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Ú V O D    
 

 Více neţ patnáct let veřejně prospěšné činnosti  
Nadace Preciosa  

 
Ing. Stanislav Kadlec    

 předseda správní rady  
Nadace Preciosa  

 
 

Dámy a pánové,  

s potěšením konstatuji, že Nadace Preciosa uzavřela další rok svého již 18ti letého 
působení ve prospěch občanské společnosti. Nadace Preciosa svojí činností rozvíjí 
firemní kulturu svého zakladatele, společnosti Preciosa, a.s., jež není orientována pouze 
na vlastní obchodní zájmy, ale má za cíl zlepšení kvality života všech občanů a rozvoj 
celého regionu. Sociální odpovědnost firmy odráží její vazby s okolní společností v 
nejširším měřítku. Skupina společností Preciosa se na tomto poli dlouhodobě angažuje a 
společenské odpovědnosti se věnuje v mnoha směrech cíleně. Děje se tak právě 
především prostřednictvím podnikové nadace, která nese její jméno.  

Od počátku existence Nadace Preciosa ji mateřská akciová společnost systematicky 
finančně podporuje. Zvláště oceňujeme, že mezi dárci jsou také zaměstnanci skupiny 
společností Preciosa. Mnozí z nich přispívají nadaci pravidelně. Rozhodnutím Poslanecké 
sněmovny a vlády ČR doplnily tyto zdroje i příspěvky z  Nadačního investičního fondu. 
Tak se postupně vytvářely zdroje, které dnes umožňují Nadaci Preciosa hospodařit do 
značné míry nezávisle na průběžných darech od jejích dárců a financovat její činnost 
převážně z výnosů dlouhodobě drženého majetku. Správní rada považuje finanční 
stabilitu a tím pádem určitou nezávislost na vývoji okolí za zcela zásadní vklad do 
dlouhodobé existence Nadace. Tato skutečnost umožňuje Nadaci udržovat konzistentní 
nadační politiku a věřím, že to oceňují i naši dlouhodobí partneři.   

Za dobu své existence podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně 
prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Nadační politika směřuje k podpoře 
těch společensky důležitých činností, jež zlepšují kvalitu našeho občanského života. Za 
významnou aktivitu považujeme také podporu osob, které se ocitly v těžké životní situaci.  

Nadační politika, jak ji rozvíjíme, v mnohém vychází z myšlenek dlouholetého předsedy 
správní rady profesora Věňka Šilhána. Profesor Šilhán dobře věděl, že dobročinnost patří 
k lidem a lidské pospolitosti odedávna. Je to štafeta po staletí přenášená z jednoho 
člověka na druhého v naději, že se tak utváří nekonečný řetěz lidí, kterým osud druhých 
není lhostejný. Vzniká tak organizovaná síla lidské ušlechtilosti a solidarity, jejíž vliv na 
společenské poměry vzrůstá. Vytváří se tak něco, co lze nazývat občanskou společností. 
Nadace Preciosa tuto filosofii přijala a stala se respektovanou a potřebnou institucí jak v  
regionu Libereckého kraje, tak v mnoha ohledech i v celé České republice. V tomto duchu 
bychom chtěli působit i v budoucnu.  
 

V Jablonci nad Nisou,  červen 2012   

            
             Ing. Stanislav Kadlec   
       předseda správní rady Nadace PRECIOSA  
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VÝROČNÍ   ZPRÁVA   NADACE   PRECIOSA   ZA  ROK   2011  
================================================================   

 
 
 

 Principy nadační činnosti       
---------------------------------------   
 
Tradice nadační činnosti   

K zaloţení Nadace Preciosa (dále jen Nadace) došlo koncem roku 1993 rozhodnutím 
představenstva firmy Preciosa, a.s. V té době byla podniková nadace zcela ojedinělou 
iniciativou české průmyslové firmy. Jedná se o podnikovou nadaci, nesoucí jméno svého 
zakladatele. Tato nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast zdravotní, ale jiţ v roce 1995 
se změnila na všeobecně orientovanou. Došlo k vytvoření organizační struktury, která 
existuje do současné doby, tedy jiţ více neţ 15 let. Zaměření nadace představuje široce 
pojaté činnosti. Nadace je samostatným právním subjektem, který organizuje svoji činnost 
podle zákona o nadacích. Od roku 1998 je zapsána v rejstříku nadací (oddíl N, vloţka 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“.  

 
Práce fondů   

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 ţivotní 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 příspěvky. Specifickou záleţitostí jsou pak nadační příspěvky věcné, mající 
většinou původ jako dary obdrţené 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 důleţitým úkolem je, kromě jiného, sledování 
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami a aktivní vyhledávání 
moţností spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti 
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích aţ 
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě.  

 
Nadace a veřejnost   

Informace o činnosti Nadace je moţno získávat na jejích vlastních webových stránkách 
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příleţitostně formou různých veřejně právních tiskovin i 
prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků. Veřejnost i zaměstnanci Preciosy dále 
nacházejí pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace 
dlouhodobě spolupracuje s různými občanskými iniciativami. Udrţuje úzký kontakt s orgány 
místní správy a samosprávy, poslanci i senátory a dalšími organizacemi a institucemi.  
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Asociace nadací   

Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která 
sdruţuje významné nadace působící na území České republiky. Hlásí se k Asociací 
vyhlášenému Etickému kodexu nadací. Kromě jiného tímto mají zástupci Nadace moţnost 
účastnit se odborných seminářů a diskusí o právních normách v nadačním i neziskovém 
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, moţnostech správy svěřených prostředků a další 
problematice nestátních neziskových organizací.   

 
 

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

Nadace podporuje obecně prospěšné 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 jiţ 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 nadační pomoci fyzickým 
osobám. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla schválena zvláštní 
pravidla a tato činnost se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit.  
 

Orientace nadační politiky   

Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatňuje jiţ osvědčené principy své nadační 
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o 
soustřeďování prostředků na významné aktivity a záměry, pomoc při vytváření a udrţování 
trvalých hodnot v oblastech svého působení a v případě naléhavé potřeby i operativní řešení 
mimořádných událostí. Důleţitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních 
příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.  

Důleţitou 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 ţivotního 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, jako "Osobnost nebo Zaměstnavatel Liberecka" nebo realizace ekologického 
programu záchrany původního přírodního genofondu Jizerských hor.  
Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu filmů pro děti a 
mládeţ ve Zlíně, pro který poskytuje umělecké ceny do soutěţí 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 uţ letitou tradici.  
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace dlouhodobě věnuje 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 humanizaci 
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nemocniční péče o pacienty. Mezi kaţdoroční příjemce nadačních příspěvků patří například 
Klub pro zdraví obyvatelstva Liberecka realizující projekty ve prospěch zdraví dětí a seniorů.  

Kaţdoročně je opakován preventivní program očkování osob proti chřipce. V době 
očekávaných hrozeb pandemie, vyvolaných v minulých letech nebezpečím mimo jiné tzv. 
prasečí chřipky, bylo díky zdravotní akci podpořené Nadací v podzimních měsících roku 
2011 očkováno přes 800 občanů vakcínou proti sezónní chřipce.  

 

Sdruţování finančních prostředků   

Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji 
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdruţování finančních prostředků můţe 
poslouţit  podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, pořádané pro školní mládeţ 
během letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci-Harcově. 
Nadace je příspěvkem 90 tis. Kč dlouhodobě generálním sponzorem této akce, a to ve 
spolupráci s dalším významným partnerem, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna.  

Důleţitý je také podíl Nadace na společné aktivitě regionálních sponzorů, bez které by 
neexistovalo některé nové vybavení moderními zdravotními přístroji Nemocnice v Jablonci 
n.N., Liberci a České Lípě. Podobně je tomu u vybavování venkovních zahrad školek a 
odborných učeben škol.   

 

Pomoc místnímu zdravotnictví    

Zcela mimořádnou aktivitou nadace byly příspěvky ve prospěch nemocnic v Libereckém 
kraji. Nemocnice v Jablonci nad Nisou obdrţela v roce 2011 zcela mimořádný dar celkem 
přes 2 milióny Kč. Nadační příspěvky byly poskytnuty ve dvou etapách. Nejprve oddělení 
ortopedie obdrţelo 100 tis. Kč na zakoupení motodlahy. Ve druhé polovině roku byly 
poskytnuty rovné 2 milióny Kč ve prospěch oddělení interny na zakoupení především 
spiroergometru pro zátěţové vyšetření k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, dále 
telemetrie, defibrilátoru, monitoru, sond i dalšího vybavení .  
Významný příspěvek 750 tis. Kč získala Nemocnice s Poliklinikou v České Lípě, a to na 
zakoupení nového digitálního mamografu pro RTG oddělení.   
Nadace tak ve své dosavadní historii jiţ druhým rokem investovala zcela mimořádně vysoké 
částky do vybavení regionálních nemocnic zdravotnickými přístroji.   

 
Mimořádné akce realizované v roce 2011   

Z jednorázových akcí můţeme jmenovat příspěvek České sklářské společnosti na zahraniční 
„Konferenci o technologii skla“ pořádanou v Trenčianských Teplicích společně se 
Slovenskou sklářskou společností. Nadace reagovala na akutní odborné potřeby Ústavu 
Skla a keramiky Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze a financovala částkou 100 
tis. Kč nákup optického metalografického mikroskopu do laboratoře chemie a technologie 
skla, umoţňujícího charakterizaci skel, skelných vrstev a funkčních vrstev na sklech. Krajské 
vědecké knihovně Nadace přispěla 50 tis. Kč na zakoupení licence databázového systému 
Art Full Text, zaměřené na obory umění a design.  

Zcela ojedinělou byla iniciativa Nadace při znovu vystavení zrestaurované monumentální 
skleněné mozaiky Josefa Kaplického „Hold sklu“, oceněné v roce 1958 na světové výstavě 
EXPO v Bruselu zlatou medailí. Na její instalování ve vstupních prostorách Severočeského 
muzea v Liberci a doprovodnou výstavu sklářských umělců Nadace věnovala 80 tisíc Kč.  

 

Charitativní činnost  

Zcela samostatnou kapitolou činnosti je charitativní činnost, odpovídající potřebám 
postiţených skupin spoluobčanů. Pořadatelé evropských závodů ručně poháněných kol 
v Lounech získali pro těţce zdravotně postiţené účastníky hodnotné křišťálové ceny.  
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Nadace pomohla částkou 65 tis. Kč občanskému sdruţení D.R.A.K. v Liberci na zaměstnání 
zdravotně postiţených osob v chráněných dílnách, coţ by mělo pomoci potřebám vozíčkářů 
a dalším postiţeným osobám. Jablonecká pobočka Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postiţených dětí díky daru nadace zajistila ozdravný rekondiční pobyt zdravotně postiţených 
dětí a mládeţe ve škole v přírodě. Speciální pedagogické centrum pro sluchově postiţené 
v Liberci dává nadaci podměty na nákup digitálních naslouchadel pro děti ze sociálně 
slabých rodin v rámci projektu Senso.  

 

Řešení krizových situací   

V předchozím roce 2010 zasáhly Českou republiku mimořádné letní povodně. Nadace tehdy 
pomohla především občanům na Liberecku a v této činnosti pokračovala i v roce 2011. 
Mimořádný dar ve výši 100 tis. Kč umoţnil zakoupit nový vícemístný automobil typu transport 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci Višňová na Frýdlantsku. Této obci pomohla 
nadace jiţ v předchozím roce, kdy na obnovu vytopené učebny Základní školy bylo uvolněno 
150 tis. Kč. Tehdy významná pomoc byla také poskytnuta obci Raspenava, a to také na 
vybavení místní ZŠ a zlepšení podmínek činnosti místních dobrovolných hasičů.  

Nadace pokračovala také v následné pomoci jednotlivým občanům, jejichţ obydlí zaplavila 
velká voda. Na tuto mimořádnou pomoc byly vyčleněny prostředky z rezervních fondů 
nadace. Tato angaţovanost také přispěla ke zvýšení poskytování peněţních darů Nadaci 
mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa.   

 

Ulehčení ţivota seniorů   

Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke 
zpříjemnění a ulehčení ţivota starší generace. Jedná se především o podporu subjektů 
provozujících pečovatelské sluţby, penziony pro důchodce a další charitativní činnosti.   

Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichţ členskou základnu tvoří 
převáţně senioři. Mezi ně patří pobočky takových organizací jako jsou Svaz postiţených 
civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Svaz onkologických pacientů a Svaz zdravotně 
postiţených. Například jablonecká pobočka Svazu zdravotně postiţených osob pořádá 
kaţdoročně za významné podpory Nadace rehabilitační a rekondiční pobyt pro své členy 
v některém lázeňském letovisku.  

 

Pozornost dětem a mládeţi   

Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových 
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládeţ má z pohledu Nadace vysokou prioritu. 
Příspěvek ve výši 80 tis. Kč pomohl například Ski klubu Břízky v Jablonci nad Nisou k 
organizování kaţdoročních zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech v běhu na 
lyţích. Podporu dostávají od Nadace opakovaně různá zájmová sdruţení, sportovní oddíly a 
kluby, které se práci s mládeţí soustavně věnují. Příkladem je kaţdoroční podpora Taneční 
skupiny Takt v Liberci, která v roce 2011 obdrţela příspěvek 40 tis. Kč na výrobu kostýmů a 
dopravu na vystoupení. Další příspěvky obdrţely například Dětský pěvecký sbor Skřivánek 
v Jablonci n.N., Karolka v Liberci a školní sbor při ZŠ v Chomutově.   

 

Podpora vědy a výzkumu   

Důleţitou 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, slouţící především pro studium procesů tavení skla i další vědeckou práci. Dary 
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Nadace doplňují předchozí vybavování ústavu různými badatelskými přístroji, například 
elektronovým mikroskopem. Dlouhodobě Nadace podporuje Českou sklářskou společnost, a 
to jak při vydávání odborného časopisu Sklář a keramik, tak při konání odborných seminářů.   

Nadace udrţuje spolupráci s Akademií věd ČR. Dochází k prohlubování spolupráce 
s Inţenýrskou akademií ČR, v jejíţ prospěch Nadace kaţdoročně přispívá 50 tis. Kč na 
udílení ceny za vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je členem této prestiţní 

organizace Ing. Jiří Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vědy a výzkumu.  

 

Vzdělávání mladé generace   

Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace povaţuje Nadace za jednu z nejdůleţitějších 
činností. Ve prospěch vysokoškoláků na vybraných technických vysokých školách ČR jsou 
více neţ patnáct let kaţdoročně doplňovány stipendijní fondy, vytvořené Nadací jiţ ve druhé 
polovině 90. let. Systém udělování stipendií funguje nyní na VŠCHT Praha a TU Liberec. 
Tyto školy obdrţely na stipendia v roce 2011 celkem 350 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 99 ţádostí studentů a udělily 57 stipendií. Většinou šlo o 
studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy.   

Příkladem mimořádné pomoci střednímu odbornému školství byl dar 20 tis. Kč Střední 
průmyslové škole v Liberci na výměnu starých opotřebených upínacích nástrojů, fréz a 
měřidel. Finanční pomoc směřovala také ve prospěch řady místních základních škol. 
Neopomíjíme také pomáhat s vybavováním mateřských školek. 

 

Ceny Nadace Preciosa   

Nadace ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol pokračuje 
v tradici udělování ocenění Nadace Preciosa vybraným studentům a doktorandům za 
nejlepší nebo mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce. V roce 2011 došlo 
k udílení těchto cen při slavnostních promocích koncem akademického roku jiţ tradičně na 
Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a 
ekonomické TU Liberec, na třech fakultách VUT Brno a na strojní a jaderné nebo 
elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Ve spolupráci s Nadací bylo absolventům těchto škol 
v rámci promocí uděleno celkem 14 ocenění, se kterými je spojena finanční odměna ve výši 
aţ 10 tisíc Kč.  

Mezi pravidelné aktivity Nadace patří kaţdoroční udílení ocenění předním účastníkům 
soutěţí v rámci Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT 
Praha konané v měsíci listopadu, v březnu na Strojní fakultě ČVUT Praha a v dubnu na 
Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci.  

 

Podpora uměleckého 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 
kaţdoročně nadací vyhlašováno grantové řízení orientované na umělecké směry vzdělávání. 
Příkladem je příspěvek 50 tis. Kč, který byl určen na nákup materiálu pro rozvoj sklářských a 
biţuterních dílen Katedry designu Technické univerzity v Liberci. Na podporu výuky 
produktového designu na SUPŠ v Ţelezném Brodě bylo uvolněno 40 tis. Kč. Západočeská 
univerzita v Plzni obdrţela dar 24 tis. Kč na dovybavení ateliéru Design kovu a šperku o pec 
a stoly. Nadace uděluje ceny v soutěţi „Mistr křišťálu“ s cílem podpořit zájem studentů i 
absolventů o vzorování ze skleněných polotovarů.   
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 Hospodaření  a  správa majetku    
-----------------------------------------------------------    
 

Majetek Nadace   

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

Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2011 následující:  

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

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

 165.564 tis. Kč 

Ostatní majetek - ve věcné podobě (umělecká díla a materiál na skladě)       3.883 tis. Kč 

Celková aktiva resp. majetek Nadace Preciosa  (ke 31.12.2011)    270.201 tis. Kč 

 

Nadační jmění   

Trvalým základem majetku Nadace je nadační jmění, jehoţ výše a struktura je předmětem 
zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je to část 
majetku, kterou nelze spotřebovávat, pouze se uţívají jeho výnosy. Po příspěvcích přijatých 
postupně od roku 1999 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 z NIF. V průběhu roku 2011 byla 
zachována výše nadačního jmění ani nedošlo ke změně jeho struktury.  

Vlastní nadační jmění v celkové výši 35.000.000 Kč je uloţeno formou investice do dvou 
druhů cenných papírů, a to v obou případech státních dluhopisů vedených v českých 
korunách a vydaných Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí. Jedná se o 
státní dluhopis 3,75/2020 označený ISIN CZ0001001317 v celkové nominální hodnotě 
10.000.000 Kč  (1000 kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks) a  státní dluhopis Float 
10/2016 označený ISIN CZ0001002331 v celkové nominální hodnotě 25.000.000 Kč (2500 
kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks).   

Prostředky z NIF získané do r. 2003 v celkové výši 52.289 tis. Kč byly bezprostředně po 
přijetí investovány do podílových listů Balancovaného fondu nadací Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond (původně investiční společnosti ŢB-Trust, a.s.). 
Později získané prostředky z NIF ve výši 13.465 tis. Kč jsou uloţeny odděleně na zvláštním, 
k tomu účelu zřízeném, depozitním termínovaném účtu u Raiffeisenbank a.s. Praha číslo 
5007700475/5500, a to prostřednictvím její pobočky v Liberci. Původně byly tyto prostředky 
uloţeny na zvláštním depozitním účtu The Royal Bank of Scotland N.V. (zkráceně RBS). 

 

Ostatní majetek   

Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace ve finanční a věcné 

podobě hodnoty více neţ 169 miliónů Kč. Tvořily jej operativní peněţní prostředky uloţené 
na běţných i termínovaných bankovních účtech, zejména korunové vklady v praţské 
pobočce The Royal Bank of Scotland N.V. (zkráceně RBS), běţný korunový účet vedený 
jabloneckou pobočkou Komerční banky, termínovaný účet u J&T Banka s výší vkladu 2,5 
mil. Kč na dobu tří let, ale také hotovost na pokladně Nadace. Nově byl zřízen spořící účet u 
Komerční banky, kam byly přesunuty některé peněţní prostředky z RBS. Dále jej tvoří státní 
dluhopisy (v nominální hodnotě 50 mil. Kč splatné v roce 2012 a v nominální hodnotě 20 mil. 
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Kč splatné v roce 2013) a darované podílové listy fondů investiční společnosti Pioneer 
určených pro nadace.  

Movitým majetkem jsou především obrazy a jiná umělecká díla v celkové hodnotě téměř 
2.766 tis. Kč, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace a také materiál na 
skladě (převáţně křišťálové výrobky a polotovary).  

Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2011 činil 270.201 tis. Kč, coţ představovalo  
sníţení oproti předchozímu roku, kdy byla dosaţena nejvyšší hodnota aktiv za celou dobu 
existence Nadace. Bez rozlišení, zda jde o nadační jmění nebo ostatní majetek, byla většina 
majetku uloţena postupně v cenných papírech. Druhou nejvýznamnější poloţkou jsou aktiva 
uloţená na peněţních účtech několika bank, jen malou část představují movité věci 
(umělecká díla a sklad výrobků).  

 

Výsledky hospodaření   

Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového 
kladného výsledku hospodaření ve výši 4.211 tis. Kč. Na tomto výsledku se v průběhu roku 
2011 podílely především výnosy z dlouhodobě drţených cenných papírů ve výši 4.728 tis. Kč 
a přijaté úroky z účtů v bankách, které činily přibliţně 437 tis. Kč.   
Výnosy z podílových listů Balancovaného fondu nadací (BFN) byly 1,65% (o něco méně, neţ 
v předchozím roce) a Růstového fondu nadací (RFN) 0,30% (coţ bylo výrazně méně oproti 
předchozímu roku 2010, kdy byly výnosy tohoto fondu krátkodobě vysoké v důsledku 
zotavení akcií po všeobecné finanční krizi v roce 2008).  
Ing. Stanislav Vohlídal je za Nadaci členem Výboru podílníků společně investujících nadací 
ve fondech spravovaných Pioneer investiční společností a.s., coţ Nadaci umoţňuje 
prostřednictvím zástupce lépe sledovat způsob a stav zhodnocování významné části aktiv.  
U smluvně svěřené části nadačního majetku spravované společností Pioneer Asset 
Management, a.s. sídlem v Praze nedošlo ke změně skladby majetku. Ze správy bylo 
vyvedeno 7.700 tis. Kč, které byly převedeny na spořící účet v Komerční bance.   
Jako nejvýnosnější se v roce 2011 ukázalo investování majetku Nadace do českých státních 
dluhopisů, kde ojediněle bylo dosaţeno výnosu aţ kolem 3,5% p.a. Naopak úroky z vkladů 
v bankách po prudkém poklesu v předchozích letech v průběhu roku 2011 dlouhodobě 
stagnovaly na víceletých minimech.   
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně.  

 

Dary ve prospěch Nadaci   

Dary přijaté Nadací v průběhu kalendářního roku 2011 dosáhly celkové hodnoty 1.159 tis. 
Kč. Jednalo se převáţně o jednotlivé dary finanční, ale především v posledních letech 
narůstající dary materiální. V roce 2011 představovaly materiální dary zřizovatele hodnotu 
přibliţně 966 tis. Kč. Jednalo se zejména o výrobky Preciosa Figurky, s.r.o. nebo skleněné 
polotovary Preciosy, a.s. Nadaci poskytnuté finanční dary dosáhly přibliţně 177 tis. Kč, coţ 
bylo podstatně méně, neţ v předchozích letech. Nadace vyuţívala v předchozím roce 
akciovou společností Preciosa jednorázově poskytnutý zcela mimořádný dar ve výši 
10 miliónů Kč, určený převáţně na podporu zdravotnictví.   
Nadace si váţí také peněţních darů od jednotlivých zaměstnanců Preciosy, kteří přispívají 
pravidelnými měsíčními platbami. V průběhu roku 2011 opakované sráţky ze mzdy dosáhly 
celkem 116 tis. Kč. Nejvíce peněţních příspěvků sráţkou ze mzdy věnovali zaměstnanci 
Preciosy z lokality v Jablonném v Podještědí a dále zaměstnanci závodu v Liberci.   

Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v příloze v tabulce “Přehled dárců a darů“.  

 

Poskytování nadačních příspěvků   

Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace 
v průběhu roku 2011 obdrţela 694 ţádostí a podnětů k udělení nadačního příspěvku. Bylo to 
o něco méně neţ v předchozím roce.  



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2011   

8 

V průběhu roku Nadace poskytla 451 smluvně uzavřených nadačních příspěvků, coţ bylo 
téměř stejně, jako v předchozích letech, přičemţ vyhověla přibliţně 65% ţadatelů.   

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 10.453 tis. Kč, průměrná výše 
jednoho nadačního příspěvku dosáhla přibliţně 23 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků a 
jejich struktura v roce 2011 odpovídaly nadační činnosti v letech předchozích. Pokles počtu 
příspěvků v oblasti humanitární je moţno přičíst mimořádnému počtu ţadatelů po povodních 
na Liberecku v srpnu předchozího roku 2010. Vysoký byl počet věcných (nepeněţitých) 
nadačních příspěvků o celkové hodnotě 949 tis. Kč, jejichţ zdrojem jsou především dary od 
zřizovatele, například jde o jeho výrobky a polotovary.    

Na nadačních příspěvcích v  celkové výši přes 10 miliónů Kč se významně podílely ojedinělé 
finanční příspěvky nemocnicím v Jablonci nad Nisou (ve výši 2100 tis. Kč), České Lípě (ve 
výši 750 tis. Kč) a Poliklinice v Jirkově (200 tis. Kč), kterým Nadace poskytla peněţní dary v 
celkové výši přes 3 mil. Kč na zakoupení zdravotních přístrojů a další vybavenosti pro 
zlepšení zdravotní péče.  

Úplný výčet jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2011 je uveden ve formě 
tabulek v příloze.   

 

Náklady na správu   

Celkové základní reţijní náklady Nadace v roce 2011 dosáhly výše 842 tis. Kč. Na těchto 
nákladech se ovšem také podílí hodnota vyskladněného zboţí (převáţně z produkce 
zřizovatele), daného do spotřeby ve výši 453 tis. Kč, které se pouţívá na drobné věcné dary 
jeţ mají také charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání reţijní a správní náklady na 
vlastní činnost Nadace dosáhly částky jen 389 tis. Kč, coţ bylo o něco méně, neţ 
v předchozím roce. V těchto nákladech jsou obsaţeny zejména faktury za poskytnuté a 
nakupované sluţby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem prostor sídla 
Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboţí. Tyto reţijní a 
správní náklady za rok 2011 představují přibliţně 3,7% z celkem poskytnutých nadačních 
příspěvků (dosahujících přibliţně 10,5 miliónu Kč) a pouze necelé 0,4% z celkové hodnoty 
nadačního jmění. Limit pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace, stanovený při 
zápisu Nadace do rejstříku ve výši 9% z hodnoty nadačního jmění (které činí přes 100 
miliónů Kč) při dosaţených nákladech na správu nebyl vyčerpán.  

 

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 ţádným mimořádným událostem. Nadace 
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou 
předchozím letům činnosti.  

 
Audit hospodaření   

Po skončení účetního období kalendářního roku 2011 proběhl audit hospodaření Nadace 
provedený auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. se sídlem v Praze. Auditor v závěru své 
zprávy konstatoval: “Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv Nadace PRECIOSA k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za období od 1.1.2011 do 31.12.2011, v souladu s českými účetními předpisy.“   
Auditor se vyjádřil téţ samostatně k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a jejich výnosy.  

Zpráva nezávislého auditora a jím ověřená roční účetní závěrka k 31.12.2011 tvoří 
samostatnou přílohu této výroční zprávy.  
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  Hospodaření s příspěvkem z NIF    
 

Nadace se stala na základě úspěšné účasti ve výběrových řízeních příjemcem finančních 

příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) České republiky. V první 
etapě rozdělování prostředků z NIF obdrţela 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 ke konci 
roku 2011 činila 65.754 tis. Kč. Celá tato částka je vloţena - zapsána do nadačního jmění.  

V roce 2011 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdrţela celkem 
133 ţádostí. Z tohoto počtu přispěla na 28 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo 
Nadací ze 110 ţádostí vybráno 17 ţadatelů a mezi ně rozděleno 423 tis. Kč. V oblasti 
vzdělávání bylo podáno celkem 23 ţádostí a z nich bylo vybráno 11 projektů, na jejichţ 
podporu bylo rozděleno 300 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 723 tis. Kč, coţ bylo 
více neţ celkový stanovený povinný výnos k rozdělení, který podle smluvních dodatků, 
uzavřených s Ministerstvem financí ČR za rok 2010 činil 0,75% (určeno jako polovina 
průměru z měsíčních hodnot roční bankovní sazby Pribid). Podle výše zapsaného nadačního 
jmění pocházejícího z prostředků NIF tak měla Nadace rozdělit minimálně 491 tis. Kč.   

Přehled grantového řízení na rozdělování výnosů z NIF včetně hospodaření se svěřenými 
prostředky v roce 2011 je uveden ve zvláštní příloze věnované prostředkům z NIF.  

Nadace je připravena v průběhu roku 2012, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více 
neţ smluvně určený minimální výnos, který za rok 2011 vychází cca 0,69%, čemuţ odpovídá 
částka ve výši přibliţně 452 tis. Kč (na základě vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický průměr 
dvanácti měsíčních hodnot sazeb ČNB roční Pribid pro první dny v měsíci x 1/100 x 
nadačním rejstříkem zapsaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč ke 31.12.2011). 
Správní rada rozhodla, ţe na základě výsledků veřejných grantových řízení bude rozdělena 
částka celkem 750 tis. Kč, a to přibliţně rovnoměrně na podporu oblasti vzdělávání (určeno 
300 tis. Kč) a sociální (určeno 450 tis. Kč). Plánovaná celková částka pro rozdělení je 
podstatně vyšší, neţ by odpovídalo výnosům k rozdělení spočteným na základě smlouvy 
uzavřené mezi Nadací a Ministerstvem financí ČR. Nadace svým hospodařením v roce 2011 
zajistila dostatečné finance (výnosy nadačního jmění) pro realizaci grantových řízení.  
 
 
 

  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 ţivota společnosti. Největší pozornost 
bude i nadále věnována regionu, kde mateřská firma Preciosa i její Nadace sídlí. Vyváţené 
hospodaření mezi příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na 
přibliţně dosavadní úrovni. Úkolem zůstává trvalá snaha o udrţení dosavadní výše majetku 
Nadace. Orientace na jednotlivé oblasti činnosti by měla zůstat zachována.  
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Přílohy  výroční zprávy  Nadace PRECIOSA  za rok 2011    
--------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 
 

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

Přílohy základní - dokumentující celkovou roční činnost   
 

1.   Účelové fondy  Nadace Preciosa  a charakteristika jejich činnosti   
 

2.   Přehled jednotlivých dárců a hodnoty darů přijatých Nadací  
 

3.   Struktura přijatých ţádostí a udělených nadačních příspěvků  
 

4.   Příspěvky nadace podle místa a  druhu podporované  činnosti  
 

5.   Soupis jednotlivých poskytnutých nadačních příspěvků podle fondů  
 
 

Přílohy věnované prostředkům z NIF (Nadačního investičního fondu ČR)   
 

1.   Správa prostředků z NIF a rozdělování výnosů z nich  
 

2.   Rozdělení výnosů z prostředků NIF - vyhodnocení grantového řízení  
 

3.   Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2011 (rozdělení výnosu za rok 2010)  
 

4.   Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2011 (samostatný přehled)  
 

5.   Rozbor nadačních příspěvků  poskytnutých z NIF   
 

6.   Rozdělení výnosů  z prostředků NIF v oblasti sociálně humanitární  
 

7.   Rozdělení výnosů  z prostředků NIF  v oblasti vzdělávání  (škol)  
 
 

Samostatná účetní příloha výroční zprávy   
 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2011 Nadace 

obsahující  roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2011 včetně přílohy  

a dále  Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2010, 
k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu v nadačním rejstříku.  
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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 postiţených 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 mládeţe, 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. jiţ řadu let podporuje jablonecký lyţařský oddíl Ski klub 
Břízky.  Fond má mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu 
hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcově.  

Fond školství a vzdělávání  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 je Nadací kaţdoročně vypisováno grantové 
řízení z výnosů NIF orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i dalších 
oblastí vzdělávání.  

Fond kultury a umění  přispíval především regionálním zájmovým sdruţením 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 občanská sdruţení, kluby a instituce 
pečující o různé skupiny občanů vyţadujících zvláštní péči, ochranu lidských práv, rozvoj 
nejmladší generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve 
prospěch katastrofami postiţených oblastí ČR, v letech 2004-6 pak i výjezdy záchranářů 
z Liberecka do zahraničí. Od roku 2001 je kaţdoročně vypisováno grantové řízení na 
rozdělení výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.  

Fond ekologie a ţivotního prostředí  se orientoval především na organizace, jejichţ 
posláním je zlepšovat ţivotní prostředí a podpora trvale udrţitelného 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 postiţeným 
osobám a lidem v okamţité nouzi, přičemţ přihlíţel k naléhavosti a sociálnímu postavení 
ţadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám 
řízeno jako podfond sociální dle interních pravidel přijatých po dohodě se zřizovatelem.  
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                           Příloha  výroční zprávy  Nadace Preciosa      

  

  

Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2011  
  

Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce  Částka Kč  
    

  1.  FINANČNÍ DARY    

    

  1.1  Právnické osoby  (firmy)    

  Preciosa, akciová společnost, sídlem Jablonec nad Nisou   14 060    

  Sodexo Pass ČR a.s., Praha  (spotřební poukázky) 20 000    
    

Právnické osoby (firmy) dary nadaci  celkem 34 060 
    

  1.2  Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měsíčními platbami)    

  Dar zaměstnanců - ředitelství Jablonec nad Nisou 2 570    

  Dar zaměstnanců - závod 17  Jablonné v Podještědí 46 712    

  Dar zaměstnanců - závod 03  provoz Jablonné v Podještědí 7 280    

  Dar zaměstnanců - závod 03  Liberec 54 860    

  Dar zaměstnanců - závod 04  Turnov 770    

  Dar zaměstnanců - závod 13  Prysk 2 280    

  Dar zaměstnanců - Pc-Lustry Kam. Šenov 1 800    
  

Kolektivy zaměstnanců Preciosy celkem 116 272    
    

  1.3  Fyzické osoby  individuálně    

  Nejvyšší individuální dar nadaci (Ing. Štiller, Liberec)  10 000    

  Individuální dary osob pracujících v Preciose (mimo dary měsíčně) 15 880    

  Ing. Jří Kubec, pobočka banky RBS, Brno 1 000    
  

Fyzické osoby finanční dary individuálně nadaci celkem 26 880    

    

 Finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa   c e l k e m    177 212   
    

    

  2.  VĚCNÉ DARY  Hodnota Kč 

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - festivalové ceny MFF Zlín 116 400    

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  skleněné hotové výrobky  791 416    

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  hotové výrobky do spotřeby 57 744    

  PREGIS, a.s., Jablonec n.N.  - výpočetní technika 16 707    
    

Věcné dary nadaci  celkem 982 267 
    

 C e l k o v é   d a r y    poskytnuté  Nadaci Preciosa  1 159 479   

  

Poznámka:             z toho věcné dary zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem: 965 560  

z toho peněţní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s.: 14 060   

věcné dary a peněţní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem: 979 620  
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              STRUKTURA ŢÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2011  
     

                               (podle nadačních fondů - oblastí činnosti)    
     

  Počet  Celkem  Průměrný  

Účelový fond nadace Obdrţené  Poskytnuté  příspěvky  příspěvek  

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

  Ekologie a ţivotní prostředí 16 11 250 22,7 

  Humanitární a sociální 171 51 974 19,1 

  Kultura a umění 48 26 490 18,8 

  Školství a vzdělávání 52 34 977 28,7 

  Tělovýchova a sport 55 31 500 16,1 

  Věda a výzkum 29 18 697 38,7 

  Zdraví a zdravotnictví 56 23 3529 153,4 

  Individuální  217 207 2087 10,1 

  Věcné dary 50 50 949 19,0 
     

  Fondy celkem 694 451 10453 23,2 

 Poznámka: započítány všechny nadační příspěvky vč. rozdělení výnosů z NIF a nemocnice 
 

     Z poskytnutých nadačních příspěvků činily (vybrané podskupiny)  
     

     Vlastní peněţní prostředky  - bez grantových příspěvků z výnosů NIF (oblasti ozn.*) 

  Počet  Celkem  Průměrný  

Účelový fond nadace  Obdrţené  Poskytnuté  příspěvky  příspěvek  

(základní oblasti aktivit) ţádosti příspěvky v tis. Kč V tis. Kč 
          

  Ekologie a ţivotní prostředí 16 11 250 22,7 

  Humanitární a sociální  * 61 34 551 16,2 

  Kultura a umění 48 26 490 18,8 

  Školství a vzdělávání  * 29 23 677 29,4 

  Tělovýchova a sport 55 31 500 16,1 

  Věda a výzkum 29 18 697 38,7 

  Zdraví a zdravotnictví 51 19 479 25,2 
          

  Fondy  celkem  289 162 3644 22,5 
     

  Granty z výnosů NIF:  Ţádosti Příspěvky Celkem tis. Kč Průměr 

  Sociálně-humanitární  110 17 423 24,9 

  Vzdělávání a školy   23 11 300 27,3 

  Grantová řízení celkem: 133 28 723 25,8 
     

Čerpání účelového daru představenstva Preciosy, a.s. ve prospěch vybavení nemocnic: 

  Zdraví - nemocnice 5 4 3050 762,5 
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     PŘÍSPĚVKY  NADACE   PODLE  MÍSTA   A  PODPOROVANÉ  ČINNOSTI     

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

   

 

rozbor  za  rok 2011     

           

                                             Přehled  počtu  nadačních  příspěvků                              
           

Místo / Oblast Zdraví Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl. Kult. Indiv. Věcné Součet 

 Jablonecko 10 4 16 12 4 10 12 56 9 133 

 Liberecko 8 8 6 14 5 11 9 80 14 155 

 Turnovsko 0 0 1 4 0 1 1 26 3 36 

 Českolipsko 1 0 4 5 1 3 1 27 3 45 

 Chomutovsko 1 0 1 1 0 2 0 6 4 15 

 Prostějovsko 0 0 2 2 0 1 1 5 1 12 

 Praha 2 5 0 9 0 3 2 0 8 29 

 Morava (Brno) 0 1 0 2 0 1 0 3 2 9 

Ostatní (Čechy) 1 0 1 2 1 2 0 4 6 17 

 Celkem  23 18 31 51 11 34 26 207 50 451 

           

           

                                          Přehled  výše  nadačních  příspěvků      

            ( částky zaokrouhleny v tisících Kč )    
                      

Místo / Oblast Zdraví Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl. Kult. Indiv. Věcné Součet 

 Jablonecko 2275 185 261 176 60 189 205 523 101 3975 

 Liberecko 217 265 142 389 170 362 239 868 116 2768 

 Turnovsko 0 0 10 70 0 27 10 294 18 429 

 Českolipsko 750 0 50 50 10 28 10 207 13 1118 

 Chomutovsko 200 0 15 10 0 30 0 55 82 392 

 Prostějovsko 0 0 12 28 0 20 10 46 18 134 

 Praha 45 217 0 171 0 257 16 0 302 1008 

 Morava (Brno) 0 30 0 40 0 15 0 31 129 245 

Ostatní (Čechy) 42 0 10 40 10 49 0 63 170 384 

 Celkem  3529 697 500 974 250 977 490 2087 949 10453 
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Příloha  výroční zprávy  Nadace Preciosa  Jablonec n.N.  za rok 2011 
 
 

             Přehled  nadačních příspěvků  za rok 2011    
    

                 ( uvedeno podle dílčích účelových fondů  Nadace PRECIOSA )     

    

 

 

  F  O  N  D  Y    

    

   EKOLOGIE   A  ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    
   =====================================  
    

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo)  Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku  Přísp. Kč 
        

1 Zoologická zahrada, Liberec Chovatelské pracoviště s umělými líhněmi v pavilonu tropů  100 000 

2 Společnost pro Jizerské hory, Liberec Výsadba a údrţba alejí v Jiz. horách, "Ukliďme Jizerky" 25 000 

3 Český rybářský svaz MO, Jablonec n.N. Úprava rybníčků a rozvodů vody, rybářský krouţek dětí 25 000 

4 Myslivecké sdruţení Nisa, Lučany n.N. Ochrana zvěře v exponovaných místech infrastruktury 20 000 

5 Nad. pro záchr. a obnovu Jiz. hor, Liberec Ekologická výchova dětí základních škol Libereckého kraje 20 000 

6 Občanské sdruţení Náš kraj, Liberec  "Voda blízko nás" - Povodně 2010 v Trojzemí 13 000 

7 Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec Údrţba a opravy naučné stezky na Jizerce a Bukovci 12 000 

8 Na Výslunní o.s., Kamenický Šenov Naučná stezka a expozice o svítidlech v okolí kříţové cesty 10 000 

9 Jizerská o.p.s., Bedřichov  Úpravy terénu Jizerské magistrály v zúţených místech 10 000 

10 Časopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí Vydávání KRNAP časopisu s přílohou Jizerské hory  10 000 

11 Městský úřad, Smrţovka Obnova opuštěné hrobky sklář. průmyslníka Weiskopfa 5 000 

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

 

 

 

   HUMANITÁRNÍ   A  SOCIÁLNÍ  
    ==================================  
    

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku Přísp. Kč 
        

1 Obec Višňová, Frýdlant v Čechách Zakoupení nového zásahového poţárního automobilu  100 000 

2 Občanské sdruţení D.R.A.K., Liberec  "Zaměstnávání zdravotně postiţených osob" 65 000 

3 II. Mateřská škola Preciosa,o.p.s., Liberec Nákup herních prvků do zahrady u mateřské školky 50 000 

4 Rozmarýna o.p.s., Praha 2 "Sociální firma Café Rozmar - tréninkové zaměstnání" 50 000 

5 Mezinár. centrum Universum o.p.s.,Liberec Rozvoz jídel handicapovaným klientům - nákup CCS karty 40 000 

6 Junák, středisko Štika, Turnov Zakoupení velkokapacitního stanu konstrukce pro skauting 40 000 

7 Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Jablonec "Půjčovna dětských invalid. vozíků a kompenz. pomůcek" 33 000 

8 Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod "Chráněné dílny pro rehabilitaci handicapovaných osob" 30 000 

9 Salet, o.s.,  Praha  "Podpora provozu tréninkového pracoviště Emánek" 30 000 

10 Středisko SOS, Olomouc "Pracovní uplatnění pro handicapované" -nákup kontejnerů 30 000 

11 Oblastní charita Liberec, Liberec "Nakoupení více lůţek pro seniory a tělesně postiţené" 27 000 

12 Charita Konice, Konice Zkvalitnění vybavení pro klienty DPS Bohuslavice 23 000 

13 Rytmus Liberec,o.p.s, Liberec  "Podpora soběstačnosti cílové skupiny a jejich uplatnění" 21 000 

14 Klub Downova syndromu, Jablonec n.N. Příspěvek na činnost klubu Downova syndromu ZTP dětí 20 000 

15 Asociace rodičů ZP dětí, Jablonec n. N. Rekondiční pobyt zdravotně postiţených dětí a mládeţe 20 000 

16 Svaz zdravotně postiţených, Jablonec n.N. Rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt v Podhájské 20 000 

17 MŠ Jugoslávská, Jablonec n. N. Příspěvek na renovaci pískoviště na zahradě školky 20 000 

18 ZŠ a MŠ pro tělesné postiţené, Liberec  "Noemova archa" - týdenní hra uzpůsobená potřebám ţáků 20 000 

19 Čs. asociace pro psychické zdraví, Praha  "Sklářská dílna v Terapeutické komunitě Mýto" 20 000 

20 Sdruţení SRAZ, SEV Toulcův dvůr, Praha  "Vybavení šaten pro klienty pracovních rehabilitací" 20 000 

21 SDH Hejnice, Hope and Help o.p.s., Praha Výjezd záchran. týmu do postiţené rumunské oblasti 15 000 

22 Sportovní klub stolního tenisu, Liberec  Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise 15 000 
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23 SK mentál. postiţ. sportovců, Jablonec n.N. Účast ment. postiţených sportovců na spec. olympiádě 15 000 

24 Centrum pro ZP Liber. kraje, o.s., Liberec Dřevěné elektrické polohovací lůţko pro ZTP osoby  15 000 

25 Základní a mateřská škola, Prysk Obnova vybavení a příslušenství mateřské školy 15 000 

26 SK mentál. post. sportovců, Jablonec n.N. Výtěţek z Perlového jarmarku 2011 v Eurocentru   15 000 

27 Svaz důchodců, Jablonec n. N. Rozšiřování aktivit pro seniory 10 000 

28 Majda, o.s., Krušnohorská, Jirkov Dětský tábor Bílý Potok v Jiz. horách dětí z Chomutovska 10 000 

29 Obzor, obč. sdruţ. pro vozíčkáře, Liberec  Rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů  10 000 

30 Dětské centrum Semily, Semily Psychomotorické pomůcky pro ZTP děti učící se hrou  10 000 

31 Nová naděje, obč.sdr., Turnov Akce pro děti předškol. a školního věku "Bouda na ulici" 10 000 

32 Český červený kříţ, pobočka Jablonec n.N. Rekondiční pobyt zdravotně postiţených dětí a mládeţe 10 000 

33 Obč.sdr. LET, Česká Kamenice Letní dětský tábor pro děti z České Kamenice  10 000 

34 Český rybářský svaz, Kladruby u Vlašimi Účast handicapovaných rybářů na mistrovství světa  10 000 

35 ONKO - Naděje, o.s., Karviná Podpora zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných osob 10 000 

36 Sociální sluţby Města Nový Bor, Nový Bor "S kompenzačními pomůckami k větší soběstačnosti" 10 000 

37 Sbor dobrovol. hasičů, Jablonné v Podj. Trička s potiskem "hasiči", sací koš a poţární vybavení   10 000 

38 Fokus Liberec, Liberec  "Materiál a pomůcky pro chráněnou rukodělnou dílnu" 10 000 

39 Pozdní sběr, o.s., Řevnice Charitativní festival Klubu nemocných cyst. fibrózou 10 000 

40 Čs. svaz zrakově postiţ. sportovců, Praha Podpora sjezdového lyţování nevidomých sportovců 10 000 

41 Světlo slunečnice, Paceřice, Sychrov "World Dance Championship v Babylonu Liberec" 10 000 

42 Společenství Dobromysl, Praha "Nový sporák pro Týdenní stacionář Dobromysl" 9 000 

43 Česká unie karikaturistů o.s., Praha Mezinár. výstava kresleného humoru drogově závislých 7 000 

44 Jméno neuvádíme,  Hejnice Digitální naslouchadla pro dítě ze sociálně slabé rodiny 6 000 

45 ZŠ a MŠ Huntířov, Ţelezný Brod Didaktické pomůcky pro výtvarnou a pracovní výchovu 5 000 

46 SDH, Desná v Jizerských horách Uspořádání Dětského odpoledne v Desné  5 000 

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

48 SDH Pilínkov, Liberec Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Pilínkově  5 000 

49 Obec Rynoltice, kulturní komise Červnová akce pro děti "Putování za pohádkou"  5 000 

50 ZŠ a MŠ, Brodek u Konice, okr. Prostějov Úpravy nových prostor pro příchozí děti mateřské školy 5 000 

51 SDH Mukařov, Malá Skála Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Mukařově 3 000 

     příspěvky   c e l k e m   Kč : 974 000 
    

  z toho příspěvky z NIF:   423 000 

  z toho příspěvky na povodně:  100 000 

  bez NIFu a povodní  celkem Kč::  451 000 

 

 

 

  KULTURA   A  UMĚNÍ   
    =======================  
    

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku Přísp. Kč 
        

1 Divadlo F.X. Šaldy,  Liberec Výroba kostýmů na premiéru opery Rubinsteina "Démon"  120 000 

2 Římskokatolická farnost, Lučany n.Nis. Provedení sanačních omítek v lučanském kostele 40 000 

3 Taneční skupiny Takt,  Liberec Nákup šitých kostýmů a doprava na vystoupení 40 000 

4 Svaz výrobců skla a biţut.,  Jablonec n.N. Pořízení modelů pro prezentaci biţuterního zboţí 40 000 

5 Naivní divadlo Liberec, Liberec Festival loutkových divadel pro děti "Mateřinka"  30 000 

6 Spolek přátel města, Jablonec n.N. Výroba a distribuce dokument. filmu o Jablonci n.N. a okolí  30 000 

7 Smíšený pěv. sbor Janáček, Jablonec  Koncertní činnost smíšeného pěveckého sboru Janáček  25 000 

8 SRPDŠ ZUŠ, Podhorská,  Jablonec n.N. Účast na mezinárodním pěveckém festivale v Rakousku 15 000 

9 TK Takt skupina Roztleskávačky, Liberec Účast na Mistrovství ČR v Praze, kvalifikace na ME 15 000 

10 Sdruţení přátel školy hudby, Jablonec   Mezinár. festival komorní hudby -repliky dobových nástrojů 10 000 

11 Folklorní soubor Nisanka, Jablonec n. N. Účast na folklorním festivalu MK ČR v Hradci Králové  10 000 

12 Kulturní sluţby Lidové sady, Liberec Příspěvek na 53. koncertní sezóny komorní hudby 10 000 

13 Dětský pěv. sbor Skřivánek, Jablonec n.N. Účast na dětských pěveckých soutěţích ţákovského sboru  10 000 

14 ZŠ Broumovská - TK Tyk Tak, Liberec Ušití kostýmů pro vystoupení dětí tanečního klubu  10 000 

15 Městská knihovna, Jablonné v Podještědí Vybavení nově zrekonstruované veřejné městské knihovny 10 000 

16 Soubor Frajárečka, Lipová, okr. Prostějov Zakoupení stejnokrojů pro dechový orchestr Lipovanka 10 000 

17 Spolek přátel obce, Janov nad Nisou Loučenský advent, oprava kapličky v Hraničné, jarmark 10 000 
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18 Nár. památkový ústav, st. zámek Sychrov 56.roč. hudební festival Dvořákův Sychrov a Turnov 10 000 

19 Musica Florea, obč.sdr.,  Praha Nájem historických prostor kostela při koncertu v Praze 10 000 

20 Divadlo Dante, o.s., Praha Dětské představení v Redutě - Dětský kabaret  6 000 

21 Sokol Huntířov n. J., smíš. pěvecký sbor Příspěvek na činnost a nákup hudebního. nástroje 5 000 

22 Jablonečanka, dech. hudba, Jablonec n.N. Hudební materiál, údrţba aparatury a nástrojů, cestovné  5 000 

23 Občanské sdruţení Carola, Liberec Koncertní činnost, účast na dětských pěveckých soutěţích  5 000 

24 Kruh přátel hudby při MCDO, Hejnice 26. ročník koncertů v Hejnické basilice 5 000 

25 Divadelní spolek J.K.Tyla,  Josefův Důl Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů  5 000 

26 Akcent - vokální komorní sbor,  Liberec Vydání CD se skladbami pěveckého sboru 4 000 

     příspěvky   c e l k e m   Kč : 490 000 

    

  z toho divadlo F.X.Šaldy v Liberci Kč: 120 000 

  bez libereckého divadla Kč: 370 000 

 

 

   ŠKOLY   A   VZDĚLÁVÁNÍ   
   ==========================  
 

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku Přísp. Kč 
        

1 VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd. Stipendijní systém VŠ chemicko technologické 2011/12 200 000 

2 TU Liberec, rektorát, studijní odd. Stipendijní systém Technické univerzity pro rok 2011/12 150 000 

3 Technická univerzita, Liberec Materiál pro sklářské dílny realizující výtvarné návrhy 50 000 

4 Střední uměl. škola sklářská, Ţelezný Brod Pořízení měřícího přístroje Pasco pro chemii 40 000 

5 SUPŠ p.o., Jablonec n. N.  Inovace sestavy počítačové učebny, pořízení tiskárny 37 000 

6 Motyčkovic klika, o.s., Liberec Dobrovolná práce studentů libereckých škol s dětmi  35 000 

7 AMU, hudební fakulta, Praha Opera Orfeus a Euridika - praxe na divadelní scéně 30 000 

8 ZUŠ Praha  - Hostivař, Praha Nová technika pro interaktivní výuku uměleckých oborů  27 000 

9 SUPŠ a VOŠ, Turnov Speciální kovářské uhlí a výhně pro praktickou výuku 27 000 

10 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec Modernizace učebny přírodopisu, laboratorní vybavení 25 000 

11 Univerita J.E.Purkyně, Ateliér skla, Ústí n.L. Poloautomatický kuličský stroj s diamantovými kotouči 25 000 

12 Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň Dovybavení ateliéru Design kovu a šperku o pec a stoly 24 000 

13 Základní škola, Krušnohorská, Jirkov Koncertní zájezd dětského pěveckého sboru Slavíček  20 000 

14 Základní škola a MŠ Lipová, okr.Prostějov Modulové skříňky pro ukládání školních pomůcek  20 000 

15 Eurytmie, o.s., Liberec  Pořízení nových hudebních nástrojů pro dětský soubor 20 000 

16 Svobodná zákl. škola, o.p.s. Jablonec n.N. Rozvoj komunikačních dovedností dětí vybaveností  20 000 

17 Střední odbor. škola, Jablonecká, Liberec Ţivá škola - vybudování hřiště školy, vybavení a oplocení 20 000 

18 SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec Výměna starých upínacích nástrojů, fréz a měřidel 20 000 

19 Studenti SUPŠs  a Univerzit, Liberec Soutěţ Mistr křišťálu 2011 - cena poukázky Sodexo Pass 20 000 

20 Obch. akademie a Vošmo, Jablonec n.N. Inovace staršího HW a SF počítačových učeben školy 20 000 

21 Základní škola Kokonín, Rychnovská  Multimediální vybavení  třídy - televizor, notebook 15 000 

22 Základní škola a MŠ Dušejov, okr. Jihlava Zbudování závěsného systému na bezbariérové WC 15 000 

23 Základní škola, Pivovarská, Jablonec n.N. Pořízení interaktivního výukového systému prezentace 15 000 

24 SOŠ gastronomie a sluţeb SOU, Liberec 27. ročník prezentace Gastroden v Centru Králův Háj  12 000 

25 Základní škola  Písečná, DPS, Chomutov "Písničkou k přátelství" - výměnný koncert pěvec. sborů 10 000 

26 ZŠ a MŠ, Janov nad Nisou Pořízení výukových programů pro interaktivní tabuli 10 000 

27 Základní škola a Mateřská škola, Mníšek Poznávací zájezd na zámek Loučeň pro děti i další aktivity 10 000 

28 ZUŠ, Komenského, Česká Kamenice "Perkusní soubor" - pořízení vybavení bicích nástrojů  10 000 

29 SUŠ sklářská, Kamenický Šenov Diamantové kotouče pro brusírnu skla a řezání plamenem 10 000 

30 TK Topdance, o.s., Liberec 10 Nominace 2 nejlepších párů ČR na Mistrovství světa 10 000 

31 Zoologická zahrada, Liberec Tisk informačních letáků pro vzdělávací a výchovnou akci  9 800 

32 Gymnázium, Česká Kamenice Pořízení nového dataprojektoru pro oblast výuky jazyků  8 400 

33 Student Lukáš Caha, SUPŠ, Jablonec n.N.  Soutěţ Mistr křišťálu 2011 - zájezd do Paříţe za I. místo  7 000 

34 Student L. Caha, SUPŠ, Jablonec n.N. Soutěţ Mistr křišťálu 2011 - ocenění na odborný zájezd 5 000 

     příspěvky  c e l k e m   K č : 977 200 
    

 z toho nadační příspěvky:  V rámci grantu z NIF na vzdělávání celkem: 300 000 

  Stipendijní systém na vybraných technických VŠ celkem: 350 000 

  Ostatní příspěvky (bez grantu z NIFu a stipendií na VŠ):  327 200 
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    TĚLOVÝCHOVA   A  SPORT   
   ==========================  

 

Čís. Ţadatel (název organizace, sídlo) Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku Přísp. Kč 
        

1 Týdny pohybu hrou, sport. areál TU, Liberec Prázdninové akce pro děti "Týdny pohybu hrou"  90 000 

2 Lyţařský SKI Klub, Jablonec n. N. Lyţařské soutěţe ţákovských a dorost. kategorií 80 000 

3 TTC oddíl stolního tenisu,  Jablonec n. N. Pronájem pro tréninky a turnaje odd. stolního tenisu  25 000 

4 Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.  Nájem tělocvičny, zápisné soutěţe, odměny rozhodčím 25 000 

5 Basketbalový oddíl Kondoři, Liberec Financování pronájmu tělocvičen na zápasy a trénink 25 000 

6 Nadační fond Sport. gymn., Jablonec n.N. Příprava mladých sportovců klubu běţeckého lyţování  20 000 

7 TJ Baník Březenecká o.s., Chomutov Sportovní vybavení dětského fotbalového oddílu  15 000 

8 TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec n. N. Zajištění cvičebního náčiní a tělocvičných aktivit dětí 15 000 

9 Podještědští pardálové,  Jablonné v Podj. Rekonstrukce tréninkové zdi areálu tenisového kurtu  15 000 

10 Školní sportovní klub při ZŠ, Janov n. N. Oddíly dětí běhu na lyţích, sjezd.lyţování a florbalu 15 000 

11 Preciosa bike team, cyklist. odd., Nový Bor Pořádání cyklistického závodu kolem Kam. Šenova 15 000 

12 SK Bakov nad Jizerou, oddíl kopané Přenosná branka pro mládeţ. muţstvo v minikopané  10 000 

13 Oddíl orientačního běhu TJ Tatran Jablonec Činnost oddílu dětí a mládeţe, tvorba závodní mapy 10 000 

14 Sportovní klub, oddíl kopané Prysk Sport. činnost místního fotbalového oddílu a mládeţe  10 000 

15 Judo Klub o.s., Jablonec n. N. Závody a trénink ţákovských druţstev a nájemné sálu 10 000 

16 Školní atlet. klub ZŠ Pasířská, Jablonec n.N. Atletická sportovní činnost školy, startovné,doprava dětí  10 000 

17 Rychlostní kanoistika, o.s., Jablonec n.N. Sportovní příprava ţactva a mládeţe v bazénu 10 000 

18 Fotbalový klub Pěnčín, Turnov Sportovní vybavení pro děti - míče, překáţky, švihadla  10 000 

19 Oddíl stolního tenisu TTC, Jablonné v Podj. Pronájem tělocvičny v budově místní základní školy 10 000 

20 Atletický klub AC Slovan Liberec, Liberec Memoriál atletky Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci 10 000 

21 TJ hokejový klub "Vlci", Jablonec n. N. Činnost nejmladších ţáků a mládeţnických druţstev  10 000 

22 TRI-club, Jablonec n.N. Sportovní akce triatlonu Mácháčský Pohodář pro rodiny 10 000 

23 Kulturní dům obce Suchdol, okr. Prostějov Nákup sportovních pomůcek pro obecní kulturní dům 7 000 

24 Klub stolního tenisu Preciosa, o.s., Liberec Pronájem herny stolního tenisu ve sportovní aréně  7 000 

25 Fotbalový odd. Sokol Bzí, Jablonec n.N. Zaplacení startovného, nákup nových dresů, pronájem 6 000 

26 TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec n.N. Sportovní nářadí, mládeţnické závody kanoistiky  5 000 

27 TJ Jiskra  Brodek u Konice, okr. Prostějov Zajištění zápasů fotbalového druţstva dorostenců klubu 5 000 

28 TJ Dukla Liberec, odd. běhu na lyţích Materiální vybavení ţákovských oddílů běhu na lyţích  5 000 

29 Fotbalový klub při TJ Lučany nad Nisou Činnost mládeţnického oddílu mladších ţáků v kopané  5 000 

30 TJ Biţuterie, sjezd. lyţování, Jablonec n.N. Trénink a závody mládeţe oddílu sjezdového lyţování 5 000 

31 Diana Sport, o.s., Praha, pob. Liberec Pronájem plaveckého bazénu pro sportovce v Liberci 5 000 

     příspěvky  c e l k e m   K č : 500 000 

 

 

 
  VĚDA   A   VÝZKUM   
    ===================================  

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku Přísp. Kč 
        

1 Muzeum skla a biţuterie, Jablonec n.N. Trienále 2011 a výstava v areálu jabloneckého muzea 100 000 

2 Ústav skla, fak. chem. tech., VŠCHT Praha Optický mikroskop pro měření vlastností skel  100 000 

3 Severočeské muzeum, Liberec Osazení restaurované plastiky Hold sklu a katalog prací 80 000 

4 Inţenýrská akademie ČR, Praha Cena inţenýrské akademie ČR za technické dílo  50 000 

5 Česká sklářská společnost, Jablonec n. N. Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik 50 000 

6  Fakulta Mechatroniky, TU Liberec Licence certifikovaného programu LabView Academy 50 000 

7 Krajská vědecká knihovna, Liberec Licence databáze Art, nákup publ. z oborů skl. výroby 50 000 

8 Fakulta chem. technologie, VŠCHT Praha Ocenění prezentace prací Student. vědecké konference 35 000 

9 TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky Pořízení počítačů pro doktorandská studia a výzkum 35 000 

10 Vysoké učení technické v Brně, rektorát Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplom. práci 30 000 

11 Česká sklářská společnost, Jablonec n.N. Konference slov. a čs. sklářské spol. o technologii skla 30 000 

12 České vysoké učení technické,  Praha Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplom. práci 20 000 

13 TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky Katedrové kolo soutěţe studentské tvůrčí činnosti  15 000 
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14 Občanské druţení Náš kraj, Liberec  Vydání knihy P. Nový "Soumrak perličkového kraje"  15 000 

15 ČVUT Praha, fakulta strojní Ocenění studentské tvůrčí činnosti na Strojní fakultě  12 000 

16 TU, strojní fakulta, Liberec Mezinárodní konference "Výrobní systémy dnes a zítra" 10 000 

17 TU Liberec, Fakulta mechatroniky Ceny studentské soutěţe Kyber robot 2011  10 000 

18 Městská knihovna v Jablonci nad Nisou Pořízení elektronické znalostní databáze Cojeto? 5 000 

     příspěvky   c e l k e m   Kč : 697 000 

 

Další aktivity fondu:      Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia): 

VŠCHT Praha  1x cena 8 tis. Kč a 3x cena  10 tis. Kč  38 000 

TU Liberec  2x cena 5 tis. + 3x cena  10 tis. Kč   40 000 

Ostatní Ceny Nadace Preciosa celkem: 78 000 

Fond vědy včetně Cen nadace na VŠ celkem Kč 775 000 
 
 

 

  ZDRAVÍ  a  zdravotní péče    
   =========================  
    

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo)  Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku  Přísp. Kč 
        

1 Interní oddělení Nemocnice, Jablonec n.N. Vybavení telemetrie, defibrilátor, monitor, sonda, software 2 000 000 

2 Nemocnice s poliklinikou,  Česká Lípa Nákup nového digitálního mamografu pro RGT oddělení 750 000 

3 Poliklinika Města Jirkov  Pořízení nového digitálního rentgenu jirkovské polikliniky 200 000 

4 Nemocnice, odd. ortopedie, Jablonec n.N. Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu Artromot  100 000 

5 Gynekologie Dr. Michal Dlouhý, Liberec Nový ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ordinaci 75 000 

6 Hospicová péče svaté Zdislavy, Liberec Zajištění zdravotní péče o těţce nemocné a umírající 45 000 

7 Nadace rozvoje umělé výţivy, Hr. Králové Onkologická stáţ sester regionálních nemocnic  42 000 

8 Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec "Aktivní prázdninová babička -ţijeme s vámi, ne vedle" 41 000 

9 Fakultní nemocnice v Motole, Praha Účast mezinárodní vzdělávací kurz dětské onkologie 35 000 

10 Diana-sdr. rodičů a př. ZP dětí, Jablonec Léčebně rehabilitační pobyt dětí s kombinovanými 35 000 

11 JAKOP sdr. onkol. pacientů, Jablonec n.N. Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty 30 000 

12 OO Svaz zdravotně postiţených,Jablonec Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby 25 000 

13 LIRTAPS o.p.s., Liberec  Vydávání odborného zdravotního časopisu Psychosom 25 000 

14 Svaz tělesně postiţených, Jablonec n.N. Rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt v Podhájské 25 000 

15 Čs. červený kříţ, pobočka Jablonec n.N. Příspěvek na bezpříspěvkové dárcovství krve a další 25 000 

16 Roska, pobočka Jablonec n.N.  Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt 15 000 

17 Svaz nedosl. a neslyšících, Jablonec n.N. Půjčovna sluchadel a pomůcek pro sluch.postiţené 10 000 

18 Jméno neuvádíme, Liberec - Vesec Nákup staršího auta pro invalidní osobu 10 000 

19 Česká lékařská společnost JEP,  Praha  Kongres pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu 10 000 

20 Dobromysl - Krajská nem., Liberec Vybavení dětské psychiatrie dataprojektorem  10 000 

21 Jméno neuvádíme, Liberec  Mechanický invalidní vozík pro ZTP/P osobu 8 000 

22 Prakt. lékař MUDr. Leoš Jirkovský, Liberec Vybavení přesnou digitální osobní vahou do ordinace  8 000 

23 Jméno neuvádíme, Chrastava Pořízení rehabilitačních golfových holí Corzo  5 000 

     příspěvky  c e l k e m   K č : 3 529 000 

   

  z toho ve prospěch ordinací praktických lékařů     83 000 

  z toho regionální nemocnice a zdrav. zařízení: 3 050 000 

  bez reg. nemocnic a praktických lékařů celkem: 396 000 
 

 
 

  INDIVIDUÁLNÍ  ŢÁDOSTI  
    ================================   
    

Č. Ţadatel - Jméno,   adresa  Stručný  popis  poţadavku - uţití příspěvku  Přísp. Kč 
        

1 Osoby prostř. Medica Sever, Chrastava Úhrada vakcíny a preventivního očkování osob proti chřipce 175 705 

2 Jméno neuvádíme,  Rádlo  Pořízení kolenní motodlahy a rehabilitace po úrazu  40 000 

3 Jméno neuvádíme,  Jablonec n. N. Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro ZTP/P osobu 30 000 

4 Jméno neuvádíme,  Minkovice  Příspěvek na zubní náhradu - keramické korunky 30 000 

5 Jméno neuvádíme, Brniště, Česká Lípa Příspěvek po povodních z roku 2010 - poškození majetku 30 000 

6 Jméno neuvádíme,  Liberec Příspěvek na náklady pohřbu otce  23 000 
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7 Jméno neuvádíme, Kunratice, Děčín  Operace očí dcery laserem v centru OFTA Ústí n.L. 20 000 

8 Jméno neuvádíme,  Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé soc. situaci -  pohřeb manţela, léky atd. 20 000 

9 Jméno neuvádíme,  Jablonné v Podj. Operace očí laserem v centru Ophtalaser   20 000 

10 Jméno neuvádíme, Dubnice, Česká Lípa  Příspěvek na pohřeb zesnulého manţela 20 000 

11 Jméno neuvádíme, Ţďár u Mnich. Hr. Sociální aspekt - na vybudování přípojky kanalizace  20 000 

12 Jméno neuvádíme,  Frýdštejn  Příspěvek na rekonstrukci a výměnu oken domu 20 000 

13 Jméno neuvádíme,  Chrastava Příspěvek na pohřeb tragicky zesnulé dcery  20 000 

14 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pořízení motomedu na zlepšení fyzické kondice 20 000 

15 Jméno neuvádíme, Liberec  Nákladná operace očím laserem - korekce oční vady 20 000 

16 Jméno neuvádíme, Janov n. N. Sociální pomoc na zubní ošetření dcery a školné 20 000 

17 Jméno neuvádíme, Špindlerův Mlýn Pořízení ultralehkého invalidního vozíku pro postiţenou 20 000 

18 Jméno neuvádíme, Liberec  V sociální situaci pronájem bytu pro sebe a dítě  20 000 

19 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na pořízení nového auta pro ZTP/P dceru 20 000 

20 Jméno neuvádíme, Modřišice, Turnov Sociální pomoc na vzdělávání  syna a nákup notebooku 20 000 

21 Jméno neuvádíme, Turnov V sociální situaci příspěvek na pořízení nových oken  20 000 

22 Jméno neuvádíme, Rychnov n. N. Pomoc v tíţivé situaci - na zaplacení sluţeb, nájmu atd.  20 000 

23 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Sociální příspěvek na pohřeb zesnulé matky 19 000 

24 Jméno neuvádíme, Postoupky, Kroměříţ Pořízení speciálního chodítka pro ZTP/P syna  19 000 

25 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na léčení po operaci kolena, léky, očkování 18 000 

26 Jméno neuvádíme,  Jirkov Příspěvek na koupi paland, polštářů, dek a obuvi pro děti 18 000 

27 Jméno neuvádíme,  Liberec  Uhrazení nákladů vzdělávání při absolvování VOŠ Liberec 15 000 

28 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb otce 15 000 

29 Jméno neuvádíme, Krásná, Pěnčín Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb manţela 15 000 

30 Jméno neuvádíme, Zásada Fin. výpomoc při sportovním tancování syna (kostým atd.) 15 000 

31 Jméno neuvádíme, Liberec  Zaplacení pečovatelky pro ZTP/P dítě a školky 15 000 

32 Jméno neuvádíme, Chrastava Příspěvek po povodních z loňska - poškozené podlahy 15 000 

33 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb syna 15 000 

34 Jméno neuvádíme, Vratislavice n. N. Příspěvek na pohřeb zesnulého otce 15 000 

35 Jméno neuvádíme, Kacanovy, Semily Částečné krytí nákladů při léčení neplodnosti  15 000 

36 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení nájmů a sluţeb 15 000 

37 Jméno neuvádíme, Hradec Králové Pořízení elektrického invalidního vozíku ZTP osobě 15 000 

38 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení nájmů  15 000 

39 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení nájmů a sluţeb 15 000 

40 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení nájmů a sluţeb 15 000 

41 Jméno neuvádíme, Turnov Příspěvek na pohřeb zesnulého manţela 15 000 

42 Jméno neuvádíme, Daliměřice, Turnov Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  15 000 

43 Jméno neuvádíme, Liberec  Zaplacení sociálních sluţeb, školky pro dceru, energie  15 000 

44 Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nisou Příspěvek na spec. stravu a plenky pro dceru ZTP/P 15 000 

45 Jméno neuvádíme , Malá Skála  Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  15 000 

46 Jméno neuvádíme, Turnov Sociální pomoc - nákladná léčebná péče dcery 14 000 

47 Jméno neuvádíme, Liberec Účast na závodech rychlostního potápění syna  14 000 

48 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Uhrazení nákladů autobusové dopravy dětí v MŠ 13 050 

49 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc při vzdělávání  syna na SŠ, nákup počítače 12 000 

50 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro ZTP/P osobu 12 000 

51 Jméno neuvádíme, Suchdol u Prostějova Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery VŠ (kolejné)  11 000 

52 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci - příspěvek na pohřeb manţela 10 000 

53 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na kompletní opravu zubů ţeny 10 000 

54 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé bytové situaci, nájem, el. energie 10 000 

55 Jméno neuvádíme, Dětřichov, u Liberce Pomoc v tíţivé bytové situaci, nájem, el. energie 10 000 

56 Jméno neuvádíme, Tanvald Příspěvek na preventivní očkování dcery, nákup ledničky 10 000 

57 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery (VŠ) a syna 10 000 

58 Jméno neuvádíme, Hlučín Příspěvek pro soc.slabou rodinu - vzdělávání dcery  10 000 

59 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé bytové situaci, zaplacení nájmů a sluţeb 10 000 

60 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Sociální pomoc při vzdělávání dcer na ZŠ a SOU  10 000 

61 Jméno neuvádíme, Vesec, Liberec Příspěvek na zubní ošetření (zubní náhrada-implantáty) 10 000 

62 Jméno neuvádíme H.Štěpánov, Prostějov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání syna VŠ (kolejné)  10 000 

63 Jméno neuvádíme, Suchdol u Prostějova Sociální pomoc při vzdělávání dcery VŠ (kolejné)  10 000 
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64 Jméno neuvádíme, Liberec - Rochlice Zakoupení obývací stěny z masivu pro ZTP/P osobu 10 000 

65 Jméno neuvádíme, Tatobity Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  10 000 

66 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé situaci - zaplacení sluţeb (vodné, elektřina) 10 000 

67 Jméno neuvádíme, Nový Bor Sociální pomoc příspěvkem na pohřeb matky  10 000 

68 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na kompletní rekonstrukci chrupu 10 000 

69 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na zubní ošetření (další stomatologický zákrok) 10 000 

70 Jméno neuvádíme, Jirkov Nutná koupě protialergických matrací a dek pro syna 10 000 

71 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na výbavu pro dítě a na kauci za pronájem bytu 10 000 

72 Jméno neuvádíme, Turnov Příspěvek na asistentku pro ZTP/P dítě a na domácnost 10 000 

73 Jméno neuvádíme , Rovensko pod T. Příspěvek na zubní ošetření (stomatologická operace) 10 000 

74 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc v tíţivé bytové situaci - zaplacení sluţeb (vodné) 10 000 

75 Jméno neuvádíme, Bělá u Turnova  Zubní ošetření  manţela - rekonstrukce chrupu 10 000 

76 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na zubní ošetření  - rekonstrukce chrupu 10 000 

77 Jméno neuvádíme, Liberec  Sociální pomoc při vzdělávání syna, nákup notebooku 10 000 

78 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na pohřeb zesnulé matky 10 000 

79 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na zubní ošetření  - rekonstrukce chrupu 10 000 

80 Jméno neuvádíme, Laţany, Pěnčín Rekonstrukce ústředního topení a přechod na plyn 10 000 

81 Jméno neuvádíme, Most Nový vozíček invalid. sportovce reprezentanta vozíčkářů 10 000 

82 Jméno neuvádíme, Zásada  Financování osobního asistenta pro ZTP/P dítě 10 000 

83 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Speciální kočárek pro zdravotně postiţeného syna  10 000 

84 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na pořízení pevné zubní náhrady pro syna 10 000 

85 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na pořízení elektrického invalidního vozíku 10 000 

86 Jméno neuvádíme, Modřišice, Turnov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání syna, nákup počítače 10 000 

87 Jméno neuvádíme, Příšovice  Příspěvek na ošetření váţně nemocného syna v nemocnici 10 000 

88 Jméno neuvádíme, Tatobity Pomoc v tíţivé situaci - nákup nových krbových kamen  10 000 

89 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc v tíţivé situaci - protetické zdravotní sluţby 10 000 

90 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro ZTP/P dceru 10 000 

91 Jméno neuvádíme, Chrastava Elektrické otvírání vrat při vjezdu auta pro ZTP/P dceru 10 000 

92 Jméno neuvádíme, Liberec Vzdělávání dcery - nákup školních pomůcek 10 000 

93 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  dcery, nákup klavíru 10 000 

94 Jméno neuvádíme, Prysk  Pomoc v tíţivé bytové situaci - nákup uhlí a dříví 10 000 

95 Jméno neuvádíme  Jablonec n. N. Příspěvek na léčebný pobyt, léčení onkolog. onemocnění 10 000 

96 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Úhrada pobytu přítele v nemocnici, následný pohřeb 10 000 

97 Jméno neuvádíme, Liberec  Pořízení doplňků ke kochleárnímu implantátu  10 000 

98 Jméno neuvádíme , Jablonec n. N. Příspěvek na pohřeb otce a notáře (dědictví) 10 000 

99 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  dcery - školné 10 000 

100 Jméno neuvádíme, Raspenava Příspěvek na zubní ošetření dcery (nová rovnátka) 9 000 

101 Jméno neuvádíme, Chrastava Zubní ošetření, očkování děl. čípku, vzdělávání dcer  9 000 

102 Jméno neuvádíme, Liberec 8 Krasobruslařské soustředění - zlepšení dovedností  8 000 

103 Jméno neuvádíme, Smrţovka Pomoc v tíţivé bytové situaci - nákup uhlí 8 000 

104 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery - jazykový kurz 8 000 

105 Jméno neuvádíme, Drţkov, u Jablonce Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  8 000 

106 Jméno neuvádíme, Hodkovice n. Moh. Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  8 000 

107 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na očkování proti rakovině děloţního čípku 8 000 

108 Jméno neuvádíme, Hraničná  Náklady spojené s ozdravným pobytem v lázních, léky 8 000 

109 Jméno neuvádíme, Konice, Prostějov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery (školné SOŠ) 8 000 

110 Jméno neuvádíme, Zdislava, Kříţany Pomoc v tíţivé bytové situaci, nákup nového kotle  8 000 

111 Jméno neuvádíme, Hradec Králové Léčebný pobyt v Jánských lázních postiţeného syna  8 000 

112 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery-nákup počítače 8 000 

113 Jméno neuvádíme, Turnov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  dcery - školné 8 000 

114 Jméno neuvádíme, Liberec  Léčebný pobyt v lázních pro postiţené dcery (dvojčata) 7 560 

115 Jméno neuvádíme, Brodek u Konice Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery (ubytování VŠ) 7 000 

116 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na stomatologickou rekonstrukci chrupu 7 000 

117 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc při udělení státního občanství České republiky  7 000 

118 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Sociální pomoc při vzdělávání dcery(učebnice, sešity) 7 000 

119 Jméno neuvádíme,  Jirkov Příspěvek na léčení dcery, nákup léků, doprava Ústí n. L. 7 000 

120 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.  Očkování proti rakovině děloţního čípku dcery 7 000 
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121 Jméno neuvádíme, Stráţ pod Ralskem Příspěvek na nutné zubní ošetření 7 000 

122 Jméno neuvádíme,  Liberec Příspěvek na zubní ošetření (zubní náhrada) 6 000 

123 Jméno neuvádíme,  Rychnov u Jbc. Příspěvek na fixní rovnátka pro dceru 6 000 

124 Jméno neuvádíme, Desná v Jiz. horách Náklady na léčbu váţného onemocnění syna  6 000 

125 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Sociální pomoc při vzdělávání syna na SOŠaG 6 000 

126 Jméno neuvádíme,  Hrádek n. N. Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  syna na SOŠaG 6 000 

127 Jméno neuvádíme, Turnov Sociální pomoc při vzdělávání dcer (škola, krouţky) 6 000 

128 Jméno neuvádíme, Turnov Příspěvek na zubní ošetření dcery, vzdělávání dětí 6 000 

129 Jméno neuvádíme, Liberec  Sociální pomoc při vzdělávání synů, nákup škol. potřeb 6 000 

130 Jméno neuvádíme, Lučany n. N. Finanční výpomoc při sportovním lyţování dcery 6 000 

131 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání dcery (zájezd Anglie) 6 000 

132 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na zubní ošetření – stomatologický zákrok 6 000 

133 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc v tíţivé bytové situaci -  zaplacení sluţeb, nájmu  6 000 

134 Jméno neuvádíme, Zdislava, Kříţany Pomoc v tíţivé situaci - nákup uhlí na topení v bytě 6 000 

135 Jméno neuvádíme, Chomutov Očkování proti rakovině děloţního čípku pro dceru  5 500 

136 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na pobyt, léky aj. syna ve Fakultní nem.  5 000 

137 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření (nový můstek) 5 000 

138 Jméno neuvádíme, Albrechtice, u Chrast. Příspěvek na dioptrické kontaktní čočky  5 000 

139 Jméno neuvádíme, Jablonné  v Podj. Příspěvek na zubní ošetření (zubní náhrada) 5 000 

140 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Očkování proti rakovině děloţního čípku dcery 5 000 

141 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci - nákladná léčebná péče syna 5 000 

142 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N. Příspěvek na zubní ošetření (nová rovnátka) 5 000 

143 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Očkování dcery proti rakovině děloţního čípku 5 000 

144 Jméno neuvádíme, Lučany nad Nisou  Příspěvek na jazykový pobyt v Anglii pro dceru  5 000 

145 Jméno neuvádíme, Liberec  Očkování proti rakovině děloţního čípku pro dceru  5 000 

146 Jméno neuvádíme, Dětřichov  Příspěvek na nutné zubní ošetření  5 000 

147 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na zubní ošetření - rekonstrukce chrupu 5 000 

148 Jméno neuvádíme, Čtveřín, Pěnčín Pomoc v tíţivé situaci - nákup spotřebičů do kuchyně 5 000 

149 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na nákladné zubní ošetření  5 000 

150 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na rekonstrukci chrupu 5 000 

151 Jméno neuvádíme, Liberec  Pomoc v tíţivé situaci – školní potřeby pro syna 5 000 

152 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na očkování dětí, rovnátka a brýle 5 000 

153 Jméno neuvádíme, Cvikov Příspěvek na zubní ošetření - keramické korunky 5 000 

154 Jméno neuvádíme, Liberec Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro ZTP/P syna 5 000 

155 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N. Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro ZTP/P syna 5 000 

156 Jméno neuvádíme, Ţďár, Tanvald Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro ZTP/P syna 5 000 

157 Jméno neuvádíme, Liberec  Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro ZTP/P dceru 5 000 

158 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na zubní ošetření - stomatologický zákrok 5 000 

159 Jméno neuvádíme, Liberec  Pořízení přístroje Apple iPad 2 pro dceru 5 000 

160 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na nutné zdravotní zubní ošetření 5 000 

161 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pořízení výukové a komunikační pomůcky iPad pro syna  5 000 

162 Jméno neuvádíme, Liberec  Očkování proti rakovině děloţního čípku  5 000 

163 Jméno neuvádíme, Chrastava Pomoc v tíţivé situaci - zaplacení sluţeb a nájmu  5 000 

164 Jméno neuvádíme,  Liberec  Příspěvek na pohřeb matky konaný na Slovensku 5 000 

165 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Očkování proti rakovině děloţního čípku  5 000 

166 Jméno neuvádíme, Liberec  Multifokální čočky při operaci šedého zákalu očí  4 500 

167 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Nutné výdaje za léky a zdravotní pomůcky pro dceru  4 500 

168 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření syna (ortodontický mat.) 4 500 

169 Jméno neuvádíme, Liberec  Multifokální čočky při operaci šedého zákalu očí 4 000 

170 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na zubní ošetření, nedoplatek elektřiny 4 000 

171 Jméno neuvádíme, Liberec   Léčebný a ozdravný pobyt u moře pro nemocného syna 4 000 

172 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na stomatologické zákroky dcery  4 000 

173 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na nové brýle - zhoršení zraku 4 000 

174 Jméno neuvádíme, Lučany nad Nisou  Náklady při absolvování rekvalifikačního kurzu 4 000 

175 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Zdravotní příspěvek na nitroděloţní tělísko 4 000 

176 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na léčení kyčelního kloubu a paty  4 000 

177 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na zubní ošetření - nové korunky 4 000 
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178 Jméno neuvádíme, Jirkov Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  dcer - školné 4 000 

179 Jméno neuvádíme, Jablonné v P.-Markv. Příspěvek na zubní ošetření syna (nová rovnátka) 3 500 

180 Jméno neuvádíme, Liberec Příspěvek na nové brýle a očkování syna  3 000 

181 Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov Pomoc v tíţivé situaci - nájem, léčebný pobyt dcery 3 000 

182 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na brýle a kontaktní čočky 3 000 

183 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření  3 000 

184 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na zubní ošetření manţela  3 000 

185 Jméno neuvádíme, Liberec Pomoc v tíţivé situaci - vzdělávání  dcery 3 000 

186 Jméno neuvádíme, Rynoltice Příspěvek na nové brýle - zhoršení zraku z práce 3 000 

187 Jméno neuvádíme, Liberec 31 Příspěvek na zubní ošetření  3 000 

188 Jméno neuvádíme, Turnov Příspěvek na rovnátka pro dceru a nové brýle 3 000 

189 Jméno neuvádíme, Liberec  Příspěvek na zubní ošetření (obnova chrupu) 2 500 

190 Jméno neuvádíme, Janovice  Příspěvek na zubní ošetření (nová korunka) 2 500 

191 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na zubní (endodentické) ošetření - další část 2 500 

192 Jméno neuvádíme, Lvová, Jablonné v P. Příspěvek na nové brýle - zhoršení zraku 2 500 

193 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na léčebný pobyt v lázních  2 500 

194 Jméno neuvádíme, Rychnov u Jablonce  Příspěvek na zubní ošetření (nové korunky) 2 000 

195 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření syna (nová rovnátka) 2 000 

196 Jméno neuvádíme, Jablonné v P. Příspěvek na zubní ošetření (zubní náhrada) 2 000 

197 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na pořízení nových brýlí 2 000 

198 Jméno neuvádíme, Rychnov u Jablonce Příspěvek na zubní ošetření  2 000 

199 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření - nové korunky 2 000 

200 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Příspěvek na zubní ošetření (vyšetření, léky) 1 500 

201 Jméno neuvádíme,  Jablonné v Podj. Příspěvek na zubní ošetření  1 500 

202 Jméno neuvádíme, Kokonín u Jablonce Příspěvek na zubní ošetření  1 500 

203 Jméno neuvádíme, Cvikov Příspěvek na nové brýle pro syna  1 500 

204 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N. Pomoc v tíţivé situaci - zaplacení sluţeb  1 200 

205 Jméno neuvádíme, Zásada  Příspěvek na zdravotní pomůcku pro ZTP/P syna 1 200 

206 Jméno neuvádíme, Rynoltice, Kříţany Příspěvek na plastové brýlové čočky pro dceru 1 100 

207 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj. Příspěvek na pobyt v nemocnici operace skoliózy páteře 1 000 

     příspěvky  c e l k e m   K č : 2 086 815 
    

 z toho:  Preventivní hromadné očkování proti chřipce 175 705 

   Zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty  630 860 

   Stomatologie - péče o zuby 252 000 

   Vzdělávání a jiné školní výdaje 326 050 

   Bydlení - byt, chod domácnosti, nájem 418 200 

   Úmrtí - příspěvek na pohřeb rod. příslušníka 232 000 

   Ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi     7 000 

   Katastrofy, povodně (ještě z roku 2010)   45 000 

 
 

   VĚCNÉ   DARY    
    ==========================  
    

Č. Ţadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  poţadavku  -  uţití věcného daru 

Přísp. 

Kč 
        

1 Shikon Budokai ČR, Praha  Ceny a trofeje Mistrovství světa v karate Liberec 2011  167 880 

2 Obč. sdruţení Abeceda, Otrokovice Ceny pro 51. ročník mezinárodního festivalu filmů ve Zlíně 116 400 

3 Velvyslanectví ČR, Bratislava Podpora vánočního bazaru - Slovenská charitativní akce 104 250 

4 IOBD,  Praha Projekt "Dětská cena prevence kriminality" 43 200 

5 Aragonit, o.s., Cheb Festival Souznění 2011 ve dnech 9.-10.9.  31 320 

6 TJ Biţuterie, oddíl plavání, Jablonec n. N. 12. ročník Plavání přes jabloneckou přehradu  30 660 

7 Sbor dobrovolných hasičů, Jirkov, Skleněné medaile soutěţe O pohár starosty města Jirkova  25 500 

8 Diana Sport, o.s., Praha  Ceny pro mistrovství ČR dětí a dorostu v aquatlonu  25 200 

9 Lyţařský klub Slovan Jirkov, Jirkov Zajištění 30 ks odměn pro vítěze 10 věkových kategoriích 25 200 

10 FC Slovan Liberec, obč.sdr., Liberec Ceny pro Vánoční fotbalový turnaj mládeţe v Liberci 24 948 

11 TJ Lokomotiva-odd. šermu, Liberec Soutěţ talentovaných šermířů v Liberci - 48 ks medailí 24 480 

12 VŠE Praha, Praha  Mistrovství Evropy Univerzit ve volejbale – 35 ks trofejí 22 680 

13 Taneční studio IMAGE, Jablonec n. N. Pořádání taneční soutěţe Jablonecká liga březen 2011 21 054 
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14 ASK ELMA Počerady, Louny ceny pro evropskou soutěţ vozíčkářů Handbike Louny 2011 18 216 

15 Jirkovák, soubor, Jirkov Udílení ceny prezidenta folklorní federace 18 000 

16 Hum. sdruţení Protebe, Praha  Mezinárodní šachový turnaj - ples v Jedličkově ústavu 17 998 

17 Stř. odborná škola průmyslová,  Prostějov  Univerzální konzolová frézka pro odbornou výuku 17 850 

18 Diakonie ČCE SKP, Praha  Projekt "Pečovatelka roku 2011" - dárky oceněným 15 000 

19 Český svaz ţen, o.s. LK, Jablonec n. N. Prezentace činnosti ČSŢ na Jablonecku - ukázky biţuterie 13 890 

20 Dům kultury Ostrov, Ostrov nad Ohří Ceny 43. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 12 960 

21 Náš svět, p.o., Prţno, Frýdlant n. Ostravicí Terapin 2011, měsíční znamení a tvarované kameny 12 850 

22 II. Mateřská škola Preciosa,o.p.s., Liberec Sestava počítače s monitorem a tiskárnou pro školku 12 747 

23 Svítání, o.s., Jablonec n. N. Veletrh sociálních sluţeb - 100 ks plaket s logem  10 250 

24 Klub Domino, Praha  Zlatý Ámos 18. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele  9 648 

25 TK Topdance, o.s., Liberec Šatonové růţe, korálky a perličky, speciální kameny 9 370 

26 ZO ČMOS zam. armády, Liberec Turnaj v odbíjené o putovní pohár odborového svazu 9 000 

27 ČSMPS, o.s., Liberec Mistrovství v přespolním běhu postiţených sportovců 8 832 

28 Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n. N. Pohár sportovních gymnázií v atletice - ceny vítězům 8 580 

29 SK Benátky nad Jizerou Turnaj starších přípravek ve fotbale - ceny muţstvům  6 726 

30 Město Turnov, Turnov Ceny pro 2. městský ples v Kulturním centru Střelnice 6 677 

31 Český rybářský svaz MO, Jablonec n.N. Pořádání Rybářského plesu místní organizace  6 245 

32 Sbor dobrovolných hasičů, Liberec Poţární agregát hasící -  přenosná stříkačka 6 156 

33 Junák - svaz skautů, stř. Štika, Turnov Pořádání skautského plesu v prostorách SUPŠ v Turnově 5 792 

34 Plavecký klub o.s., Stráţ p. Ralskem  Ceny do plaveckých soutěţí 24 ks - ryba barakuda 5 616 

35 Klub celníků, Ústí nad Labem Ceny pro 27. ročník mistrovství ČR v bězích Celní správy 5 400 

36 Český rybářská svaz MO, Turnov Pořádání Rybářské veselice v Turnově 5 220 

37 Liberecký kraj, Liberec Ceny na 7. hejtmanský ples v Eurocentru Jablonec n. N. 5 051 

38 Čačipen, o.s.,Krásná Lípa Ceny Romský Missák a Miss Roma, Fotbalový turnaj  4 570 

39 TJ Sokol Frýdštejn Lyţařské závody v obřím slalomu pro děti a veterány  4 181 

40 Klub hráčů golfu, Janov, Arnoltice Golfový turnaj -  večer spojený s draţbou výrobků 4 020 

41 II. Mateřská škola o.p.s., Liberec - Pilínkov Pouţitý počítač HP dc7700 SFF pro správu školky 3 960 

42 TJ Sokol Zlatá Olešnice, Ţupa Jizerská Šatonové růţe SS34 pro tým děvčat step aerobiku  3 145 

43 TJ Sokol - SportCentrum Jablonec n.N.  Závod Jablonecká perlička v moderní gymnastice  3 096 

44 OS ZO HZS LK, Česká Lípa Sportovní akce hasičských sborů v Doksech 2 885 

45 Centrum Babylon,  Liberec Uspořádání Silvestra 2011 v Centru Babylon - tombola 2 844 

46 Centrum Babylon,  Liberec  XIII. Reprezentační ples Centra Babylon – tombola 2 696 

47 Společnost přátel Itálie, Liberec 1. reprezentační ples v KC Střelnice Turnov – tombola 2 355 

48 Tělovýchovná jednota Hejnice 12. ročník časovky do vrchu na kolech Smědava Cup  1 980 

49 Taneční klub Koškovi, Liberec Šatonové růţe pro sportovní soutěţní taneční pár 1 741 

50 Sport. klub vozíčkářů, Praha  Ceny pro benefiční turnaj SKV ve florbale vozíčkářů    828 
    

     příspěvky  c e l k e m   K č : 949 147 

 

 

V š e c h n y   f o n d y   nadační příspěvky  za rok 2011  celkem  Kč: 10 453 162 

  ========== 

   
 Z toho finanční nadační příspěvky celkem Kč: 9 504 015 

   ========= 
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    Příloha  věnovaná prostředkům  z Nadačního investičního fondu (NIF)    
 

 
 
 

 SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ   
 

v roce 2011   
 

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

Hospodaření  s příspěvky  z Nadačního investičního fondu (NIF)   

Prostředky z NIF jsou určeny výhradně k uloţení do nadačního jmění a nesmí se spotřebovat. 
Rozdělují se pouze výnosy z nich a Nadace je povinna takto činit ve prospěch neziskových 
organizací prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových řízení. Příspěvek z NIF 
a nakládání s jeho výnosy jsou v účetnictví Nadace vedeny analyticky odděleně.  
 

Získávání prostředků z NIF a jejich uloţení   

Nadace Preciosa je příjemcem finančních příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu 
(zkratka „NIF“) původně spravovaného Fondem národního majetku ČR (zkráceně FNM), dnes 
Ministerstvem financí ČR.  

Tyto prostředky získala Nadace počínaje roky 1999 aţ 2000 na základě úspěšné účasti ve 

výběrových řízeních vyhlášených Vládou ČR. V první etapě rozdělování prostředků z NIF 
v roce 2000 Nadace obdrţela příspěvek 22.481 tis. Kč určený pro poskytování grantů v oblasti 

sociální. V rámci druhé etapy rozdělování Nadace uspěla v oblasti vzdělávání a nejprve 
v roce 2002 získala příspěvek ve výši 18.762 tis. Kč.  V roce 2003 byla tato v jistém slova 
smyslu dotace navýšena o další dvě částky ve výši 6.296 tis. Kč a 4.750 tis. Kč. V roce 2004 
Nadace obdrţela příspěvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kč. V roce 2006 byl získán zatím poslední 
příspěvek z NIF ve výši 2.420 tis. Kč. Stalo se tak na základě Dodatků ke Smlouvě o převodu 
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro podporu 
nadací ve II. etapě, uzavřeného mezi Nadací a Českou republikou - Ministerstvem financí. 
Celkem bylo ve II. etapě rozdělování Nadací získáno 43.273 tis. Kč (stav od roku 2007).   

Získané prostředky resp. jejich investice byly postupně zapsány do nadačního jmění (formou 
zvýšení nadačního jmění o příslušnou částku) u místně příslušného rejstříkového soudu v Ústí 
nad Labem resp. jeho pobočky v Liberci. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF 

postupně zapsaných do nadačního jmění v současné době činí 65.754 tis. Kč.  

Takto získané prostředky z NIF byly do roku 2004 opakovaně vloţeny do nákupu podílových 
listů Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného původně investiční 
společností ŢB-Trust a.s. Praha, nyní Pioneer Investment. Celkově do podílových listů BFN 
investované příspěvky z NIF dosáhly výše 52.289 tis. Kč. Příspěvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kč 
získaný v roce 2004 byl nejprve na rok 2005 smluvně svěřen ke spravování na základě 
„Smlouvy o správě cenných papírů tvořících součást nadačního jmění“. Od 1.1.2006 došlo k 
jeho uloţení na zvláštní termínovaný účet (č. 89746) u ABN Amro Bank (dnes RBS), pobočky 
Praha. V roce 2006 došlo ke zvýšení úloţky v bance o zatím poslední příspěvek z NIF ve výši 
2.420 tis. Kč na celkovou výši 13.465 tis. Kč. V listopadu 2010 byla částka 13.465 tis. Kč 
přesunuta na termínovaný účet do Raiffeisen Bank, která nabídla vyšší míru jeho úročení.  

Prostředky NIF podléhají zvláštnímu reţimu odděleného spravování a rozdělování výnosů 
veřejnými granty. Na základě po roce 2000 uzavřených smluv s Fondem národního majetku ČR 
měla Nadace povinnost vyhlašovat tyto veřejné soutěţe pro oblasti sociální a vzdělávání. 
Nadace uplatňuje pravidlo pouţití výnosu za předchozí rok v roce následujícím a snaţí se 
grantovat do obou původně smluvně přidělených oblastí přibliţně rovnocennou částí výnosů.   
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Uţití výnosů (za rok 2010) z prostředků NIF v roce 2011   

Za předchozí kalendářní rok 2010 ze získaných prostředků NIF činil celkový skutečný dosaţený 
výnos 1.204 tis. Kč. Jednalo se o výnos odpovídající úrokovým mírám bank a podstatně vyšší 
neţ výnos za krizový rok 2008, který byl nejniţší v dosavadní historii Nadace. Základem výnosu 
byla dividenda ve výši 1,98% z prostředků NIF investovaných v celkové výši 52.289 tis. Kč 
do Balancovaného fondu nadací (BFN), která byla vyplacena v polovině března 2011. Dalším 
výnosem za období roku 2010 byl úrok z prostředků ve výši 13.465 tis. Kč uloţených 
na termínovaném účtu, který činil 169 tis. Kč (relativní výše výnosu 1,3% p.a.).  
Na rozdělení ročního výnosu byly Nadací souběţně vypsány dva veřejné granty. Vyhlášené 
podmínky grantů, jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno následně v této samostatné příloze.  

V roce 2010 se roční sazby ČNB Pribid pohybovaly od 1,81% pro první do 1,38% pro poslední 
pracovní den roku. Na základě od roku 2009 nově platných smluvních pravidel uţití výnosů z 
prostředků NIF byla Nadace povinna rozdělit minimální výnos, vypočtený na základě vzorce ve 
tvaru: 0,5 x aritmetický průměr dvanácti měsíčních hodnot (vţdy pro první den v měsíci) ročního 
Pribidu x 1/100 x nadačním rejstříkem zapsaná výše přijatých prostředků z NIF v nadačním 
jmění v Kč ke konci roku. Coţ znamená po výpočtu výnos za rok 2010 relativně 0,75% z 
prostředků NIF (které ke 31.12.2010 činily 65.754 tis. Kč), tedy celkem částku 490.689 Kč.   

Ve veřejném grantovém řízení realizovaném Nadací v roce 2011 bylo rozhodnuto rozdělit 

v oblasti sociální rovných 423 tis. Kč a v oblasti vzdělávání rovných 300 tis. Kč, coţ je celkem 
723 tis. Kč (o 277 tis. Kč méně, neţ v roce předchozím). Nadace i tak rozdělila podstatně více 
neţ celkový smluvně povinný minimální výnos z prostředků NIF za předchozí rok 2010, který 
činil 491 tis. Kč. Na zvýšení nadačního jmění a správu prostředků z NIF nebyly z výnosu pouţity 
ţádné prostředky. Náklady spojené s realizací výběrového řízení byly kryty z vlastních resp. 
ostatních prostředků Nadace.  
V roce 2011 v rámci otevřeného grantového řízení Nadace obdrţela celkem 133 ţádostí, z 

nichţ přispěla na 28 projektů. Nadací bylo pro oblast sociální ze 110 ţádostí vybráno 17 

ţadatelů, v oblasti vzdělávání bylo podáno celkem 23 ţádostí a z nich bylo vybráno 11 
projektů. Na základě velkého počtu ţádostí v oblasti sociální a malému počtu projektům 
v oblasti vzdělávání došlo k navýšení částky ve prospěch oblasti sociální oproti původním 
předpokladům o 73 tis. Kč (původně uvolněno 350 tis. Kč, výsledně 423 tis. Kč).  
Přehled v grantovém řízení vybraných organizací a udělených příspěvků je uveden následně.  

 

Předpokládané uţití výnosů z prostředků NIF v roce 2012   

Na základě aktuálně platných smluvních pravidel uţití výnosů z prostředků NIF je Nadace 
povinna rozdělit minimální výnos, vypočtený na základě vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický 
průměr dvanácti měsíčních hodnot ročního Pribidu x 1/100 x nadačním rejstříkem zapsaná výše 
příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč ke 31.12. předchozího roku. Pro rok 2011 byl 
aritmetický průměr ročních sazeb ČNB Pribid pro první dny jednotlivých měsíců roku spočten 
1,37% z prostředků NIF ke 31.12.2011 (které činily 65.754 tis. Kč), coţ znamená pro Nadaci po 
výpočtu smluvní relativní výnos minimálně 0,687% za rok 2011, tj. absolutně 451.510,80 Kč k 
rozdělení v roce 2012. Skutečný výnos z prostředků NIF byl vyšší (1.103 tis. Kč) a Nadace tak 
zajistila dostatečné finance pro realizaci grantových řízení v plném rozsahu. V roce 2009 
musela naopak doplnit část financí ze svých prostředků. Hospodaření za rok 2011 tak umoţnilo 
částečně kompenzovat ztráty za předchozí období způsobené všeobecnou finanční krizí.  

Nadace je připravena v průběhu roku 2012, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více 
neţ smluvně určený minimální výnos. Správní rada určila, ţe na základě výsledků veřejných 
grantových řízení bude rozdělena částka 750 tis. Kč, a to méně na podporu oblasti vzdělávání 
(určeno 300 tis. Kč) neţ na oblast sociální (určeno 450 tis. Kč). Plánovaná celková částka pro 
rozdělení je podstatně vyšší, neţ by odpovídalo výnosům k rozdělení spočteným na základě 
výše uvedeného vzorce vycházejícího z  průměrných měsíčních sazeb Pribid pro 1 rok, které 
činí cca 0,69% z výše nadačního jmění z NIF ke 31.12.2011, čemuţ odpovídá částka ve výši 
přibliţně 452 tis. Kč.   
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2011   
 

 

Nadace PRECIOSA  vyhlásila  pro rok 2011 veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků 
(grantová řízení) na podporu vzdělávání a školství  a  na podporu humanitárních a sociálních 
projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.  
 

Grantová  pravidla  
Nadace PRECIOSA vypisuje veřejně otevřené výběrové řízení (granty) na podporu činností 
v oblastech:  

 1.  Vzdělávání a školství:   

  Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia  

 2.  Sociální a humanitární:   
  Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů   

 

Příjemci grantu (ţadatelé):   
Nadační příspěvky z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) mohou být 
poskytnuty na předloţené projekty pouze právnickým osobám (organizacím a institucím), které 
jsou registrovány na území České republiky.    
Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, 
účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z 
prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, ţe nejméně 95% příspěvku bude pouţito na 
nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou 
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, ţe samy vloţí na realizaci 
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).  
 
Termíny a podmínky podávání ţádostí  
Ţádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou, 
a to pro 1. oblast (vzdělávání) do 31. května 2011 a pro 2. oblast (sociální) do 30. června 2011. 
 

Ţádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou 
(formulář).  Ţadatel můţe podat v rámci grantu pouze jednu ţádost obsahující jeden projekt.  
Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho ţadatele (projektu) nepřekročí 100 tisíc Kč.  

Ţádost musí obsahovat (resp. je nutno přiloţit):  
1) Projekt činnosti, na který se grant ţádá (cíle a etapy realizace, věcné vyuţití prostředků). 
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vloţených prostředků. 
3) Popis dosud dosaţených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán. 
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního zástupce. 
5) Doklad o platné registraci ţadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený). 
6) Číslo bankovního účtu, kam případný nadační příspěvek zaslat.   
 
Výsledek výběrového řízení bude sdělen ţadatelům do 31. srpna 2011  
Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku. Přijaté materiály se nevracejí. 
 
V Jablonci nad Nisou,   březen 2011  
 

               Ing. Stanislav Kadlec  v.r.   
     předseda Správní rady Nadace PRECIOSA 
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Rozdělení výnosů z prostředků NIF  v roce 2011    
----------------------------------------------------------------------------------------------   

Vyhodnocení veřejného grantového řízení Nadace Preciosa  
 

 

Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního čtvrtletí roku 2011 veřejné grantové řízení na 
rozdělení výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2010. Stalo se tak na 
základě smlouvy s Fondem národního majetku ČR na podporu subjektů, resp. konkrétních 
projektů z oblastí sociálních činností a vzdělávání.  

Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České 
republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za omezujících podmínek i nadace (kromě 
těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, ţe 
nejméně 95% příspěvku bude pouţito na nadační příspěvky třetí osobě) a dále organizace 
zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a bývalých rozpočtových organizací za 
podmínky, ţe samy vloţí nejméně 50 % finančních prostředků na poţadovaný projekt).  

Vyhlášení grantových řízení bylo zveřejněno na internetu, v tisku (regionální příloha deníku MF 
Dnes a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prostřednictvím, např. zpravodajem pro nestátní 
neziskové organizace.  

Ţádosti o grant se podávaly do 31. května (oblast vzdělávání) resp. 30. června 2011 (oblast 
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 133 
ţádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 23 ţadatelů bylo z oblasti 
vzdělávání a 110 ţadatelů z oblasti sociální. Celkově poţadavky ţadatelů obou grantů přesáhly 
částku 7 miliónů Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí proběhlo ve dvou etapách v červnu a 
v červenci. Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně bezprostředně po 
vyhodnocení, a to v průběhu měsíců července a srpna 2011.  
 

Skladba přihlášek o grant  podle charakteru formy subjektivity ţadatelů byla následující: 

 I.  Ţadatelé zaměření na vzdělávání:  
a) Školská zařízení podala 15 přihlášek, vybráno 10 projektů s příspěvky celkem 280.000 Kč. 
b) Ostatní organizace podaly 8 přihlášek, vybrán 1 projekt s příspěvkem ve výši 20.000 Kč.  

II.  Ţadatelé vykonávající sociální činnosti:  
a) Občanská sdruţení podala 63 přihlášek, vybráno 11 projektů s příspěvky celkem 272.000 Kč. 
b) Ostatní organizace podaly 47 přihlášek, vybráno 6 projektů s příspěvky celkem 151.000 Kč. 
 

Celkem v grantovém řízení byly 28 vybraným ţadatelům přiděleny nadační příspěvky 
v souhrnné výši 723 000 Kč. S ohledem na mnoţství a naléhavost obdrţených poţadavků bylo 
rozhodnuto přidělit na grantový program v oblasti sociální více neţ odpovídající výnos. Nadace 
Preciosa tak výrazně překročila povinnou smluvní minimální mez peněţních prostředků z NIF 
k rozdělení v roce 2011 (přibliţně 491 tis. Kč), určenou podle smluvního vzorce z průměru 
dvanácti měsíčních hodnot sazeb roční Pribid, vyhlášených ČNB v předchozím kalendářním 
roce 2010 (výsledně dle smluvního vzorce 0,74625%).  

Z hlediska rozlišení právní formy vybraných ţadatelů se jednalo o 12 občanských sdruţení, 
8 příspěvkových organizací - převáţně střední školy, 4 veřejné vysoké školy, 2 církevní účelová 
zařízení, 2 obecně prospěšné společnosti a ţádný nadační fond nebo nadace.  

Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky byly 
vybraným ţadatelům poskytnuty během července a srpna 2011.  
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Nadace PRECIOSA,  Jablonec n.N.   -  Hospodaření s finančními prostředky z NIF 

 

ROZBOR  NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  Z NIF POSKYTNUTÝCH  V ROCE  2011  
 

URČENÍ UŢITÍ VÝNOSU Z NIF  I.  II.  

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

Sociálně  
humanitární  

Vzdělávání  
školy  

 

PROSTŘEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2010  I.  II.  Celkem Kč  

 Celkové prostředky k 31. prosinci 2010 v Kč  22 481 000 43 273 000 65 754 000 

 Skutečný výnos prostředků z NIF za rok 2010 445 045 758 866 1 203 911 

 Relativní skutečný výnos prostředků z NIF za r. 2010 1,98% 1,73 % 1,82 % 

 Smluvní výnos z NIF za r. 2010 (0,74625% dle Pribid) 167 764 322 925  490 689 
 

Použití výnosů na: 
 

 Nadační příspěvky 423 000 300 000 723 000 

 Správu nadace 0 0 0 

 Navýšení nadačního jmění 0 0 0 

Pozn.: většina prostředků byla uloţena u Balanc. fondu nadací Pioneer Inv. za r. 2010 s výnosem 1,98% p.a. 
V r. 2010 nebyly získány ţádné další prostředky z NIF (nerozdělovaly se), jako tomu bylo v dřívějších letech.  
 

Právní formy příjemců - nadační příspěvky určené 

následujícím typům právnických osob:  
Počet  
 I.  |   II. 

I.  
Přísp. Kč 

II.  
Přísp. Kč 

Celkem 

Přísp. Kč 

Občanským sdruţením (o.s.)  11 1 272 000 20 000 292 000 

Obecně prospěšným společnostem (o.p.s.) 2 - 71 000 0  71 000 

Církevním právnickým osobám (účelovým)  2 - 50 000 0  50 000 

Nadacím (omezení mimo příjemce NIF)  - - 0 0 0 

Nadačním fondům  - - 0 0 0 

Org. sloţkám státu (veřejné vysoké školy) - 4 0 129 000 129 000 

Příspěvkovým organizacím 2 6 30 000 151 000 181 000 

Jiným právnickým osobám - - 0 0 0 

Fyzickým osobám  - - 0 0 0 
 

Rozdělení podle krajů  - nadační příspěvky  

z NIF celkem v Kč poskytnuté do kraje:  
Počet  

  I.  |   II. 
I.  II.  Celkem  

Jihočeského - - 0 0 0 
Jihomoravského - - 0 0 0 
Karlovarského - - 0 0 0 
Královéhradeckého - -  0  0 0 
Libereckého 8 6 201 000 184 000 385 000 
Moravskoslezského 1 -  10 000  0   10 000 
Olomouckého 2 -  53 000 0   53 000 
Praha 5 2 129 000  57 000 186 000 
Pardubického - - 0 0 0 
Plzeňského - 1 0  24 000   24 000 
Středočeského - - 0 0 0 
Ústeckého - 2 0  35 000   35 000 
Vysočina 1 -  30 000 0   30 000 
Zlínského - - 0 0 0 
 

Vybrané údaje  z I. a II. grantového řízení   I.  II.  Celkem  

Celkový počet ţádostí (podaných projektů)   110 23 133 

Celkový počet podpořených subjektů (příspěvků)   17 11  28 

 
 Nadační příspěvek v Kč   

Nejvyšší     65 000 50 000 65 000 

Nejniţší   9 000 10 000   9 000 

Průměrný 24 882 27 273     25 821 
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Rozdělení výnosů  z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2011  

v oblasti  sociální a humanitární    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2011 grantové řízení na podporu  
humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvku NIF (za rok 2010), a to pro subjekty 
zabývající se činností v oblasti:  

Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů.  

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou 
registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit: 
občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví  a za omezujících 
podmínek i nadace, nadační fondy a dále organizace zřízené státní správou a samosprávou 
(u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, ţe samy vloţí nejméně 50% 
finančních prostředků na předmětný projekt).  

Vyhlášení grantu bylo zveřejněno v tisku určeném pro neziskové organizace (Grantový 
kalendář), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prostřednictvím.  

Ţádosti o grant se podávaly do 30. června 2011 na adresu sídla Nadace Preciosa, 
Opletalova 17,  466 67 Jablonec nad Nisou. Ţádosti se přijímaly v jednom vyhotovení a 
musely obsahovat list s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K ţádosti bylo nutno 
přiloţit: platný doklad o registraci ţadatele, projekt činnosti, na který se grant ţádá 
s uvedením věcného uţití prostředků, rozpočet s uvedením objemu vlastních i dalších 
prostředků vloţených do projektu, popis dosud dosaţených výsledků v předmětné oblasti 
činnosti. 

Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 110 ţádostí z celé České republiky 
s poţadavky přesahujícími celkovou částku 6 miliónu Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí 
proběhlo během měsíce července, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace dne 
25.7.2011. Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně počátkem srpna 
2011.  

Výnos ze spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok 2010 smluvně činil 
167.764,- Kč (0,74625% z částky 22,481 mil. Kč získané v první etapě rozdělování a uloţené 
jako nadační jmění). Správní rada Nadace Preciosa i s ohledem na důsledky všeobecné 
finanční krize rozhodla přidělit na grantový program 350.000 Kč. Při realizaci samotného 
výběrového řízení bylo vzhledem k významu mnoha předloţených projektů účelově 

rozděleno celkově 423.000 Kč, coţ je o mnoho více neţ smluvními podmínkami určený 
minimální povinný výnos a více, neţ se předpokládalo dle ročního finančního plánu nadace.   

Skladba ţadatelů o grant  podle právní formy byla následující:  

a) Občanská sdruţení podala 63 přihlášek, příspěvky na 11 projektů v celk. výši 272.000 Kč. 

b) Ostatní organizace podaly 47 přihlášek, příspěvky na 6 projektů v celk. výši 151.000 Kč.  

Některé poţadavky podle převaţující orientace nebyly přesně vyhovující co do splnění 
vypsaného tematického okruhu „Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů“.  

Celkem bylo vybráno 17 sociálních projektů. Z hlediska právní formy vybraných ţadatelů 
se jednalo o 11 občanských sdruţení, 2 příspěvkové organizace, 2 obecně prospěšné 
společnosti a 2 církevní účelová zařízení.  
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky 
byly poskytnuty v měsících srpen aţ září 2011.  

Tabulka obsahující soupis vybraných ţadatelů a jejich projektů s uvedením schválených 
nadačních příspěvků z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.  
 

 



Výroční zpráva  Nadace Preciosa  za rok 2011   

31 

 
 
 
 

 PŘEHLED  VYBRANÝCH  PROJEKTŮ  a nadačních příspěvků  z výnosů  Nadačního inv. fondu (NIF)  v roce 2011   
      

 

Oblast grantového řízení:  SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ    
   

Poř. Ţadatel  (název organizace, sídlo)  Stručný  popis  poţadavku  - účel uţití příspěvku  Přísp.Kč Forma org. 

1  Charita Konice, Zahradní 690, okr. Prostějov  Zkvalitnění vybavení a signalizační systém pro klienty DPS Bohuslavice 23 000 cirkevní org. 

2  Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje   Pořízení dřevěného elektrického polohovacího lůţka pro handicapované 15 000 obč. sdruţ. 

3  ONKO - Naděje, o.s. Zakladatelská 22, Karviná  Zřizování pracovních míst a podpora zaměstnanosti zdr. znevýhodněných 10 000 obč. sdruţ. 

4  ZŠ a MŠ pro tělesné postiţené, Liberec 1  Projekt "Noemova archa“ - celotýdenní hra uzpůsobená potřebám ţákům 20 000 přísp. org. 

5  Česká asociace pro psychické zdraví, Praha 4  Projekt "Profesionalizace sklářské dílny v Terapeutické komunitě Mýto" 20 000 obč. sdruţ. 

6  Sociální sluţby Města Nový Bor, B.Egermanna 950  Projekt "S kompenzačními zdravotními pomůckami k větší soběstačnosti" 10 000 přísp. org. 

7  Fokus Vysočina, 5.května 356, Havlíčkův Brod  Chráněné dílny Fokusu Vysočina - rehabilitace osob s handicapem 30 000 obč. sdruţ. 

8  Sdruţení SRAZ, SEV Toulcův dvůr,  Praha  Vybavení šaten pro klienty pracovních rehabilitací a sociálního podnikání 20 000 obč. sdruţ. 

9  Asociace rodičů a přátel ZP dětí,  Jablonec n. N.   Projekt "Půjčovna dětských invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek" 33 000 obč. sdruţ. 

10  Občanské sdruţení D.R.A.K., Oblačná 1, Liberec 5  Projekt "Zaměstnávání zdravotně postiţených osob v chráněných dílnách" 65 000 obč. sdruţ. 

11  Oblastní charita Liberec, Uhlířská 7, Liberec   Projekt "Nakoupení polohovatelných lůţek pro seniory a tělesně postiţené" 27 000 cirkevní org. 

12  Společenství Dobromysl, Za Poříč. branou, Praha  Projekt "Nový sporák pro Týdenní stacionář Dobromysl" - příprava jídel 9 000 obč. sdruţ. 

13  Salet o.s., Letohradská 3, Praha 7  Projekt "Podpora provozu tréninkového pracoviště Emánek" 30 000 obč. sdruţ. 

14  Středisko SOS vzájemné pomoci občanů, Olomouc  Projekt "Pracovní uplatnění pro handicapované" - atypické kontejnery 30 000 obč. sdruţ. 

15  Fokus Liberec, Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15  Projekt "Materiál a pomůcky pro chráněnou rukodělnou dílnu" 10 000 obč. sdruţ. 

16  Rozmarýna o. p. s., Jaromírova 34, Praha  Projekt "Sociální firma Café Rozmar - tréninkové zaměstnání mládeţe" 50 000 o. p. s.  

17  Rytmus Liberec, o.p.s, Palachova 504/7, Liberec 1  Projekt "Podpora soběstačnosti cílové skupiny a jejich uplatnění" 21 000 o. p. s.  

      
 Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem : 423 000 
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Rozdělení výnosů  z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2011  

v oblasti  vzdělávání (škol)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Nadace  PRECIOSA  v březnu 2011 vyhlásila veřejné grantové řízení  na výběr vzdělávacích 
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2010), a to cíleně pro oblasti činnosti: 

Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a umělecky zaměřených směrů studia. 
 

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány 
na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit: občanská 
sdruţení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní 
správou a samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, ţe samy 
vloţí nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt). Záměrně omezující 
podmínky navíc byly stanoveny pro nadace i nadační fondy (přispět min. 95% ve prospěch 
třetí osoby).  

Vyhlášení bylo provedeno prostřednictvím tisku v regionálních vydáních novin MF Dnes, 
pomocí médií určených pro neziskové organizace (např. Grantový kalendář), na 
internetových stránkách nadace i jinými způsoby.  

Ţádosti o grant se podávaly do 31. května 2011 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova 
17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Ţádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely 
obsahovat list s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K ţádosti bylo nutno přiloţit: 
doklad o platné registraci resp. zřízení ţadatele, projekt činnosti, na který se grant ţádá (cíle a 
etapy realizace projektu, věcné vyuţití), rozpočet s uvedením objemu vlastních prostředků 
vloţených do projektu, popis dosud dosaţených výsledků a základní popisné a kontaktní 
údaje.  

Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 23 ţádosti převáţně z libereckého 
regionu, ale i z jiných míst České republiky. Celkem přijaté poţadavky dosáhly částky přes 
1 milión Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní 
rady 21.6. Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně koncem června 2011.  

Odpovídající výnos z prostředků NIF v nadačním jmění (celkem 43,273 mil. Kč získaných ve 
druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok 2010 činil 323 tis. Kč. Správní rada nadace 
rozhodla přidělit na grantové programy více neţ smluvními podmínkami určený minimální 
povinný výnos ve výši cca 0,74625% dle vzorce z měsíčních sazeb ČNB roční Pribid. 
S ohledem na poměrové rozdělení realizovaného výnosu do dvou grantových oblastí bylo 
operativně rozhodnuto posílit oblast humanitární na úkor oblasti vzdělávací. V rámci 

grantového řízení z oblasti vzdělávacích činností bylo ţadatelům rozděleno celkem rovných 

300.000 Kč, a to mezi 11 vybraných ţadatelů resp. předloţených projektů.  

Skladba přihlášek o grant  podle charakteru formy subjektivity ţadatelů byla následující:  

a) Školská zařízení podala 15 přihlášek, příspěvky na 10 projektů v celkové výši 280.000 Kč. 

b) Ostatní organizace podaly 8 přihlášek, příspěvky na 1 projekt v celkové výši 20.000 Kč.  

Z hlediska rozlišení právní formy 11 vybraných ţadatelů se jednalo o 1 občanské sdruţení, 6 
příspěvkových organizací (školská zařízení) a 4 veřejné vysoké školy. Se všemi vybranými 
subjekty byly na přelomu června a července uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky z výnosu 
NIF byly poskytnuty bez zbytečného odkladu, zpravidla do konce července 2011.  

Tabulka obsahující soupis vybraných ţádostí s uvedením schválených nadačních příspěvků 
z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.  
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  P Ř E H L E D   VYBRANÝCH  PROJEKTŮ  A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  z výnosu  Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2011  
 

 oblast grantového řízení:    ŠKOLY   A   VZDĚLÁVÁNÍ   
 

Poř. Ţadatel  (název organizace, sídlo)  Projekt - popis poţadavku - účel uţití příspěvku  Příspěvek Forma org. 

1  ZUŠ, Komenského ul., Česká Kamenice  Projekt "Perkusní soubor" pořízení vybavení bicími nástroji 10 000 Přísp. org. 

2  EURYTMIE, o.s., Jabloňová ul., Liberec 12  Zakoupení nových hudebních nástrojů pro dětský soubor  20 000 Obč. sdruţ. 

3  Střední uměl. škola sklářská, Ţelezný Brod  Pořízení měřicího přístroje Pasco se sondami a čidly pro chemii 40 000 Přísp. org. 

4  Západočeská univerzita, Univerzitní ul., Plzeň  Dovybavení ateliéru Design kovu a šperku o pec a stoly  24 000 Veřejná VŠ 

5  SUPŠ sklářská,  Havlíčkova ul., Kamenický Šenov  Diamantového kotouče pro brusírnu skla a řezání plamenem 10 000 Přísp. org. 

6  ZUŠ Trhanovské nám., Praha - Hostivař   Nová technika pro interaktivní výuku v uměleckých oborech 27 000 Přísp. org. 

7  Akademie múzických umění,  Hudební fak., Praha  Provedení opery Orfeus a Euridika - praxe na divadelní scéně 30 000 Veřejná VŠ 

8  SUPŠ p.o., Horní nám., Jablonec nad Nisou   Inovace hardware sestavy počítačové učebny, pořízení tiskárny 37 000 Přísp. org. 

9  Univerzita J.E. Purkyně, Ateliér skla FUD, Ústí n.L.  Poloautomatický kuličský stroj s diamantovými kotouči 25 000 Veřejná VŠ 

10  SUPŠ a VOŠ, Skálova ul., Turnov  Speciální kovářské uhlí a výhně pro praktickou výuku 27 000 Přísp. org. 

11  Technická univerzita, Fak. designu, Liberec  Materiál pro sklářské dílny realizující výtvarné návrhy 50 000 Veřejná VŠ 

  
  

  
 S o u č e t  nadačních příspěvků  c e l k e m  K č :  300 000   
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Ohlédnutí  za nadační činností  v roce 2011   
 

Loňský rok 2011 znamenal pro Nadaci Preciosa nejenom pokračování v dosavadních 
tradičních nadačních činnostech, ale také nové výzvy. Během roku bylo uděleno přes 450 
jednotlivých nadačních příspěvků v celkové hodnotě přesahující 10 miliónů Kč. Počet 
nadačních příspěvků byl historicky druhý nejvyšší, jen o málo niţší, neţ v předchozím roce, 
který byl ovlivněn rozsáhlou pomocí po povodních na Liberecku. Bohuţel i tak téměř 250 
ţadatelů nebylo uspokojeno, zdroje a moţnosti Nadace jsou vţdy limitované.  

I přes všeobecně nepříznivou finanční situaci, která se nemohla neprojevit i na omezení 
zdrojů, dokázala Nadace podpořit většinu dlouholetých partnerů a to v celém širokém 
spektru činností volnočasových, kulturních, sociálních, odborných i dalších.  

Zcela ojedinělé bylo přispění částkou přesahující 2 milióny Kč ve prospěch Nemocnice 
v Jablonci nad Nisou na zlepšení její vybavenosti. Především oddělení interny, ale také 
ortopedie tak získaly nové zdravotnické přístroje. Neobyčejně vysoký byl také příspěvek ve 
prospěch vybavenosti Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, kam Nadace přidělila 750 tisíc 
Kč na zakoupení nového mamografu.  

V rámci celostátní působnosti lze připomenout trvalou podporu odborné činnosti České 
sklářské společnosti a Ústavu 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.  

Nadace pravidelně kaţdoročně vyhlašuje široké veřejnosti přístupná grantová řízení. Jsou 
dlouhodobě orientována ve prospěch činností v oblastech sociální a vzdělávací. V jejich 
rámci bylo na realizaci 28 projektů věnováno 723 tisíc Kč.   

Nadace nezapomíná na sociální projekty ve prospěch handicapovaných spoluobčanů. 
Příkladem je spolupráce s mnoha občanskými svépomocnými sdruţeními osob s různým 
druhem postiţení nebo nemocí, a to nejen na různé jimi pořádané akce, ale i vybavenost, 
třeba půjčoven zdravotních pomůcek.   

K mimořádným výzvám předchozího roku 2010 patřily především bleskové povodně, a to 
zejména v první polovině srpna na Liberecku, tedy přímo v regionu sídla Nadace. Pomoc 
postiţeným pokračovala i v roce 2011. Třeba jedné z nejhůře postiţených obcí Višňová na 
řece Smědé Nadace přispěla 100 tis. Kč na zakoupení nového vozidla pro místní sbor 
dobrovolných hasičů.  

Významná byla iniciativa Nadace při opětovném vystavení zrestaurované monumentální 
skleněné mozaiky Josefa Kaplického „Hold sklu“, oceněné v Bruselu na světové výstavě 
EXPO 1958 zlatou medailí. Na její instalování ve vstupních prostorách Severočeského 
muzea v Liberci a doprovodnou výstavu sklářských umělců Nadace věnovala 80 tisíc Kč.  

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 ţivota společnosti. Úkolem zůstává 
trvalá snaha o udrţení dosavadní výše majetku Nadace. Vyváţené hospodaření mezi příjmy 
a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na přibliţně dosavadní úrovni.  
 

V Jablonci nad Nisou, 30. června 2012  
 

 

Ing. Ivo Schötta,  

ředitel Nadace PRECIOSA  
 
 

 



 

  

 
 

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 393 (ředitel) nebo linka 253 (sekretariát),  
Fax: 488 115 609 nebo 608,   E-mail:  info@nadace.preciosa.cz   
Internet   http://www.nadace.preciosa.com  (moţný přístup i přes stránky Preciosy, a.s.)  
IČO:  60254092 (přidělil Statistický úřad),    DIČ:  CZ - 60254092 (přidělil Finanční úřad)  
K poskytování finančních darů ve prospěch činnosti Nadace slouţí její běţný korunový účet  
Bankovní účet číslo:  1291420287 / 0100  u Komerční banky, pobočka Jablonec nad Nisou. 
Právní forma: nadace podle Zákona č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech   
   Nadace je nestátní neziskovou organizací.   
Datum zaloţení: 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, vloţka 14  

 

Zřizovatel a správce:   
Nadace PRECIOSA  byla zaloţena  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 2011  (stav ke 31.12.2011)   

Správní  rada:  

Předseda:  Ing. Stanislav Kadlec  - generální ředitel NLT, a.s. Liberec (skup. Preciosy)   
Místopředseda:  Ing. Lucie Karlová  - jednatelka Preciosa Figurky s.r.o. Jablonec n.N.  
Členové:  Ing. Stanislav Vohlídal  - personalista společnosti Preciosy Jablonec n.N.  
Mgr. Jana Havlíčková  - personální ředitelka ředitelství Preciosy, a.s. Jablonec n.N.  
Ing. Ján Valapka  -  vedoucí pracovník vývoje Preciosy, závod Liberec  

Dozorčí  rada:  
Předseda:  Ing. Jan Kocour  - provozní ředitel Preciosa Figurky, s.r.o., Jablonec n.N. 
Členové:  Ing. Jana Voříšková  - vedoucí odd. Střediska sdílených sluţeb, Liberec  
Ing. Ota Hujer  -  pracovník výzkumu a rozvoje, člen České sklářské společnosti   

Výkonné sloţky:  
Ředitel:  Ing. Ivo Schötta  - odborný referent personálního úseku ředitelství Preciosy, a.s.  
Sekretariát nadace: paní Marcela Vojtíšková - ref. personálního odd. ředitelství Preciosy, a.s. 
Ekonom (účetní): Ing. Pavla Trávníčková  - ved. finančního odboru ředitelství Preciosy a.s.  
 

Správci  účelových  fondů  nadace: 

Fond vědy a výzkumu:  Ing. Jiří Koucký, CSc.,FEng.  - vedoucí koncepcí ředitelství Preciosy   
Fond zdraví (zdravotnictví):  Ing. Stanislav Vohlídal  - personalista Preciosy, a.s.  
Fond tělovýchovy a sportu:  Ing. Jaroslav Šimon  - generální ředitel Preciosy, a.s.  
Fond humanitární a sociální:  Ing. Lucie Karlová  - jednatelka Preciosa Figurky s.r.o.  
Fond ekologie (ţivotního prostředí):  Ing. Jiří Panoch  - vedoucí správy areálů Preciosy, a.s. 
Fond vzdělání (školství):  Mgr. Jana Havlíčková  - personální ředitelka Preciosy, a.s.  
Fond kultury a umění:  Ing. Zbyněk Štiller  - vedoucí výzkumu Preciosy, pracoviště Liberec  

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

 

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

 










