobní asistent pro ZTP/P syna 2. třídy ZŠ, biofeedback 25 000 

8 B. D., Velké Hamry Pořízení sportovního vozíku - člen týmu PC Cesta za snem 25 000 

9 G. V., Rychnov Pohřeb otce v obřadní smuteční síni jabloneckého hřbitova 20 000 

10 L. T., Rumburk Rehabilitační terapie Sarema Liberec postiženého syna ZTP/P 20 000 

11 J. H., Jablonec n. N. Laserová operace na oční klinice korigující dioptrie očí  20 000 

12 A. N., Janov nad Nisou  Onkologická léčba a léky nehrazené zdravotní pojišťovnou 20 000 

13 I. H., Turnov Ošetření a léčba zubního aparátu - nehrazené pojišťovnou 20 000 

14 J. S., Košťálov u Semil  Pořízení ručního kola pro TZP osobu pro sportovní aktivity 20 000 

15 M. M., Jablonec nad Nisou Nákup nového auta, sloužícího pro převoz ZTP/P dcery  20 000 

16 J. D., Šluknov Speciální rehabilitace typu Therasuit v Saremě Liberec 20 000 

17 K. S., Velké Hamry  Osobní asistence pro těžce zdravotně postiženého syna, atd. 20 000 

18 J. A., Habartice  Pořízení nového odlehčeného invalidního vozíku  20 000 

19 J. F., Liberec Kompletní vytopení domu po povodni, zničené zařízení atd. 20 000 

20 P. S., Janov nad Nisou. Vysoký nedoplatek elektrické energie - sociální pomoc 20 000 

21 M. J., Hodkovice nad Mohelkou Asistovaná reprodukce 20 000 

22 R. F., Liberec Faktura za pohřeb maminky 20 000 

23 R. L., Veselí nad Moravou Příspěvek na léčebný pobyt  v Saremě Liberec 20 000 

24 P. Ch., Česká Lípa Příspěvek na platby standartních životních nákladů 20 000 

25 K. P., Jablonec nad Nisou Příspěvek na nákup nového vozíku 20 000 

26 V.I., Praha  Příspěvek pro postiženého syna na operaci a pobyt 20 000 

27 Z. L., Pelhřimov Příspěvek na hospicovou službu pro její dceru ZTP/P 20 000 

28 K. J., Kamenický Šenov Realizace pro dceru Denisku TheraSuit v Axonu v Praze  20 000 

29 K. M., Liberec Rodinné výdaje na pohřeb zesnulého manžela 20 000 

30 R. M., Liberec Příspěvek na opravu zubů 20 000 

31 J. B., Hodkovice Příspěvek na koupi elektrického stimulátoru peroneálního nervu 20 000 

32 Z. O., Svitavy Osobní asistent pro ZTP dceru Sylvu na spec. základní škole 18 000 

33 D. P., Cvikov Příspěvek na pohřeb jejího otce (zaměstnance Preciosa) 18 000 

34 V. S., Frýdštejn Náklady léčení ve zdravotnickém centru Gynem, Praha 6 16 000 

35 K. Z.,  Jablonec n.N. Vzdělávání a doprava těžce zdravotně postižené osoby 15 000 

36 R. K., Hejnice  Sluchadla pro syna - oboustranná sluchová vada 15 000 
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37 M. M., Liberec Příspěvek na opravu auta a na nákup notebooku pro dceru  15 000 

38 S. M., Benešov nad Ploučnicí  Speciální nový kočárek a autosedačka pro postiženého syna 15 000 

39 M. Č., Liberec  Pohřeb otce v kostele sv. Ant. Paduánského v Ruprechticích 15 000 

40 D. K., Rychnov u Jbc Aktivní invalidní vozík pro zdravotně postiženou dceru Adélu 15 000 

41 I. M., Ústí nad Labem Společný prázdninový pobyt s cílem stmelení rodiny 15 000 

42 P. T., Jablonec nad Nisou Soc.pomoc na náklady vzdělávání dětí (školné, zubní ošetření) 15 000 

43 K. N., Příšovice  Pomoc v tíživé soc. situaci - příspěvek na pohřeb otce 15 000 

44 E. P., Jablonec n. N. Závažné zdravotní problémy - úhrada osobní asistence 15 000 

45 K. Ch., Libochovice Příspěvek na léčbu syna  15 000 

46 B. L., Liberec Příspěvek na léčení v Adeli Medical Centre 15 000 

47 V.Z.,  Staré Město v Bruntále Pomoc bývalé sportovkyni po úraze na soustředění biatlonu 15 000 

48 S. D., Jiřetín pod Bukovou  Na bydlení (zaplacení pronájmu, kauce) v tíživé sociální situaci  14 000 

49 V. B., Jablonec nad Nisou Pomůcky pro děti na doporučení od Centra zdravotně postižených 12 500 

50 J. M., Jablonec Pohřeb vnučky, uhrazení nákladů Krematorium Liberec 10 000 

51 D. K., Jičín Léčba a léky vč. doplatků nehrazené zdravotní pojišťovnou 10 000 

52 J. T., Český Dub Nákup horolezeckého vybavení pro malé horolezce 10 000 

53 Z. V., Liberec  Faktura za vypravení pohřbu životního druha žadatele 10 000 

54 P. Š., Liberec Náročná laserová operace očí dcery ve zdr. centru Lexum 10 000 

55 Z. M., Kostelec n. O. Tíživá soc. situace, zaplacení el. energie, nájmů-nemoc muže  10 000 

56 M. S., Liberec  Rehabilitace dcery v Centru Fiszer Sklarska Poreba Polsko 10 000 

57 D. V., Turnov Pořízení nového notebooku pro zlepšení vzdělávání syna  10 000 

58 V. G., Suchdol u Prostějova Nutná operace křečových žil syna - nehrazená  VZP 10 000 

59 S. N., Liberec  Tíživá soc. situace, zaplacení el. energie, 2 nájmů  10 000 

60 H. S., Lučany nad Nisou Výuka čínštiny v letním kempu Chinese Bridge v Pekingu 10 000 

61 H. V., Liberec  Faktura pohřební služby za pohřeb maminky žadatelky 10 000 

62 O. S., Turnov  Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdělávání dcery VŠ (kolejné)  10 000 

63 J. J., Jablonec n.N. Stomatologické ošetření zubní náhrady nehrazené pojišťovnou 10 000 

64 V. B., Benešov nad Ploučnicí Stomatologická zubní protéza klientka DD Čes. Kamenice 10 000 

65 Z. F., Železný Brod Pomoc v tíživé soc. situaci - nákup nové lednice a digestoře  10 000 

66 I. S., Liberec Výdaje na právní služby po rozvodu manželství žadatelky 10 000 

67 R. K., Semily Nečekané výdaje pohřební službě za pohřeb otce  10 000 

68 J.Š.,  Brodek u Konice  Příspěvek na úhradu kolejného pro syna Lukáše 10 000 

69 J. V., Turnov Faktura pohřební služby za pohřeb maminky žadatelky 10 000 

70 L. P., Desná Pomoc v tíživé soc. situaci - nákup nové lednice 10 000 

71 A. V., Nové Město p. Smrkem Sluchadla pro syna-  oboustrannou sluchovou vadou 10 000 

72 P. H., Žďár Účast na Mistrovství světa v Dogfrisbee v USA (letenka) 10 000 

73 J. K., Jestřábí Částečná úhrada výdajů na léčebný pobyt pro postiženou dceru 10 000 

74 J. Č., Liberec  Částečná úhrada osobních nákladů na pohřeb otce 10 000 

75 L. K., Liberec Příspěvek na pohřeb otce 10 000 

76 N. S., Jablonec nad Nisou Příspěvek na vybavení domácnosti - invalidní důchodce 10 000 

77 K. H., Jablonec  nad Nisou Příspěvek na koupi postele a zdravotní matrace 10 000 

78 C. M., Jablonec nad Nisou Příspěvek na mechanický vozík MEYRA 10 000 

79 M. I.,  Jablonec nad Nisou Příspěvek na zdravotní pomůcky a školní potřeby a kroužky 10 000 

80 S. D., Jablonec nad Nisou Příspěvek na školní pomůcky pro dceru 10 000 

81 T. L., Jablonec nad Nisou Příspěvek na počítač a školné 10 000 

82 M. I., Kunratice Příspěvek na zubní korunky 10 000 

83 P. H., Bílý Potok Příspěvek na rehabilitaci v Saremě v Liberci  10 000 

84 Č. M., Liberec Příspěvek na opravu auta 10 000 

85 G. R., Minkovice Faktura i další náklady za pohřeb manžela 10 000 

86 M. L., Liberec Příspěvek na kauci a nájemné  10 000 

87 J. K., Jablonec nad Nisou Osobní asistent pro zdravotně postiženého syna s doprovodem 10 000 

88 M. V., Janov Náklady spojené s lázeňským pobytem v Poděbradech, zuby 9 000 

89 P. Š., Jablonec nad Nisou Příspěvek na stomatologické zákroky a opravy zubů manžela  9 000 

90 J.  Š., Turnov Nákup notebooku s dotykovým displejem pro dceru ZTP/P 8 000 

91 M. Q., Liberec  Stomatologický zákrok vedoucí k úhradě zubního můstku 8 000 

92 L. H., Semily Zdravotní osobní pomůcka speciální polohovací postel 8 000 

93 V. Č., Turnov Absolvování pečovatelského kurzu pro ZTP/P občany apod.  8 000 
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94 D .V., Jablonec n. N. Náklady u lékaře stomatologa na opravu zubů žadatelky 8 000 

95 K. J., Jablonec Příspěvek na rekonstrukci koupelny - invalidní manželka 8 000 

96 B. J., Liberec Příspěvek na pračku a obědy dcery 8 000 

97 B. M., Frýdlant Zakoupení zdravotní matrace pro postiženou osobu 7 500 

98 M. Š., Hodkovice nad Mohelkou  Faktura za pohřeb tatínka žadatelky 7 000 

99 P. T., Liberec Příspěvek na opravu zubů stomatologem 7 000 

100 A.S., Liberec Léčebný rehab. pobyt ZTP syna, nákup rehabilitační židle 6 500 

101 M. T., Česká  Lípa Služba tísňové péče, nájem, léky, rehabilitace a doprava 6 000 

102 R. L., Praha  Absolvování rekvalifikačního kurzu pro zvýšení vzdělanosti 5 600 

103 J. D., Jablonec nad Nisou Lyžařský a plavecký výcvik dvou dcer v Mateřské škole  5 000 

104 A. K., Jablonec n.N. Léčebně rehabilitační pobyt pro syna v lázních Klimkovice 5 000 

105 H. P., Nová Ves nad Nisou  Vzdělávání dcery a syna v LŠU - školné, zobcová flétna 5 000 

106 J. S., Stráž pod Ralskem Nedoplatek služeb, vzdělávání dětí a jiná sociální pomoc 5 000 

107 V. P., Turnov Financování výměny rozbitého kotle s rozpočtem 60 tis.Kč  5 000 

108 M. K., Liberec Školné pro dvě dcery na večerní a denní studium 5 000 

109 M. M. Liberec  Poskytnutí příspěvku pokrytí nákladů zubní ošetření 5 000 

110 P. B., Semily Vzdělávání těžce zdravotně postižené osoby 5 000 

111 K. V., Liberec Nákup speciální tříkolky pro zdravotně postižené dítě 5 000 

112 J. P., Semily Zdravotní pomůcka sluchadla pro sluchově postižené dítě  5 000 

113 M. B., Liberec Příspěvek na opravu elektrického vozíku 5 000 

114 K. D., Stráž pod Ralskem Příspěvek na školní pomůcky pro děti 5 000 

115 E. J., Suchdol Zdravotní pojišťovnou nehrazený výdaj na operaci křečových žil 5 000 

116 H., Turnov Příspěvek na nákup notebooku 5 000 

117 B. L., Jablonec nad Nisou Příspěvek na stomatologické ošetření 5 000 

118 P. K., Liberec  Příspěvek na brýle pro dcery, vzdělávací kurs pro dceru Barboru  4 000 

119 E. S., Markvartice Zubní protéza, výdaje za stomatologické práce a brýle 4 000 

120 M. K., Vratislavice n/N Stomatologická pomůcka rovnátka pro nezletilého syna 4 000 

121 P. P., Liberec Příspěvek na školní vzdělávací pomůcky  4 000 

122 Ch.  Z., Turnov Příspěvek na zubní náhrady a ortopedické vložky 4 000 

123 A. H., Kunratice u Cvikova  Žádost o příspěvek na rovnátka pro manželku Věru 3 500 

124 J. S., Zbýšov Zdravotní a kompenzační pomůcka pro postiženého syna 3 201 

125 L. P., Liberec  Úhrada zubního ošetření, nehrazeného zdravotní pojišťovnou 3 000 

126 D. K., Rychnov u Jablonce  Aktivní invalidní vozík pro zdravotně postiženou dceru Adélu 3 000 

127 E. K., Turnov Výdaj u lékaře stomatologa úhradu rovnátek syna Martina (14let) 3 000 

128 S. K., Liberec Vzdělávání  syna  - absolvování autoškoly 3 000 

129 M. M., Liberec  Nákup sportovního oblečení vč. potisku Amatérský sport 2 896 

130 L. K., Liberec  Doplatek stomatologického zákroku opravy zubů  2 000 

131 E. J., Cvikov Žádost o stomatologický příspěvek na zubní korunku 2 000 

132 P. K., Tatobity  Optické brýle pro korekci velmi zhoršujícího se zraku  2 000 

133 S. M., Liberec Příspěvek pro děti na stomatologické ošetření  2 000 

134 V. Z., Rychnov Příspěvek na zubní protetickou náhradu 2 000 

135 J. V., Jenišovice Vakcína pro preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě 500 

136 M. Z., Turnov Očkovací vakcína pro prevenci proti klíšťové encefalitidě 500 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 1 709 317 
  

 
Z toho bez preventivního očkování zam.  Kč: 1 577 697 

 Užití  sociální pomoci Částka 

 Preventivní hromadné očkování proti chřipce 131 620 

 Preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě  1 000 

 Zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty, lázně  478 700 

 Stomatologie - péče o zuby, implantáty 203 497 

 Vzdělávání a jiné školní výdaje 317 000 

 Bydlení - byt, chod domácnosti, nájem 274 000 

 Úmrtí - příspěvek na pohřeb rod. příslušníka 263 500 

 Ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi 40 000 

 Katastrofy, povodně, požáry (v roce 2012 žádné) 0 
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 VĚCNÉ   DARY   
    
Č. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru čný popis  požadavku - účel užití příspěvku Přísp. Kč 

1 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká ul. Dar ze skladu nadace - komponenty 170 181,29 

2 Veteran Car Club Praha, Záběhlická 125, P 10 Trofeje pro závod historických vozidel aut "1000 mil ČR"  53 285,00 

3 Odborové sdružení PRAD, Liberec Dárek pro účastníky sjezdu OS PRAD v KD Minkovicích 46 343,00 

4 Cycling for fun, z. s., Česká Lípa 21ks trofejí (kombinace sklo a beton) 38 115,00 

5 Tělovýchovná jednota Sokol, Frýdštejn Lyžařské závody obří slalom pro děti a dospělé  35 246,00 

6 Spolek Cesta za snem, J.Martího 31, Praha 6 4.ročník nejdelšího cyklistického závodu pro postižené 31 944,00 

7 Taneční skupina TAKT Liberec Ligová soutěž v Liberci - 305ks 31 676,00 

8 KC Kooperativa, Dr.Randy, Jablonec  Mistrovství České republiky v závodech horských kole 30 734,00 

9 SRP při MZV Praha Mezinárodní vánoční festival - charitativní bazar DSA 30 710,00 

10 DDM Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 Mezinárodní turnaj v judu Hradec Králové 2016 30 528,00 

11 Asociace Trigon, Skautská, Ostrava-Poruba Ocenění Křišťálový kamínek a Mezinár. dny handicapu 29 766,00 

12 Taneční skupina Black Shadow,  Nový Bor Taneční soutěž Dance of live o Pohár města Nový Bor  26 953,00 

13 Nadační fond Zlatý oříšek, Praha Křišťálové plakety pro 18. ročník soutěže Zlatý oříšek 26 620,00 

14 Nadační fond Film talent Zlín, MFF Zlín Cena mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín 26 015,00 

15 Světlo Slunečnice, z.s., Paceřice 18 WADF World Dance Championship - v Centru Babylon 23 595,00 

16 Světlo Slunečnice Sychrov, TaPš Ilma Turnov Festival taneč. Mládí a Czech Dance Championship 2016 23 157,00 

17 ASK Elma Počerady, ul. 17. listopadu, Louny Trofeje pro evropskou soutěž vozíčkářů Handbike Louny 23 049,00 

18 VŠE Praha, nám W. Churchilla 4, Praha 3 Volejbalová liga mezi fakultami VŠE 2016 - trofeje 22 083,00 

19 TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší/ SK Sparta Úpice Desátý ročník halového turnaje "Sportem proti drogám" 20 956,00 

20 SpinFit Liberec, cyklistický odd., Irkutská 93 Seriál závodů s názvem SpinFit Dětský MTB Cup LK 20 956,00 

21 TIGERS, U pily, Horní Hanychov,  Liberec 19   Sady medailí s logem, dárky pro účastníky 20 497,00 

22 SRP při MZV Praha Charitativní akce pod patronací MZV, Indie 20 000,00 

23 DH-FR racing Tanvald, Krkonošská 536 Extrémní cyklistický závod "Bobovka Cup 2016" Bikepark 19 058,00 

24 TJ Dukla Liberec Vizitkovníky 12 ks k výroční 60. let TJ DUKLA 18 876,00 

25 Ztracené kobylky, Těšínská 7, Plzeň Cykloorientační závod MTBO Machův mlýn Chříč  18 822,00 

26 Dům kultury, Mírové náměstí, Ostrov Ceny 2x šaton a 2x Pierot 48. Dětský FTF Oty Hofmana 18 731,00 

27 O Style , Jablonec  nad Nisou O Style CUP 2016 15 730,00 

28 Střední umělecká škola Žel.Brod Komponenty pro studentky maturitního ročníku 15 591,00 

29 TJ Slovan Varnsdorf z.s., odd. plavání Věcný dar na plavecké závody 14 856,00 

30 Tri club, Rýnovická 19, Jablonec nad Nisou 6 kusů trofejí  na akci Mácháčský pohodář-triatlon 14 157,00 

31 Klub Domino, Na Nivách 314, Praha 4 Ceny pro finalisty soutěže Zlatý Ámos o nejlepšího učitele  13 976,00 

32 Acorus, Podvinný Mlýn,  Praha 9 Charitativní benefiční pochod "Šlapeme násilí na paty" 12 524,00 

33 Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor 20 dárkových setů - Novoborská olympiáda dětí a mládeže 11 979,00 

34 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Horská, Liberec 50 drobných reprezentačních dárků pro hráče  11 798,00 

35 Divadlo FXŠ v Liberci, Zhořelecká 344/5 3 trofeje pro vítěze ankety "Liberecká Thálie 2016" 11 798,00 

36 TJ Sokol Zlatá Olešnice 172, 468 47 Z.O. Závody v obřím slalomu Zl. Olešnice - ceny pro vítěze 11 788,00 

37 USK Slavia Liberec z.s. 17.listopadu, Liberec 1 7. ročník Slavia Cup 2016 karate, přívěsky, klíčenky apod. 11 737,00 

38 Mezinárodní klub studentů při TU Liberec  Charitativní běh okolo liberecké přehrady 11 616,00 

39 Sbor dobrovolných hasičů Smržovka Dětská soutěž v hasičském sportu "Mladý hasič" 11 616,00 

40 Čes. Asoc. Cheerleanders, z.s., Praha 6 Akce Sportovec a trenér roku 2015 - slavnostní galavečer 11 205,00 

41 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Horní Tanvald  21. ročník soutěže v hasičském sportu - požární útok 10 884,00 

42 Čsl. obec legionářská, jednota LK, Praha Dětský den s obcí legionářskou - 6 ks královská kobra 10 854,00 

43 Sportovní gymnázium v Brně Šatonové růže pro dres v moderní gymnastice G. Trnkové  10 736,83 

44 Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1 Projekt "Do práce na kole", medaile účastníkům a trofej 10 660,00 

45 Sbor dobrovolných hasičů, Radimovice Tradiční pořadatelství soutěží hasičů "Sychrovský pohár"  10 588,00 

46 Asociace lod. tříd RZ, Lipno nad Vltavou Mistrovství Evropy FEVA lodě na Lipenské přehradě  10 285,00 

47 Sportovní klub Ještěd, Ovocná 157/2, Liberec 6 Odměny při závodech oddílu alpského lyžování SK Ještěd 10 043,00 

48 Klub českých turistů, Na Mýtě 1556/10, Ostrava Projekt "Bez vozíku na střeše Evropy a Mont Blanc 2016" 9 559,00 

49 Nadace rozvoje obč. spol. (NROS), Praha 5  Ceny pro soutěž Neziskovky roku - 2 trofeje 9 547,00 

50 Sport dětem, o.s., U Parku, Strančice 4. ročník zimních Sportovek v jabloneckém areálu Břízky  9 511,00 

51 Českomorav. myslivecká jednota, Chomutov Myslivecký den na zámku Červený hrádek u Jirkova 9 438,00 

52 Domov dětí "Země dětí", Česká Kamenice  Prestižní soutěž DD (tanec a zpěv) za Liberecký a Ústecký kraj 9 317,00 

53 Hokejový klub,  HC Turnov  Hokejový turnaj Memoriál Ludvíka Koška na stadionu  9 202,00 
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54 Sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou  Tři maturitní plesy Gymnázia Dr.Randy v Eurocentru Jbc. 8 668,00 

55 Kulturní dům podniku Lustry, Kamenický Šenov Setkání zaměstnanců Preciosa Lustry v KD Kam. Šenov 8 652,00 

56 TK Boráček, Třebízského 334, Nový Bor 1. Mistrovství republiky v soutěži družstev v tancích 8 640,00 

57 Cross Parkmaraton, Krásná Lípa Závod Cross Parkmaratonu (18ks) 8 603,00 

58 Horská služba ČR, o.p.s., Liberec, Kopretinová  Turistický pochod s cílem na Ještěd pro veřejnost 8 494,00 

59 BPW Praha II, Václavské nám. 56, Praha 1 7. konference úspěšných žen v hotelu Clarion Praha 7 884,50 

60 Rytmus Liberec, o.p.s. Palachova 504/7 Ocenění v soutěži "Stejná šance - Zaměstnavatel 2016" 7 484,00 

61 SRP zam. MZV o.s. Loretánské nám., Praha Charitativní předvánoční listopadový bazar v Dublinu  6 988,00 

62 Nadace rozvoje obč. spol., Na Václavce, Praha 5  Akce "Peříčkový den"/města ČR - výroba šperků s rokajlem 6 303,00 

63 Liberec discgolf club Hunters 12ks medailí + 4 ks trofejí 5 923,00 

64 TJ Elektro-Praga, U Staré Lípy, Jablonec n. N. Upomínkové předměty pro dětské házenkáře  5 748,00 

65 Světluška, Vinohradská 12, Praha 2 Bižuterní komponenty na vánoční trhy 5 597,30 

66 II. mateřská škola, Puškinova 80, Liberec Šatonové růže SS 6 na výrobu dětských vánočních přání 5 531,20 

67 Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 11. udělování ceny Ladislava Čerycha v České Skalici 5 264,00 

68 Městský úřad v Jablonci nad Nisou, Mírové nám. Městský ples k 150. výročí města Jablonec nad Nisou 4 991,25 

69 Nadační fond Mathilda, Seifertova 25, Praha 3 5. ročník benefičního galavečera 3 trofeje pro partnery akce 4 955,00 

70 ZastenRock, festival Zásada Cena pro nejoblíbenější skupinu festivalu v Zásadě 3 618,00 

71 Junák - svaz skautů, středisko Štika, Turnov Pořádání tradičního skautského plesu v Turnově  3 327,50 

72 Nadační fond Gago, Ječná 930/8a, Liberec XV Ples Nadačního fondu Gago v Centru Babylon Liberec 3 327,50 

73 Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany n. N. Maxovský bál Domova Maxov pořádaný ve Smržovce 3 327,50 

74 ROMA Tanvald o.s. Krkonošská 339, Tanvald Korunky pro Miss Roma 2016 konané v Tanvaldu 3 267,00 

75 Sbor dobrovolných hasičů Vlčetín, Český Dub Pořádání a tombola Hasičského plesu dne 12.3.2016 3 170,20 

76 Český rybářský svaz MO Jablonné v Podj. Pořádání Rybářské zábavy v Jablonném v Podještědí  3 133,90 

77 Český rybářský svaz, K Rybárně 3, Jablonec Pořádání a tombola Rybářského plesu v Jablonci n. N. 3 012,90 

78 Sdružení těl. postižených, Česká Lípa o.p.s.  První Masopustní ples pro zdravotně postižené osoby 3 012,90 

79 Studentská unie, TU Liberec, P. Bezruče 681 Reprezentativní ples Technické univerzity v DK Liberec 3 012,90 

80 Základní škola Arbesova 30, Jablonec n. N. Ples rodičů a přátel Základní školy Arbesova Jablonec n.N.  3 012,90 

81 Zdravotně soc.služby Turnov, Domov důchodců Sportovní akce pro seniory "Vítání Léta" - drobné dárky 2 994,75 

82 Nisamarathon, Na Mlýnku 800, Liberec Plaketky pro vítěze závodu "Nisa Marathon 2016" 2 723,00 

83 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 11. benefiční ples hejtmana v hotelu Clarion Zlatý Lev 2 662,00 

84 Město Kamenický Šenov, Osvobození 470 Ples města Kamenický Šenov, dárky do tomboly 2 601,50 

85 S Group sport facility Management Liberec 3 dárky pro vítěze šampionátu v HOT YOZE v Liberci 1 965,00 

86 Delikomat, Brno Charitativní akce pořádaná na Moravě 1 845,25 

87 Město Desná Ples města Desná v Jizerských horách 1 609,30 

88 Obchodní akademie Jablonec nad Nisou Maturitní ples tombola - dcera p. Muchové z Ornely  1 548,80 

89 Cesta životem bez bariér, Paběnice 75, Čáslav Dobročinný festival na zelené louce 1 446,00 

90 Mimoňští sršni, o.s., Střelnice, Česká Lípa 1 cena figurka Mořský svět na závod Hornettlon Ralsko 1 022,00 

91 Sportovní gymnastika Liberec Šatonové růže na dres sportovní gymnastiky K. Bartůňková 584,13 

     příspěvky   c e l k e m   K č : 1 334 843,30 

V š e c h n y   f o n d y    nadační  příspěvky   
celkem  Kč: 8 830 681 

 ========= 

 Z toho peněžní nadační příspěvky  celkem Kč: 7 495 838 
 
========== 
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Příloha  věnovaná speciálním grantům z výnosu nadačního jmění  
 

 
 
 

Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2016    
 
 
Nadace PRECIOSA  vyhlásila  pro rok 2016 veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků 
(grantová řízení) na podporu vzdělávání a školství  a  na sociální podporu vybraného regionu 
z výnosů prostředků Nadace za předchozí kalendářní rok.  
 
 

Grantová  pravidla   
 
Nadace PRECIOSA  bude rozdělovat nadační příspěvky (granty) pro oblasti činnosti:  

1.  Vzdělávání a školství:  Technické školy  a školy s technickými směry studia.  

2.  Rozvoj vybraného regionu:   Turnovsko    -    podpora neziskových společností a aktivit 
především v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a sportovní.      
 
Žadatelé - příjemci grantu:   
Nadační příspěvky z výnosů prostředků NIF mohou být poskytnuty na předložené projekty 
pouze právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České 
republiky. Do výběrového řízení se mohou přihlásit: spolky (býv. občanská sdružení), obecně 
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní správou a 
samosprávou (příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace).  
 

Podmínky a termíny  podávání žádostí:   
Žádost se zasílá na adresu:  Nadace PRECIOSA, Opletalova 17,  466 67 Jablonec nad 
Nisou, a to v oblasti vzdělávání do 31. května 2016 a oblasti podpory regionu do 30. června 
2016.  Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat vyplněný formulář přihlášky 
stanovené nadací.  Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) 
nepřekročí 60 tisíc Kč.  

Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.  
 
Žádost musí obsahovat resp. je nutno přiložit:   
1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků).  
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků.  
3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.  
4) Kontaktní údaje, osobu zodpovědnou za realizaci projektu a podpis statutárního zástupce.  
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).  
6) Číslo bankovního účtu žadatele, kam případný nadační příspěvek zaslat.   
 
Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2016   
Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.  
 
V Jablonci nad Nisou,   17. března 2016   
                         Ing. Stanislav Kadlec v.r.   

     předseda Správní rady Nadace PRECIOSA  
 
  



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2016   

27 

 
 
 

Rozdělení prost ředků  grantového řízení  Nadace Preciosa   v roce 2016     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vyhodnocení veřejného grantového řízení nadace v oblasti humanitární a vzdělávací  
 

 
Nadace Preciosa vyhlásila v březnu roku 2016 veřejné grantové řízení na rozdělení výnosů 
prostředků Nadace za rok 2015. Stalo se tak, ač již přestala platit smlouva s Ministerstvem 
financí ČR o povinné každoroční grantové podpoře subjektů z oblastí sociální a vzdělávání.  
 

Granty  mohly být poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou 
registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: 
spolky (bývalá občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a 
dále organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a bývalé rozpočtové 
organizace).  
Vyhlášení grantových řízení bylo zveřejněno na internetu, v tisku (podnikové Noviny 
Preciosy) i jinými prostředky.  

Žádosti o grant  se podávaly na adresu sídla Nadace do 31. května (oblast vzdělávání a 
škol) resp. 30. června 2016 (rozvoj regionu Turnovska). Do vyhlášených grantových řízení 
bylo podáno celkem 46 žádostí převážně z libereckého regionu. Z toho 22 žadatelů bylo 
z oblasti vzdělávání a 24 žadatelů z oblasti sociální orientované na rozvoj Turnovska. 
Celkově požadavky žadatelů v obou grantech dosáhly částku více než 2 milióny Kč. 
Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo ve dvou etapách v červnu a červenci. Výsledek 
výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně bezprostředně po vyhodnocení, a to 
v průběhu měsíců červenec a srpen 2016.  
 

Skladba přihlášek o grant  podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující: 
 I.   Žadatelé zaměření na vzdělávání  (zaměření na umělecké školy a obory studia):  
a) Školská zařízení podala 18 přihlášek, příspěvky na 10 projektů v celkové výši 400.000 Kč. 
b) Ostatní organizace podaly 4 přihlášky, příspěvky nebyly poskytnuty na žádný projekt.  
II.   Žadatelé působící na Turnovsku (podpora rozvoje vybrané oblasti):  
a) Spolky (pův. obč. sdr.) podaly 14 přihlášek, příspěvky 9 projektům v celkové výši 215.000 
Kč. 
b) Ostatní organizace podaly 10 přihlášek, příspěvky 7 projektům v celkové výši 185.000 Kč. 

Celkem v grantovém řízení byly 26 vybraným žadatel ům přiděleny nadační příspěvky 
v souhrnné výši 800 000 Kč. Bylo rozhodnuto do obou vyhlašovaných oblastí grantových 
programů přidělit stejný obnos peněz, což odpovídalo postupu v předchozím roce.  
Stalo se tak, ač Nadace Preciosa již nemusela na základě ukončení smlouvy v Ministerstvem 
financí ČR dodržovat povinnou smluvní minimální výši peněžních prostředků k rozdělení 
v kalendářním roce, určenou podle smluvního vzorce z průměru dvanácti měsíčních hodnot 
sazeb roční Pribid, vyhlášených ČNB v předchozím kalendářním roce.   

Z hlediska rozlišení právní formy  vybraných žadatelů se jednalo celkem o 9 spolků (bývalá 
obč. sdružení), 14 příspěvkových organizací - převážně střední školy, 1 veřejnou vysokou 
školu, 2 obecně prospěšné společnosti a žádný nadační fond ani nadace nebo církevní 
účelové zařízení.  

Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky 
byly vybraným žadatelům poskytnuty během července až srpna 2016.  
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ROZBOR  NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  Z NIF POSKYTNUTÝCH  V ROCE  2016  
 
 

URČENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF  I.  II.  

Oblast činnosti , v níž nadace uspěla ve výběrovém 
řízení I. a II. etapy rozdělování NIF (kde grantuje)  

(Soc.-Humanit.)  
Turnovsko  

Vzdělávání  
Techn školy  

 

PROSTŘEDKY a výnosy z pův. NIF za rok 2015  I.  II.  Celkem Kč  
 Celkové prostředky k 31. prosinci 2015 v Kč  22 481 000 43 273 000 65 754 000 

 Skutečný výnos prostředků původně z NIF za rok 2015   97 610 531 891 628 501 
 Relativní skut. výnos prostředků pův. z NIF za rok 2015  0,43 %  1,23 %  0,96 %  
 Smluvní % výnos za rok 2015 (již neurčováno % dle Pribid) neurčováno neurčováno neurčováno  
 

Použití výnosů na: 
 

 Nadační příspěvky   400 000  400 000  800 000  
 Správu nadace 0 0 0 

 Navýšení nadačního jmění 0 0 0 
Poznámka: většina prostředků byla uložena u Balanc. fondu nadací Pioneer Inv. za r. 2015 s výnosem 0,43% p.a.  
V r. 2015 nebyly získány žádné další prostředky z NIF (již se nerozdělovaly), výše nadačního jmění se nezměnila.  
 

Právní formy příjemců - nadační příspěvky určené 
následujícím typům právnických osob: 

Počet  
 I.  |   II. 

I.  
Přísp. Kč 

II.  
Přísp. Kč Celkem  

Přísp. Kč 

Spolky (bývalá občanská sdružení)  9 - 215 000   -  215 000 
Obecně prospěšným společnostem (o.p.s.) 2 -   80 000  -    80 000 
Církevním právnickým osobám (účelovým)  -  - -  -  -  
Nadacím (pův. omezení mimo příjemce NIF) -  - -  -  -  
Nadačním fondům   -  - -  -   -  
Org. složkám státu (veřejné vysoké školy) -  1  -   20 000   20 000 
Příspěvkovým organizacím (školy)  5 9    105 000 380 000 485 000 
Jiným právnickým osobám  -  -  0  -  0 
Fyzickým osobám  -  -  0 -  0 
 

Rozdělení podle krajů  - nadační příspěvky pův. 
z NIF celkem v Kč poskytnuté do kraje (podle sídla):  

Počet  
  I.  |   II. I.  II.  Celkem  

Jihočeského - -  -  0 
Jihomoravského - -  -  0 
Karlovarského - -  -  0 
Královéhradeckého - -  -  0 
Libereckého 15 10 370 000 400 000 770 000 
Moravskoslezského - -  - -  0 
Olomouckého - -  - -  0 
Praha - -  - -  0 
Pardubického - -  - -  0 
Plzeňského - -  - -  0 
Středočeského 1 - 30 000 -  30 000 
Ústeckého - - - -  0 
Vysočina  - - - -  0 
Zlínského - - - -   0 
 

Vybrané údaje  z I. a II. grantového řízení I.  II.  Celkem  
Celkový počet žádostí (podaných projektů) 24 22 46 

Celkový počet podpořených subjektů (příspěvků) 16 10 26 
 
     Nadační příspěvek v Kč  

Nejvyšší 50 000 60 000 60 000 
Nejnižší   7 000 10 000 10 000 

Průměrný 25 000 40 000 30 769 
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PŘEHLED  vybraných PROJEKTŮ  a  nadačních příspěvků  z výnosů prostředků Nadace Preciosa  v roce 2016   
     

 
Oblast grantového řízení:   Sociální  -  ROZVOJ  REGIONU  TURNOVSKA   

   ===============================================  
 

Poř. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  požadavku  - účel užití příspěvku Přísp. Kč Forma org. 
          

1  Junák, středisko Štika, Koňský trh, Turnov  Koupě pozemku pro skautskou základnu "Ostrov“ 50 000 Spolek 

2  Centrum pro zdravotně postižené LK, Liberec  Pořízení automobilu pro sociální účely na Turnovsku 50 000 O. p. s.  

3  Spokojený domov, Mnichovo Hradiště  Pečovatelská služba obyvatelům Turnovska, automobil 30 000 O. p. s.  

4  Spolek přátel Dvořákova Turnova a Sychrova  Interpretační hudební dílna mladých konaný v Turnově 10 000 Spolek 

5  Základní a mateřská škola, Tatobity  Větší rozlet pro Berušky v mateřské škole v Tatobitech  20 000 Přísp. org. 

6  Zdravotně sociální služby města Turnova  Podpora rozšíření pečovatelské služby v Turnově  30 000 Přísp. org. 

7  Městská knihovna Antonína Marka Turnov  Rekonstrukce a dovybavení interiéru sálku knihovny 20 000 Přísp. org. 

8  Fokus Turnov, z.s., Skálova ul., Turnov  Zaměstnávání osob s handicapem - pracovní příležitosti  20 000 Spolek 

9  Dětské centrum Turnov, ul. Kosmonautů   Laserová fyzioterapie - nový laserový výkonný aparát 60 000 Spolek 

10  MŠ a ZŠ Sluníčko, ul. Kosmonautů, Turnov  Společně to zvládneme - vybavení třídy pro ZTP žáky 20 000 Přísp. org. 

11  Slunce všem, spolek, Brigádnická ul., Turnov  Interaktivní pomůcky pro klienty a dovybavení centra 20 000 Spolek 

12  Základní škola, Skálova ul. 600, Turnov  Nový školní klub a podpora čtenářské gramotnosti  15 000 Přísp. org. 

13  TJ Turnov, z.s., odd. volejbalu, Skálova ul.  Nákup volejbalového děla pro trénink volejbalové hry 28 000 Spolek 

14  Sbor dobr. hasičů Příšovice, Příšovice u Turnova  Prázdninové hasičské soustředění dětí a mládeže 7 000 Spolek 

15  Sbor dobr. hasičů (SDH) Pelešany, Turnov  Vybavení pro kroužek mladých hasičů pro požární sport 10 000 Spolek 

16  Spolek rodáků a přátel Turnova, Bukovina  Vydávání spolkového časopisu Náš Turnov pro veřejnost 10 000 Spolek 
          

     Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem : 400 000   
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 P Ř E H L E D   VYBRANÝCH  PROJEKTŮ  a nadačních PŘÍSPĚVKŮ  z výnosu  prostředků Nadace Preciosa  v roce 2016   
 

    Oblast grantového řízení:         TECHNICKÉ  ŠKOLY   A  VZDĚLÁVÁNÍ     
            ======================================   
 

Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku (projekt) 
Příspěvek 

Kč Právní forma 
          

1  Tech. univerzita, Fakulta Textilní, Liberec   Podpora technické dílenské studentské tvorby  20 000 Veřejná VŠ 

2  SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, Jablonec n. N.  Inovace dílen zaměření grafické a plastické rytí kovů 40 000 Přísp. org. 

3  SPŠ Technická, Belgická ul., Jablonec n. N.  Zlepšení elektro dílen pro žáky oboru elektrikář 30 000 Přísp. org. 

4  Střední průmyslová škola Česká Lípa, Havl. ul.  Rozvíjení strojírenských praxí se zaměstnavateli  60 000 Přísp. org. 

5  Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N.  Žákovské práce ve vstupním vestibulu školy  40 000 Přísp. org. 

6  VOŠ a Střední škola sklářská, Nový Bor  Interaktivní tabule pro řemeslné obory výuky  60 000 Přísp. org. 

7  SOŠ Liberec, Jablonecká 999, Liberec   Škola přesnosti měření při výuce strojírenské práce  20 000 Přísp. org. 

8  Střední škola strojní a stavební v Liberci  Generální oprava brusky BPH20 pro výuku žáků  50 000 Přísp. org. 

9  SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec  Osciloskop a měřící sondy školní elektro laboratoře   50 000 Přísp. org. 

10  SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant  Modernizace výcviku strojírenských učebních oborů  30 000 Přísp. org. 
          

    Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF)  celkem Kč: 400 000   
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Speciální projekty  Nadace Preciosa  v roce 2016  
 
 
 

Projekt  „Cesta za snem“  
 
Cesta za snem je projekt z iniciativy handicapovaného neprofesionálního sportovce 
Heřmana Volfa, který byl v roce 2006 po tragickém pádu na lyžích upoután na invalidní 
vozík. Podstatou projektu jsou nejrůznější sportovní aktivity, které si kladou za cíl motivovat 
další lidi, kteří po úrazu zůstali na invalidním vozíku, a přesto se mohou aktivně sportu 
věnovat. Jedna z hlavních sportovních disciplín je jízda na speciálně upraveném kole - 
handbiku. Handbike je speciálně upravené ruční kolo pro osoby se zdravotním postižením. 
Většina těchto handbiků je ve formě tříkolky se dvěma koly vzadu a jedním řiditelným 
vpředu. Handbiky vyrábí v provedeních uzpůsobených osobám s různými druhy zdravotního 
postižení, např. brzdy a přehazovačka jsou umístěny přímo na řídítkách pro snadnější 
ovládání. 
 

Nadace PRECIOSA se v roce 2016 stala příspěvkem 100 tis. Kč jedním z hlavních partnerů 
projektu „Cesta za snem“ a navíc se aktivně zapojila do soutěží určených též postiženým 
osobám a pro vrcholný závod sestavila vlastní cyklistický tým. Hlavním smyslem závodů není 
vítězství, ale podpora a motivace pro patrona týmu. Tím se podle pravidel může stát pouze 
taková osoba, jejíž fyzické či psychické znevýhodnění je novou překážkou, s níž se učí žít.  
 
V létě 2016 se tento tým Preciosy složený ze zaměstnanců, profesionálních cyklistů, 
sportovců s handicapem, nadšenců a příznivců myšlenek vzájemné spolupráce vydal na 
trasu dlouhou 2222 km. Tým tak vyjel na „Cestu za snem“, kterou je 111 hodinový nonstop 
cyklomaraton napříč Českou republikou. Společný cíl je jeden - podpořit a motivovat ty, 
kterým život nedopřál tolik, co ostatním.  
Čtvrtý ročník jedinečného extrémního cyklistického závodu Metrostav Handy Cyklo Maraton 
odstartoval 2. srpna 2016 z Pražského hradu a závodníci jeli bez přestávky 5 dní. Na trase 
protínající celou Českou republiku, s jedním průjezdním místem až v Bratislavě, museli 
všechny týmy projet stanovené kontrolní body v co nejkratším čase.  
Za Preciosu šlapali do pedálů jezdci Pavel Brzák, Pavel Dědák, Miroslav Janoušek, Ondra 
Pavlas a Jan Větrovský. Společně s handy cyklisty Jiřím Sommerem, Bohuslavem Dvořákem 
a jedním externím cyklistou Milanem Roudnickým vytvořili skvěle spolupracující tým, který za 
pomoci devíti členů realizačního týmu projel ve skvělém čase čtrnácti kraji s návštěvou 
Slovenska a vyjel si v celkovém pořadí neuvěřitelné deváté místo v silné konkurenci 
sedmatřiceti týmů.  
Patronem PRECIOSA týmu v roce 2016 byl osmiletý Kája Wagner (syn paní Wagnerové z 
Preciosa Beauty Jablonec), jehož snem je naučit se jezdit na kole. Aby Kája mohl začít jízdu 
na kole trénovat, dostal od FC Slovan Liberec pro něj vhodné, zbrusu nové kolo a 
bezpečnostní přilbu. Naše úspěšná účast dále vynesla patronovi týmu Kájovi Wagnerovi 
víkendový pobyt.  
 
Přehled dalších akcí projetku „Cesta za snem“, kterých se zástupci nadace zúčastnili:  

Sobota 12. 3. 2016  Handy kvadriatlon smíšených dvojic  Bedřichov  
Pátek 3. 6. 2016 večer noční handy jízda Okolo Jablonce napříč handicapy   
Dne 28. 6. 2016  v Jablonci křest křišťálových trofejí pro Handy Cyklo Maraton 2016 (skláři 
společnosti PRECIOSA vytvořili trofeje pro nejlepšího sprintera, vrchaře a speciální cenu 
v podobě královských korunovačních klenotů)   
sobota 23. července 2016 v  Praze   ČEZ handy kvadriatlon smíšených dvojic   
Sobota 12.11. 2016  výroční  Večer v GALA  Orea Hotel Pyramida,  Praha   
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Veřejná sbírka  „Vytvo ř si svého and ěla a pomáhej s Nadací PRECIOSA“  
 
Tato veřejná sbírka je konána Nadací PRECIOSA k účelu shromáždění finančních 
prostředků pro Nadaci PRECIOSA, které Nadace PRECIOSA použije pro poskytování 
nadačních příspěvků v oblasti zdravotní, humanitární a sociální, určených zejména na 
vybavení občanských charitativních a dobročinných organizací, na vybavení předškolních a 
sociálních zařízení a domovů mládeže, na zdravotní a kompenzační pomůcky jednotlivců, na 
léčení nemocných osob a poskytování sociálně zdravotních služeb potřebným 
spoluobčanům.  
Veřejná sbírka se koná na území: České republiky a to na dobu neurčitou. Datum zahájení 
sbírky bylo 12. listopadu 2015.  
Den v roce, ke kterému bude zpracováno první a každé další roční průběžné vyúčtování 
podle §24 odst. 2, zákona o veřejných sbírkách: 30. června (každého kalendářního roku)  
Způsob (způsoby) provádění veřejné sbírky: Veřejná sbírka je prováděna prodejem 
předmětů - papírových maket anděla - v jejichž ceně bude zahrnut peněžitý příspěvek určený 
pro účely veřejné sbírky. Výše příspěvku bude 50 Kč. Celková cena předmětu (papírové 
makety anděla s křišťálovými kameny) je 50,- Kč. Plných 100 % ceny anděla bude tedy 
použito ve prospěch veřejné sbírky.  
Název a adresa banky, která vede sbírkový účet: Komerční banka a.s. , Pobočka banky: 
Jablonec nad Nisou, číslo účtu: 115-1546940277 / 0100  
 
Realizace projekt „Vytvo ř si svého and ěla a pomáhej“  

V listopadu 2015 spatřil světlo světa náš první nadační anděl, symbol veřejné sbírky, v 
modré barvě. Další anděl se objevil na jaře 2016, to když pro Avon Pochod vznikla maketa v 
růžové barvě. Zájem o hobby balíčky byl obrovský, do nadační pokladny během roku 2016 
přinesl částku 287 tisíc korun. Nadace PRECIOSA tak mimo jiné mohla podpořit jak instituce 
(Hospic sv. Zdislavy v Liberci nebo Dětský domov v Jablonném v Podještědí), tak 
jednotlivce, kterým vaše peníze pomohly zvládnout nelehkou životní situaci. 
Koncem roku 2016 se nadační anděl na scénu dostává potřetí, tentokrát v barvě zlaté. 
Hobby balíčky bylo možné získat v sídle Nadace PRECIOSA, u personálních manažerů 
v jednotlivých lokalitách provozoven Preciosy a na speciálních prodejních místech, převážně 
v Libereckém kraji. Celý výtěžek z prodeje posloužil k dobročinným účelům.  
 

Nadační příspěvky z ve řejné sbírky   “Udělej si svého anděla”   
Během roku 2016 bylo schváleno následující rozdělení výtěžků:  
 Poř.  Datum   Příjemce výtěžku sbírky   Částka Kč   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   1  05. 05. 2016      Dětský domov Jablonné v Podj  90.000,- Kč  
   2  17. 06. 2016   Oblastní charita Liberec    90.000,- Kč 
   3.  13. 05. 2016   Natálka Morová Liberec   58.000,- Kč 
   4.  02. 09. 2016    D. Kusalová, Rychnov       3.000,- Kč 
   5.  05. 10. 2016    Hospic sv. Zdislavy Liberec   16.640,- Kč 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
     Celkem              257.640,- Kč   
 
Koncem roku 2016 byla sbírka orientována ve prospěch následujících institucí, kterým byl 
učiněn nadační příspěvek až počátkem roku 2017:  
   Domov U Spasitele, středisko DM CČSH, Frýdlant   
   na pořízení nových polohovacích lůžek s příslušenstvím  100.000,- Kč.   
   a  Oblastní charita Konice, okr. Prostějov  
   na dovybavení zařízení Domu pokojného stáří    50.000,- Kč.  
 
  ---------------------------------------------------------   
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Závěrečné ohlédnutí  za nada ční činností  v roce 2016    
 

V kalendářním roce 2016 Nadace Preciosa pokračovala v dosavadních tradičních nadačních 
činnostech. Počet udělených jednotlivých smluvních nadačních příspěvků dosáhl téměř pěti 
set, celková hodnota těchto příspěvků dosáhla 8.831 tisíc Kč. Oboje představovalo udržení v 
posledních letech vysokého počtu kladně řešených případů i výše uvolněného objemu 
peněz. Bohužel i tak více než 250 žadatelů nebylo uspokojeno, neboť zdroje a možnosti 
Nadace jsou vždy limitované. Nadace dokázala podpořit naprostou většinu dlouholetých 
partnerů v celém svém širokém spektru činností volnočasových, kulturních, sociálních, 
tělovýchovných, ekologických, zdravotních, odborných i dalších aktivit.  
Nebyla opomíjena pomoc nemocnicím Libereckého kraje. Za několik posledních let 
příspěvky v řádech miliónů Kč získala především Nemocnice v Jablonci nad Nisou na 
zlepšení její vybavenosti. Mimořádně vysoký příspěvek 470 tisíc Kč získala Fakultní 
nemocnice v Praze - Motole, konkrétně její Klinika dětské hematologie a onkologie. Hospic 
sv. Zdislavy v Liberci v rámci slavnostního otevření počátkem roku 2016 obdržel 100 tis. Kč 
na podporu provozování hospicových služeb na Liberecku.   
V rámci celostátní působnosti lze připomenout trvalou podporu odborné činnosti České 
sklářské společnosti a spolupráci s Ústavem skla a keramiky Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Pokračovala tradice udělování Cen Nadace Preciosa za mimořádné 
diplomové práce studentům na čtyřech vybraných technických vysokých školách.  
Zlepšování vybavení školských zařízení od mateřských a základních škol až po školy vysoké 
je naší trvalou pozorností, a to nejen v Libereckém kraji. 
Nadace každoročně vyhlašuje široké veřejnosti přístupná grantová řízení, dlouhodobě 
orientovaná na oblasti sociální a vzdělávání. V roce 2016 tomu tak bylo ve prospěch  
technických směrů studia a s cílem rozvoje oblasti Turnovska. V jejich rámci bylo na realizaci 
26 projektů věnováno celkem 800 tisíc Kč.   
Nadace nezapomíná na handicapované spoluobčany. Příkladem je spolupráce s mnoha 
svépomocnými spolky osob s různým druhem postižení nebo nemocí, ale také aktivní 
zapojení do projektu „Cesta za snem“ a spolupráce na pořádání mnoha dílčích akcí.   

Významnou novou iniciativou Nadace je od konce roku 2015 mezi zaměstnanci skupiny 
společností Preciosa, ale i veřejností organizovaná sbírka pod názvem „Udělej si svého 
anděla“, kdy za každý dar ve výši 50 Kč obdržel dárce speciální hobby sáček umožňující 
zhotovení symbolické papírové figurky anděla včetně jeho osázení křišťálovými kameny. 
Díky výtěžkům sbírky bylo možno v roce 2016 poskytnout pomoc převyšující 250 tis. Kč.  

Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném rozsahu jako 
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry 
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti. I přes pokračující 
všeobecně nepříznivou finanční situaci, která se projevuje také omezením zdrojů, zůstává 
úkolem vyvážené hospodaření mezi příjmy a výdaji, které by mělo zajistit poskytování 
nadačních příspěvků na přibližně dosavadní úrovni.  

V Jablonci nad Nisou,  březen 2017            
 

      
   Ing. Ivo Schötta,  

   ředitel Nadace PRECIOSA  do 31.12.2016  
 
 
 



 

  

 


