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ÚVOD
Dvacet let veřejně prospěšné činnosti
Nadace Preciosa
Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace Preciosa
Dámy a pánové,
koncem roku 2013 tomu bylo přesně dvacet let, co představenstvo firmy Preciosa, a.s.
rozhodlo založit vlastní podnikovou nadaci. Myslím, že dvacet let existence nás opravňuje
k tomu, abychom se ohlédli za historií Nadace Preciosa a přemýšleli i o její budoucnosti.
Od doby svého založení podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně
prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Celkový objem poskytnutých darů
přesáhl 160 miliónů Kč. Nadace Preciosa tak svojí činností významně podporuje
společenskou odpovědnost Skupiny Preciosa a spoluvytváří občanskou společnost.
Od počátku existence Nadace Preciosa ji společnost Preciosa, a.s. systematicky finančně
podporuje. Mimořádně nás těší, že se Nadace těší i podpoře od zaměstnanců skupiny
společností Preciosa. Mnozí z nich přispívají nadaci pravidelně a za rok 2013 přispělo na
činnost Nadace téměř 400 našich zaměstnanců a je to za celou její historii rekordní číslo.
V souladu se strategickým cílem dlouholetého předsedy správní rady profesora Věňka
Šilhána jsme vždy část obdržených příspěvků odkládali stranou. To nám umožnilo, že
v současné době můžeme nadační činnost vykonávat převážně z výnosů dlouhodobě
drženého majetku. Takovouto konzistentní nadační politiku, věříme, oceňují i naši
dlouhodobí partneři. Správní rada považuje finanční stabilitu a tím pádem určitou
nezávislost na vývoji okolí za zcela zásadní vklad do dlouhodobé existence Nadace.
Chci u příležitosti završení dvaceti let existence Nadace poděkovat všem současným i
minulým členům správní rady a správcům jednotlivých fondů. Někteří z nich jsou s Nadací
po celých dvacet let. Prožili jsme a prožíváme mnoho setkání a příběhů, které jsou po
celém vějíři lidského života. Od podpory talentovaných studentů po podporu osob, které
se ocitly v těžké životní situaci. Od školství přes kulturu a ekologii až po sport. Od
nemocnic až po zdravotnické dobrovolníky. Od zájmových uskupení přes instituce až po
jednotlivce. Jsem přesvědčený, že nás tato práce těší a lidsky obohacuje.
Od roku 1994 jsme se stali respektovanou a potřebnou institucí jak v rámci Libereckého
kraje, tak v mnoha ohledech i v celé České republice. Myšlenka dobročinnosti a
pospolitosti v nás zakořenila. Její síla je v dlouhodobosti a konzistentnosti našeho
chování. V tomto duchu bychom chtěli působit i v budoucnu.
V Jablonci nad Nisou, červen 2014

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2013
================================================================

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

Organizace činnosti Nadace
Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorčí rada, sbor správců fondů a sekretariát Nadace.
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v příloze „Základní informace o Nadaci“.
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 životní prostředí. Následně byl v roce
2004 vyčleněn v rámci fondu humanitární a sociální péče zvláštní podfond nazvaný "Fond
individuální pomoci" zaměřený na pomoc jednotlivcům. Prostřednictvím těchto fondů Nadace
uděluje finanční příspěvky. Specifickou záležitostí jsou pak nadační příspěvky věcné, mající
většinou původ v darech obdržených Nadací od jejího zřizovatele.
Činnost jednotlivých fondů řídí jejich správci, kteří zároveň tvoří i odborný poradní tým
Správní rady. Správci fondů Nadace se řídí finančním plánem schváleným Správní radou a
stanovenou strategií nadační politiky. Jejich důležitým úkolem je, kromě jiného, sledování
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami včetně vyhledávání
možností spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích až
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě.
Nadace a veřejnost
Informace o činnosti Nadace je možno získávat na jejích vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příležitostně formou různých veřejně právních tiskovin i
prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci firmy Preciosa i veřejnost dále
nacházejí pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace
dlouhodobě spolupracuje s různými občanskými iniciativami. Udržuje kontakty s orgány
samosprávy obcí a místní správy i organizacemi a institucemi především Libereckého kraje.
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Asociace nadací
Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která
sdružuje významné nadace působící na území České republiky. Hlásí se k Asociací
vyhlášenému Etickému kodexu nadací. Kromě jiného tímto mají zástupci Nadace možnost
účastnit se odborných seminářů a diskusí o právních normách v nadačním i neziskovém
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy svěřených prostředků a další
problematice nestátních neziskových organizací. V rámci této organizace je Nadace nyní
zařazena do Asociace firemních nadací a fondů, kam svým podnikovým charakterem patří.

Nadační politika
------------------------Nadace podporuje obecně 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 již osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují do
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče.
Od roku 2004 je věnována větší pozornost také individuální sociální pomoci fyzickým
osobám v nouzi. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla schválena
zvláštní pravidla a tato orientace se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit.
Orientace nadační politiky
Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatňuje již 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 udržování
trvalých hodnot v oblastech svého působení a v případě naléhavé potřeby i operativní řešení
mimořádných událostí. Důležitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních
příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.
Důležitou součástí aktivit Nadace je grantová činnost v oblasti vzdělávání a humanity, která
je podporována ze zdrojů získaných z prostředků Nadačního investičního fondu ČR.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Mnohé významné a prospěšné občanské aktivity mohou být úspěšně realizovány jen na
základě spolupráce řady organizací včetně přispění donátorů a nadací. Mezi tyto aktivity
patří například ochrana životního prostředí, program podpory české vědy, kultury a
vzdělanosti, péče o zdraví obyvatel, vybrané humanitární projekty a další aktivity.
Jedním z příkladů společného soustředěného úsilí jsou akce na podporu rozvoje libereckého
regionu, mimo jiné vyhlašování osobnosti nebo zaměstnavatele Liberecka nebo realizace
ekologického programu záchrany původního přírodního genofondu Jizerských hor.
Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu filmů pro děti a
mládež ve Zlíně, pro který poskytuje umělecké ceny do soutěží filmové tvorby.
Dlouhodobé projekty Nadace
Pravidelně po celou dobu své existence Nadace podporuje významná kulturní zařízení.
Podpora institucí jako jsou divadla, muzea, galerie, základní umělecké školy v Liberci,
Jablonci nad Nisou i dalších místech má už letitou tradici.
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace dlouhodobě 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 pravidelné příjemce nadačních příspěvků patří například
Klub pro zdraví obyvatelstva Liberecka, realizující projekty ve prospěch zdraví dětí i seniorů.
Každoročně 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
2013 očkováno více než 750 občanů vakcínou proti sezónní chřipce.
Sdružování finančních prostředků
Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdružování finančních prostředků může
posloužit podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, pořádané pro školní mládež
během letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci - Harcově.
Nadace je příspěvkem 90 tis. Kč dlouhodobě generálním sponzorem této akce, a to též ve
spolupráci s dalším významnými partnery, mezi nimiž byla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Důležitý je také podíl Nadace na společné aktivitě zejména regionálních sponzorů, bez které
by neexistovalo mnohé vybavení moderními zdravotními přístroji Nemocnice v Jablonci n.N.,
Liberci a České Lípě. Podobně je tomu u vybavování venkovních zahrad školek hracími
prvky a odborných učeben škol pomůckami. Těší nás spolu s městem Jablonec n. N. a
dalšími sponzory realizovaná dlouhodobá podpora pěveckého sboru při jablonecké ZUŠ,
který má mimořádné úspěchy na mezinárodních pěveckých festivalech sborů.
Mimořádné akce realizované v roce 2013
Z jednorázových akcí můžeme jmenovat příspěvek České sklářské společnosti na
uspořádání XXIII. Mezinárodního kongresu o skle v Praze. Nadace reagovala na akutní
odborné potřeby Ústavu Skla a keramiky Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze tím,
že částkou 69 tis. Kč financovala zlepšení vybavení laboratoře chemie a technologie skla o
nový stereomikroskop pro studium optických vlastností skel. Krajské vědecké knihovně
v Liberci Nadace přispěla 50 tis. Kč na zakoupení tištěné odborné literatury i elektronických
knih, představujících moderní formy předávání informací.
Významná byla iniciativa Nadace při organizovaní výstavy „Preciosa Iserina - skleněná
kouzla“ k 65. výročí mateřské firmy Preciosa, konané od června do října 2013 v prostorách
hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Její vernisáž se stala také
významnou společenskou událostí za přítomnosti řady osobností včetně členů Správní rady i
dalších orgánů nadace. Nadace měla na výstavě samostatnou velkorozměrnou expozici.
Novou aktivitou je udělování ocenění studentům a především řešícím kolektivům z
Technické univerzity v Liberci a v roce 2013 poprvé také VŠCHT Praha za odborné práce
projektově řešící konkrétní praktická témata vypisovaná v rámci soutěže „Preciosa Crystal
Challenge“.
Pomoc místnímu zdravotnictví
Zcela mimořádnou aktivitou nadace posledních let byly příspěvky ve prospěch především
nemocnic v Libereckém kraji. Nadace v předchozích letech investovala vysoké částky do
vybavení regionálních nemocnic zdravotnickými přístroji. V roce 2013 významný příspěvek
450 tis. Kč získala Nemocnice v Jablonci nad Nisou, a to na zakoupení nového kamerového
artroskopického operačního systému pro oddělení ortopedie.
Důležitá je také podpora nepřímá, například dary celkem 90 tis. Kč ve prospěch činnosti
Hospicové péče svaté Zdislavy sídlem v Liberci. V rámci záměru humanizace nemocničního
prostředí došlo darem 27 tis. Kč ke zlepšení vybavení oddělení následné péče Léčebny
dlouhodobě nemocných Krajské nemocnice v Liberci novými televizory a termoskami.
Dále Fakultní nemocnice v Praze Motole obdržela 40 tis. Kč k úhradě účasti na
mezinárodním kongresu dětské neuroonkologie.
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Charitativní činnost
Zcela samostatnou kapitolou je charitativní činnost, odpovídající potřebám postižených
skupin spoluobčanů. Pořadatelé evropských závodů ručně poháněných kol v Lounech získali
pro těžce zdravotně postižené účastníky - sportovce hodnotné křišťálové ceny, znázorňující
jejich kola s ručním pohonem (Handbike). Nadace přispěla částkou 30 tis. Kč občanskému
sdružení D.R.A.K. v Liberci na terénní sociální služby v rodinách osob se ZTP. Tato
partnerská organizace dělá mnoho pro zaměstnání ZTP osob, čímž pomáhá vozíčkářům a
dalším postiženým osobám v rámci projektu "Radost z práce".
Jablonecká pobočka Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí známá fungováním
své půjčovny invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek pro děti a mládež, mohla díky
daru Nadace zajistit rekondiční pobyt pro své členy. Svaz onkologických pacientů JAKOP
zajistil ozdravný zdravotně rehabilitační pobyt svých členů v přírodě. Speciální pedagogické
centrum pro sluchově postižené v Liberci dává nadaci podněty na nákup digitálních
naslouchadel pro děti ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Senso.
Řešení krizových situací
Bohužel v roce 2013 počátkem června zasáhly Českou republiku mimořádné letní povodně,
podobně jako tomu bylo v roce 2010 i předchozích letech. Nadace obrátila svoji pozornost
na Mateřskou školu v Terezíně, která po zaplavení byla vyřazena z provozu. Příspěvek
500 tis. Kč pomohl realizovat potřebné rekonstrukční práce a umožnil zahájení chodu školky
před koncem roku. Nadace pomohla také ZUŠ Lovosice a sdružení Fokus v Ústí nad
Labem. Tato angažovanost také přispěla ke zvýšení poskytování peněžních darů Nadaci.
Mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa vznikla jako spontánní iniciativa sbírka, která
posílila nadační prostředky na pomoc po povodních o více než 150 tis. Kč.
Nadační pomoc po červnových povodních roku 2013 je blíže popsána v samostatné příloze.
Ulehčení života seniorů
Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke
zpříjemnění a ulehčení života starší generace. Jedná se především o podporu subjektů
provozujících pečovatelské služby, penziony pro důchodce a další charitativní činnosti.
Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichž členskou základnu tvoří
převážně senioři. Mezi ně patří pobočky takových organizací jako jsou Unie Roska pro
podporu lidí s roztroušenou sklerózou, Svaz diabetiků, Svaz onkologických pacientů, SONS
spolek slabozrakých a nevidomých a Svaz zdravotně postižených. Například jablonecká
pobočka Svazu zdravotně postižených osob pořádá každoročně za významné podpory
Nadace rehabilitační a rekondiční pobyt pro své členy v některém lázeňském letovisku.
Pozornost dětem a mládeži
Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu.
Příspěvek 80 tis. Kč pomohl například Ski klubu Břízky v Jablonci n. N. k organizování
každoročních zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech v běhu na lyžích.
Podporu dostávají od Nadace opakovaně různá zájmová sdružení, sportovní oddíly
tělovýchovných jednot a kluby, které se práci s mládeží soustavně věnují.
Příkladem je každoroční podpora Taneční skupiny Takt v Liberci, která také v roce 2013
obdržela příspěvek 40 tis. Kč na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení. Další příspěvky
obdržely například školní dětské pěvecké sbory. Neopomíjíme také pomáhat s vybavováním
mateřských školek, například herními prvky.
Zcela mimořádné bylo spolufinancování pořízení nového Baby Boxu v areálu Nemocnice
v České Lípě. Po Jablonci je to druhá nemocnice, kde takto nadace pomohla.
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Podpora vědy a výzkumu
Důležitou součástí programu Nadace je podpora české vědy a výzkumu. Příkladem je
dlouhodobá spolupráce s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity
v Liberci. Významné finanční prostředky jsou poskytovány Ústavu skla a keramiky Fakulty
chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na zlepšení odborné
vybavenosti, sloužící především pro studium procesů tavení skla i další vědeckou práci. Dary
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 udržuje spolupráci s Akademií věd ČR. Dochází k těsné spolupráci s Inženýrskou
akademií ČR, v jejíž prospěch Nadace každoročně přispívá 50 tis. Kč na udílení ceny za
vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je členem této prestižní organizace Ing. Jiří
Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vědy a výzkumu.
Vzdělávání mladé generace
Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z nejdůležitějších
činností. Ve prospěch vysokoškoláků na vybraných technických vysokých školách ČR jsou
více než patnáct let každoročně doplňovány stipendijní fondy, vytvořené Nadací již ve druhé
polovině 90. let. Systém udělování stipendií funguje nyní na VŠCHT Praha a TU Liberec.
Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2013 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 110 žádostí studentů a udělily 54 stipendií. Většinou šlo o
studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy.
Pomáháme také střednímu odbornému a učňovskému školství, např. dar 25 tis. Kč Střední
průmyslové škole technické v Jablonci n. N. zlepšil vybavení pro praktickou výchovu.
Finanční pomoc směřovala také ve prospěch řady místních základních škol.
Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol pokračuje
v tradici udělování ocenění vybraným studentům a doktorandům za nejlepší nebo
mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce. Dochází k udílení cen Nadace při
slavnostních promocích koncem akademického roku již tradičně na Fakultě chemické
technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a ekonomické TU Liberec, na
třech fakultách VUT Brno a na strojní a elektrotechnické nebo jaderné fakultě ČVUT Praha.
Ve spolupráci s Nadací bylo absolventům těchto škol v rámci promocí roku 2013 uděleno
celkem 13 ocenění, se kterými je spojena finanční odměna ve výši až 10 tisíc Kč.
Mezi opakované aktivity Nadace patří udílení ocenění předním účastníkům soutěží v rámci
Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha konané
v měsíci listopadu, v březnu na Strojní fakultě ČVUT Praha a v květnu 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
každoročně Nadací vyhlašováno grantové řízení orientované na umělecké směry vzdělávání.
Příkladem je příspěvek 35 tis. Kč na nákup materiálu pro rozvoj školní bižuterní dílny Katedry
designu Technické univerzity v Liberci. Na podporu výuky produktového designu na SUPŠ
v Železném Brodě bylo uvolněno 45 tis. Kč.
Nadace uděluje hodnotné ceny v soutěži „Mistr křišťálu“ s cílem podpořit zájem studentů
i absolventů středních a vysokých škol o vzorování ze skleněných polotovarů.
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Hospodaření a správa majetku
-----------------------------------------------------------

Majetek Nadace
Majetek nadace je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji činnost
používá zejména výnosy z nadačního jmění a jí poskytnuté dary, které v minulosti získala
především od svého zřizovatele Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2013 následující:
Nadační jmění - v rejstříku zapsaný majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kč

Ostatní majetek - ve finanční podobě (peněžní prostředky, přechodné účty,

175.328 tis. Kč

v nadačním rejstříku nezapsané cenné papíry - státní dluhopisy, inv. fondy)

Ostatní majetek - věcná podoba (umělecká díla, mat. na skladě, přístroje)
Celková aktiva resp. majetek Nadace Preciosa (k 31.12.2013)

3.138 tis. Kč
279.220 tis. Kč

Nadační jmění
Trvalým základem majetku Nadace je nadační jmění, jehož výše a struktura je předmětem
zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Tuto část
majetku nelze spotřebovávat, pouze se užívají jeho výnosy. Po příspěvcích přijatých
postupně z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF), poskytnutých tehdy Fondem
národního majetku ČR, dosáhla celková výše zapsaného nadačního jmění 100.754 tis. Kč.
Nadační jmění se skládá z 35.000 tis. Kč vlastních finančních prostředků (poskytnutých
zřizovatelem) a 65.754 tis. Kč prostředků z NIF. V průběhu roku 2013 byla zachována výše
nadačního jmění, ale došlo ke dvěma dílčím změnám jeho struktury.
Vlastní nadační jmění v celkové výši 35.000 tis. Kč bylo uloženo formou dlouhodobé
investice do dvou druhů cenných papírů, a to v obou případech státních dluhopisů vedených
v českých korunách a vydaných Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí.
Jednalo se o státní dluhopis 3,75/2020 označený ISIN CZ0001001317 v celkové nominální
hodnotě 10.000 tis. Kč (1000 kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks) a státní dluhopis
Float 10/2016 (variabilní výnos) označený ISIN CZ0001002331 v celkové nominální hodnotě
25.000 tis. Kč (2500 kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks).
Vzhledem k nízkým úrokovým mírám bylo rozhodnuto k prodeji státního dluhopisu ČR Float
10/2016, jehož výnos je vázán na aktuální sazby vyhlašované ČNB, které jsou tč. rekordně
nízké. Správní rada nadace rozhodla, že tato položka nadačního jmění v celkové výši 25.000
tis. Kč bude dále uložena formou investice do tříletých spořících státních dluhopisů,
vydaných v roce 2013 Ministerstvem financí České republiky. Jedná se o Prémiový spořicí
státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX % vedený v českých korunách v celkové
nominální výši 25.000 tis. Kč, označený ISIN CZ0001003982, vydaný Českou republikou
zastoupenou Ministerstvem financí (datum emise 12.06.2013, datum splatnosti 12.06.2016).
S ohledem na situaci na kapitálových trzích s dluhopisy došlo k dosažení vysoké ceny
dlouhodobého státního dluhopisu 3,75/2020 označeného ISIN CZ0001001317, který
dlouhodobě nadace vlastnila v celkové nominální výši 10.000 tis. Kč (1000 kusů dluhopisů
v nominální hodnotě 10.000 Kč/ks). V únoru 2013 došlo k prodeji tohoto státního dluhopisu.
Správní rada rozhodla jako nadační jmění zapsat již dříve pořízené Hypoteční zástavní listy
označené HZL Garantinvest XVI 2,80/14 evidované pod ISIN CZ0002002280 v celkové
nominální výši 10.000 tis. Kč (1000 kusů HZL v nominální hodnotě 10.000 Kč/ks) vydané
Raiffeisenbank a.s. Praha (splatné roku 2014).
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Prostředky z NIF získané v období let 1999 až 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
ŽB-Trust, a.s.). Později získané prostředky z NIF ve výši 13.465 tis. Kč byly uloženy
odděleně na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, depozitním účtu, původně u The Royal Bank
of Scotland N.V. (zkráceně RBS), později na termínovaném účtu u Raiffeisenbank a.s.
Praha (číslo 5007700475/5500 prostřednictvím její pobočky v Liberci). Koncem roku 2012
došlo k investování těchto prostředků do spořících státních dluhopisů České republiky,
konkrétně do 5ti letého kupónového SSD splatného v prosinci 2017. Zápis změny nadačního
jmění v rejstříku byl proveden až počátkem roku 2013, protože doklady k emitovaným
dluhopisům byly Ministerstvem financí ČR rozesílány až v lednu 2013.
Ostatní majetek
Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace ve finanční a věcné
podobě hodnoty 178.466 tis. Kč. Tvořily jej operativní peněžní prostředky uložené na
korunových běžných i termínovaných bankovních účtech, zejména vklady v pražské pobočce
The Royal Bank of Scotland N.V. (zkráceně RBS), běžný účet a také spořící účet vedený
jabloneckou pobočkou Komerční banky, účet u Raiffeisenbank, termínovaný účet u J&T
Banka s výší vkladu 2,5 mil. Kč, ale také hotovost na pokladně Nadace. Dále jej tvořily
prostředky investované do dvou podílových fondů Pioneer investiční společnosti – Strategic
Income a Euro Strategic Bond ve výši 26 mil. Kč a 10 mil. Kč. Na základě s ČSOB investiční
společností uzavřené smlouvy o obhospodařování cenných papírů byly investovány volné
finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč do dvou druhů krátkodobých cenných papírů
zakoupených touto společností. Jeden druh těchto podílových listů byl emitován v Eurech,
což si vyžádalo v průběhu roku 2013 provádět odpovídající měnové zajištění. Dále koncem
roku 2013 byly za 5 mil. Kč pořízeny 5ti leté reinvestiční spořící SD, splatné v roce 2018.
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 (převážně křišťálové výrobky a polotovary). K pořízení uměleckých děl došlo již před
delším časem a nadace proto bude muset provést přecenění tohoto majetku.
Celková aktiva resp. majetek Nadace k 31.12.2013 činil 279.220 tis. Kč, což představovalo
mírné snížení přibližně o 2 mil. Kč oproti předchozímu roku 2012, kdy došlo ke stagnaci
hodnoty aktiv. Bez rozlišení, zda jde o nadační jmění nebo ostatní majetek, byla většina
majetku uložena v cenných papírech. Méně významnou položkou jsou aktiva uložená na
peněžních účtech několika bank a jen malou část představují movité věci (umělecká díla a
sklad výrobků).
Výsledky hospodaření
Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového
kladného výsledku hospodaření ve výši 7.734 tis. Kč (po zdanění). Na tomto výsledku se
v průběhu roku 2013 podílely především výnosy z dlouhodobě držených cenných papírů ve
výši 3.587 tis. Kč, dále zisk z jejich prodeje 1.768 tis. Kč a v jen malé míře přijaté úroky z
účtů v bankách, které činily přibližně 203 tis. Kč. Dosažené výsledky zhodnocení majetku
nadace v absolutní výši patřily historicky k těm nejlepším.
Největší část nadačního majetku byla svěřena do správy společnosti Pioneer Asset
Management, a.s. sídlem v Praze, která sloužila i jako konzultant při rozhodování o
stanovení vhodné strategie uložení finančního majetku Nadace.
Za rok 2013 výnosy z podílových listů Balancovaného fondu nadací (BFN) byly 1,17% (což
byl jen slabý průměr v porovnání s předchozími roky) a Růstového fondu nadací (RFN)
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4,06% (což byl solidní výsledek oproti předchozím letům, kdy hodnota podílových listů zažila
poklesy i prudké výkyvy ovlivněné důsledky všeobecné finanční krize v roce 2008).
Člen správní rady Ing. Stanislav Vohlídal je již po řadu let za Nadaci členem Výboru
podílníků společně investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investiční
společností a.s., což Nadaci umožňuje prostřednictvím zástupce lépe sledovat způsob a stav
zhodnocování významné části aktiv.
Zajímavé, ale na správu náročné, se v roce 2013 ukázalo investování majetku Nadace do
podílových listů spravovaných investiční společností ČSOB, kde bylo dosaženo nárůstu
jejich hodnoty až přes 10%, ale negativem byly vysoké náklady na kurzová zajištění cenných
papírů vedených v Eurech, které činily 987 tis. Kč. Bylo to také důsledkem devizové
intervence ČNB k nárůstu kurzu koruny vůči Euru. Úroky z vkladů v bankách po prudkém
poklesu v předchozích letech v roce 2013 dlouhodobě stagnovaly na víceletých minimech.
Dary ve prospěch Nadaci
Dary přijaté Nadací v průběhu roku 2013 dosáhly celkové hodnoty 1.691 tis. Kč. Jednalo se
převážně o jednotlivé dary finanční, ale především v posledních letech narůstající dary
materiální. V roce 2013 měly materiální dary zřizovatele hodnotu přibližně 1.238 tis. Kč.
Jednalo se zejména o výrobky Preciosa Figurky (Beauty), s.r.o. nebo skleněné polotovary
Preciosy, a.s. Nadaci poskytnuté finanční dary dosáhly přibližně 453 tis. Kč, což bylo více
než v předchozím roce. Na tomto vysokém příjmu se také podílela sbírka mezi zaměstnanci
společností Preciosa na zmírnění následků povodně v červnu 2013 v povodí řeky Labe.
Nadace si váží peněžních darů od jednotlivých zaměstnanců Preciosy, kteří přispívají
pravidelnými měsíčními platbami. V průběhu roku 2013 opakované dary formou srážky ze
mzdy dosáhly celkem 227 tis. Kč. Nejvíce peněžních příspěvků takto věnovali zaměstnanci
Preciosy závodu 03 v Liberci a dále zaměstnanci z lokality v Jablonném v Podještědí.
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 2013 obdržela 687 žádostí a podnětů k udělení nadačního příspěvku. Bylo to
jen nepatrně více než v předchozím roce.
V průběhu roku Nadace poskytla 503 smluvně uzavřených nadačních příspěvků, což bylo o
něco více než v předchozích letech a poprvé v historii nadace počet smluvních nadačních
příspěvků přesáhl hranici 500 případů. Nadace vyhověla přibližně 73% žadatelů.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 8.791 tis. Kč, průměrná výše jednoho
nadačního příspěvku dosáhla více než 17 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků a jejich
struktura v roce 2013 odpovídaly nadační činnosti v letech předchozích. Pokles počtu
příspěvků nastal pouze v oblasti individuální pomoci, ale zde stav odpovídal roku 2010, kdy
bylo hodně žadatelů po povodních na Liberecku. Vysoký byl počet věcných (nepeněžitých)
nadačních příspěvků o celkové hodnotě 1.229 tis. Kč, jejichž zdrojem jsou především dary
od zřizovatele, zejména pak jeho výrobky nebo produkce dceřiných společností. Nejvyšší
hodnotu měl věcný dar v hodnotě přes 125 tis. Kč v podobě cen na Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
Nejvyšší nadační příspěvek ve výši 500 tis. Kč byl ve prospěch Mateřské školy v Terezíně,
kde probíhala rekonstrukce po červnových povodních. Další významný příspěvek bylo
poskytnutí 450 tis. Kč ve prospěch odd. ortopedie Nemocnice v Jablonci n. N. Na
poskytování stipendií studentům vybraných technických vysokých škol bylo uvolněno celkem
350 tis. Kč. Preventivní očkování osob proti chřipce si vyžádalo přímé náklady jen přes
68 tis. Kč s ohledem na výjimečnou akci VZP, která proplácela očkování svým klientům.
Úplný výčet jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2013 je uveden ve formě
tabulek v příloze.
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Náklady na správu
Celkové základní režijní náklady Nadace v roce 2013 dosáhly výše 705 tis. Kč (bez nákladů
souvisejících s operacemi a kurzovým zajištěním cenných papírů v majetku nadace). Na
těchto nákladech se ve výši 251 tis. Kč ovšem také podílí hodnota vyskladněného zboží
(zpravidla z produkce zřizovatele), daného do spotřeby, které se používá na drobné věcné
dary a mající také charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání režijní a správní
náklady na vlastní činnost Nadace dosáhly částky jen 454 tis. Kč, což bylo méně než
v předchozím roce. V těchto nákladech jsou obsaženy zejména faktury za poskytnuté a
nakupované služby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem prostor sídla
Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboží. Tyto režijní a
správní náklady za rok 2013 představují přibližně 5% z celkem poskytnutých nadačních
příspěvků (dosáhly přibližně 8,8 miliónu Kč) a pouze necelé 0,5% z celkové hodnoty
nadačního jmění (které činí přes 100 miliónů Kč). Limit pro omezení nákladů souvisejících se
správou Nadace, stanovený při zápisu Nadace do rejstříku ve výši 9% z hodnoty nadačního
jmění při dosažených nákladech na správu nebyl vyčerpán.
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně. Tak
nízké režijní náklady na vlastní činnost Nadace by nebyly možné, kdyby členové správních
orgánů nepracovali bez nároků na jakoukoliv odměnu a současně nepožadovali proplácení
cestovních ani jiných nákladů souvisejících s činností orgánů nadace. Současně je třeba
zmínit, že zřizovatel nadace, to je firma Preciosa, a.s., poskytuje pro nadační činnost
maximálně vhodné podmínky.

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 obdržela příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy pro
grantování v oblasti sociální. Ve druhé etapě rozdělování získala příspěvky ve výši 43.273
tis. Kč určené pro vzdělávání. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF ke konci
roku 2013 činila 65.754 tis. Kč. Celá tato částka je vložena a zapsána do nadačního jmění.
V roce 2013 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem
93 žádostí. Z tohoto počtu přispěla na 37 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo Nadací
ze 67 žádostí vybráno 23 žadatelů a mezi ně rozděleno 600 tis. Kč. V oblasti vzdělávání bylo
podáno celkem 26 žádostí a z nich bylo vybráno 14 projektů, na jejichž podporu bylo
rozděleno 400 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 1 milión Kč, což bylo mnohem více
než celkový stanovený povinný výnos prostředků NIF, který podle smluvních dodatků,
uzavřených s Ministerstvem financí ČR za rok 2012 činil 0,55333% (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 364 tis. Kč.
Přehled grantového řízení na rozdělování výnosů z NIF včetně hospodaření se svěřenými
prostředky v roce 2013 je uveden ve zvláštní příloze věnované prostředkům z NIF.
Nadace je připravena v průběhu roku 2014, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více
než smluvně určený minimální výnos, který za rok 2013 výpočtem vychází 0,1863%, čemuž
odpovídá částka ve výši přibližně 122 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 k 31.12.2013).
Správní rada rozhodla, že na základě důležitosti veřejných grantových řízení bude rozdělena
částka celkem 800 tis. Kč, a to rovnoměrně na podporu oblasti vzdělávání (určeno 400 tis.
Kč) a sociální (určeno 400 tis. Kč). Plánovaná celková částka pro rozdělení je podstatně
vyšší, než by odpovídalo výnosům k rozdělení spočteným na základě smlouvy uzavřené
mezi Nadací a Ministerstvem financí ČR. Nadace svým hospodařením v roce 2013 zajistila
dostatečné finance (výnosy nadačního jmění) pro realizaci obou grantových řízení.
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Vedení účetnictví
Nadace vede účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Po datu účetní závěrky nedošlo v Nadaci k žádným mimořádným událostem. Nadace
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou
předchozím letům činnosti.
Audit hospodaření
Po skončení účetního období kalendářního roku 2013 proběhl audit hospodaření Nadace
provedený auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. se sídlem v Praze (česká společnost, IČ
45314381, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018).
Auditorská firma v závěru své Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2013 Nadace PRECIOSA uvádí Výrok auditora:
“Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace
PRECIOSA k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, v souladu s českými účetními předpisy.“
Auditorská firma se vyjádřila též samostatně k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a
jejich výnosy, a to v rámci Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za
období roku 2012, k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu
v nadačním rejstříku, kde v závěru konstatovala:
„V roce 2013 nedošlo k žádným změnám v zapsané výši nadačního jmění. Nadace
PRECIOSA splňuje též povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvek z NIF i výnosy z něj
plynoucí.“
Zpráva nezávislého auditora a jím ověřená roční účetní závěrka k 31.12.2013 tvoří
samostatnou přílohu této výroční zprávy.

Závěr
----------Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti.
Orientace na jednotlivé oblasti činnosti by měla zůstat zachována. Struktura organizačního
členění Nadace se pokládá za osvědčenou a není důvod ji měnit.
V roce 2013 dosažený počet více než 500 smluvních nadačních příspěvků představuje
mimořádné administrativní zatížení výkonného aparátu Nadace. Udržení této intenzity
nadační činnosti je časově náročné. Otázkou je, zda dále udělovat méně příspěvků, ale
vyšších a důsledně cílených nebo setrvávat v tak rozsáhlé víceméně plošné aktivitě.
Největší pozornost bude i nadále věnována regionu, kde mateřská firma Preciosa i její
Nadace sídlí. Úkolem zůstává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace.
Vyvážené hospodaření mezi příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků
na přibližně dosavadní úrovni.
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Přílohy výroční zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a složení 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 žádostí 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 2013 (rozdělení výnosu za předchozí rok 2012)
4. Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2013 (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)
8. Pomoc Nadace Preciosa na zmírnění následků povodní v roce 2013

Samostatná účetní příloha výroční zprávy
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013 Nadace
obsahující roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2013 včetně přílohy
a dále Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2012,
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 postižených osob
(např. diabetiků, onkologických pacientů, nedoslýchavých nebo jinak nemocných).
Spoluorganizoval preventivní očkování proti chřipce a podporoval vzdělávání v oblasti
zdravotní péče. Poskytoval příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči (léky, léčebné zákroky,
zdravotnické pomůcky), která není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Fond vědy a výzkumu podporoval vybrané vědecko-výzkumné projekty. Podporoval
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou práci. Podílel se na
financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí
tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů
v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.
Fond tělovýchovy a sportu věnoval pozornost zejména sportovním oddílům
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže, působícím především v libereckém
regionu. Podílel se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu
sportovních zařízení, přispíval na pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnoval
především zimním sportům, např. již řadu let podporuje jablonecký lyžařský oddíl Ski klub
Břízky. Fond 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 každoročně 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 sdružením a
organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a
hudebním souborům. Podporoval výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých
kulturních hodnot. V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiérů
historicky významných budov (např. Městské divadlo a Kostel sv. Anny v Jablonci n.N.,
Betlémská kaple v Praze, Červený Hrádek u Jirkova, Divadlo F.X. Šaldy v Liberci).
Fond humanitární a sociální podporoval občanská sdružení, kluby a instituce
pečující o různé skupiny občanů vyžadujících zvláštní péči, ochranu lidských práv, rozvoj
nejmladší generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve
prospěch katastrofami postižených oblastí ČR, např. po povodních v roce 2002 městu
Terezín a v roce 2010 na Liberecku. Od roku 2001 je každoročně vypisováno grantové řízení
na rozdělení výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.
Fond ekologie a životního prostředí se orientoval především na organizace, jejichž
posláním je zlepšovat životní prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti
Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních
exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.
Fond individuální pomoci se soustředil na pomoc zdravotně i jinak postiženým
osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení
žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám
řízeno jako samostatný podfond sociální činnosti dle zvláštních interních pravidel.
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Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2013
Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce

Částka Kč

1. FINANČNÍ DARY
1.1 Právnické osoby (firmy)
Odborové sdružení zaměstnanců, Preciosa Liberec
Sodexo Pass ČR a.s., Praha (spotřební poukázky)

50 000
20 000

Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem
1.2 Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měsíčně srážkami ze mzdy)
Dar zaměstnanců - ředitelství Jablonec nad Nisou
Dar zaměstnanců - závod 17 Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03 provoz Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03 Liberec
Dar zaměstnanců - závod 04 Turnov
Dar zaměstnanců - závod 05 Jirkov, okr. Chomutov
Dar zaměstnanců - závod 13 Prysk
Dar zaměstnanců - závod 14 Výzkum, Jablonec n. N.
Dar zaměstnanců - závod 15 Liberec - Rochlice
Dar zaměstnanců - společnost Pregis, Jablonec n.N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Figurky, Jablonec n.N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa GS, Jablonec n.N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Lustry, Kam. Šenov
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Ornela, Desná
Kolektivy zaměstnanců Preciosy celkem

70 000

13 710
53 002
10 360
64 400
13 540
5 400
22 710
17 777
3 600
1 000
1 800
1 200
10 800
8 450
227 749

1.3 Fyzické osoby individuálně
Nejvyšší individuální dar nadaci (Ing. Štiller, Liberec)

10 000

Nejvyšší celková částka formou měsíčních darů (Ing. Mikota, Liberec)

10 080

Individuální dary osob pracujících v Preciose (mimo dary měsíčně ze mzdy)

30 161

Fyzické osoby finanční dary individuálně celkem
Sbírka mezi zaměstnanci společností Preciosa po povodni v červnu 2013

105 009

Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem

382 999

C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa

452 999

2. VĚCNÉ DARY

Hodnota Kč

Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - festivalové ceny MFF Zlín
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - skleněné hotové výrobky
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - hotové výrobky do spotřeby
Věcné dary nadaci celkem

Celkové dary

50 241

poskytnuté Nadaci Preciosa

13

125 477
1 089 482
22 830
1 237 789

1 690 788
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STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2013
( podle nadačních fondů - oblastí činnosti )
Počet

Celkem

Průměrný

Účelový fond nadace

Obdržené

Poskytnuté

příspěvky

příspěvek

(oblast aktivit)

žádosti

příspěvky

v tis. Kč

v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

24

11

250

22,7

Humanitární a sociální

110

61

1567

25,7

Kultura a umění

50

30

455

15,2

Školství a vzdělávání

64

41

1173

28,6

Tělovýchova a sport

71

43

503

11,7

Věda a výzkum

30

19

850

44,7

Zdraví a zdravotnictví

39

21

897

42,7

Individuální pomoc

228

208

1867

9,0

Věcné dary

71

69

1229

17,8

Fondy celkem

687

503

8791

17,5

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

Z poskytnutých nadačních příspěvků činily (vybrané podskupiny):
Vlastní peněžní prostředky - bez grantových příspěvků z výnosů NIF (ozn. * )
Počet

Celkem

Průměrný

Účelový fond nadace

Obdržené

Poskytnuté

příspěvky

příspěvek

(základní oblasti aktivit)

žádosti

příspěvky

v tis. Kč

v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

24

11

250

22,7

Humanitární a sociální *

43

38

967

25,4

Kultura a umění

50

30

455

15,2

Školství a vzdělávání *

38

27

773

28,6

Tělovýchova a sport

71

43

503

11,7

Věda a výzkum

30

19

850

44,7

Zdraví a zdravotnictví

38

20

447

22,4

Fondy celkem

294

188

4245

22,6

Žádosti

Příspěvky

Celkem tis. Kč

Průměr

oblast sociálně-humanitární

67

23

600

26,1

oblast vzdělávání a škol

26

14

400

28,6

Grantová řízení celkem:

93

37

1000

27,0

Granty z výnosů NIF:

Čerpání účelového daru představenstva Preciosy a.s. ve prospěch vybavení nemocnic:
Zdraví - nemocnice
1
1
450
450,0

14

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2013

PŘÍSPĚVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ČINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí činnosti ve vybraných místech příjemců - žadatelů )
rozbor za rok 2013
Přehled počtu nadačních příspěvků
Místo / Oblast

Zdraví Věda

Sport

Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura Indiv.

Věcné

Součet

8

4

20

12

4

9

13

57

15

142

Liberecko

11

6

14

23

6

13

13

95

18

199

Turnovsko

0

2

1

6

0

3

1

30

4

47

Českolipsko

0

0

5

3

0

3

2

6

6

25

Chomutovsko

0

0

2

1

0

0

0

3

4

10

Prostějovsko

0

0

1

1

0

1

1

3

1

8

Praha

2

6

0

3

0

5

0

0

10

26

Morava (Brno)

0

1

0

2

0

0

0

4

4

11

Ostatní (Čechy)

0

0

0

10

1

7

0

10

7

35

21

19

43

61

11

41

30

208

69

503

Indiv.

Věcné

Součet

Jablonecko

Celkem

Přehled výše nadačních příspěvků
( částky zaokrouhleny v tisících Kč )
Místo / Oblast

Zdraví

Věda

Sport

Jablonecko

593

380

263

138

40

175

150

434

208

2381

Liberecko

256

120

175

432

187

421

265

762

270

2888

Turnovsko

0

34

5

103

0

40

10

354

22

568

Českolipsko

0

0

35

30

0

55

20

64

95

299

Chomutovsko

0

0

15

10

0

0

0

50

75

150

Prostějovsko

0

0

10

30

0

15

10

37

38

140

48

286

0

62

0

335

0

0

142

873

Morava (Brno)

0

30

0

40

0

0

0

47

201

318

Ostatní (Čechy)

0

0

0

722

23

132

0

120

177

1174

897

850

503

1567

250

1173

455

1868

1228

8791

Praha

Celkem

Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa Jablonec n.N. za rok 2013

Přehled nadačních příspěvků za rok 2013
( podle dílčích účelových fondů Nadace PRECIOSA )

F O N D Y
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
=====================================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Zoologická zahrada, Liberec

Rekonstrukce výběhu a ubikace pro kopytníky a soby

100 000

2

Nadace záchr. a obnovu Jiz. hor, Liberec

Ekologická výchova dětí na zákl. školách v Liberec. kraji

25 000

3

Časopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí

Vydávání KRNAP časopisu Krkonoše a Jizerské hory

23 000

4

Společnost pro Jizerské hory, Liberec

Projekty ekolog. akcí pro veřejnost v přírodě Jizer. hor

20 000

5

Český rybářský svaz MO Jablonec n.N.
Čmelák spol. přátel přírody, Liberec

Úprava líhně lososovitých ryb, činnost rybář. kroužku dětí

20 000

Ekovýchovný vzdělávací projekt "Zelené profese v krajině"

17 000

7

Snílek o.s., Jablonné v Podještědí

Projekty ekologických aktivit dětí z Dětských domovů

15 000

8

Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec

Obnova povalového chodníku, vyhlídky PR Klečové louky

10 000

9

Jizerská o.p.s., Bedřichov

6

Úpravy terénu cesty Jiz. magistrály v zúžených místech

10 000

10 Projizerky, obč. sdr., Jablonec n.N.

Projekty akcí v Jizerských horách, úklid, stromky, exkurze

5 000

11 Jablonecká přehrada o.s., Jablonec n.N.

Nové věžní hodiny kostela Nejsvětější Trojice ve Mšeně

5 000

příspěvky c e l k e m K č :

250 000

HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ
=================================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Mateřská školka Čtyřlístek, Terezín

Rekonstrukce objektu Mateřské školy zasažené povodní

500 000

2

II. mateřská škola Preciosa o.p.s., Liberec

Pořízení dětských dřevěných postýlek s matrací

42 960

3

Fokus Labe, Ústí nad Labem

"Vybavení chráněných bytů poškozených povodní 2013"

42 000

4

Hospic. péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec

"Hospicový vůz" pro zajišťování domácí péče nemocným

40 000

5

Rytmus Liberec, o.p.s., Liberec

Sociální služby osobám se zdr. a mentálním postižením

32 000

6

Charita Konice, okr. Prostějov

"Sociální služby v Domě s pečovatelskou službou"

30 000

7

Pomocné tlapky o.p.s., Starý Plzenec

"Od štěněte k hrdinovi", speciální výchova a výcvik psů

30 000

8

DRAK o.s., Liberec

"Terénní sociální služby v rodinách a u osob se ZTP/P"

30 000

9

1. turnovská chráněná dílna o.s., Turnov

" Bezbariérové prostory" pro zlepšení přístupnosti

30 000

10 Sdružení občanů při Alvalídě, Liberec

"Zlepšení hygienických podmínek pobytu dětí a mládeže"

30 000

11 MCU Koloseum, o.p.s., Liberec

"Úspora energie v Gastro provozu" - plynový sporák

30 000

12 Centrum Lada o.s., Pacov, okr. Pelhřimov

"Dejte nám šanci" - nákup sněžné frézy pro lepší přístup

30 000

13 Klub Hornomlýnská, Praha Kunratice

"Zakoupení speciálního kočáru" pro postižené děti

30 000

14 Domov sv. Josefa, charita Červ. Kostelec

"Vybudování venkovního výtahu" - lepší přístupnost domu

30 000

15 Křižovatka handicap centrum, Pardubice

"Cesta k soběstačnosti"- bezbariérová kuchyňská linka

30 000

16 ONKO pomoc o.p.s. , Karviná - Fryštát

"Naděje pro znevýhodněné skupiny osob na trhu práce"

30 000

17 Zdravotně sociální služby, Turnov

"Laterální postel pro seniory" - zkvalitnění péče

25 000

18 Sdružení Tulipán o.s., Liberec

"Zaměstnání není samozřejmost" - šatní skříňky

25 000

19 Mateřská škola Studánka, Jablonné v P.

Příspěvek na nákup kopírovacího stroje Minolta

25 000

20 Centrum pro ZP Lib. kraje o.s., Liberec

"Vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek"

23 000

21 M. H., Cvikov (jméno neuvádíme)

Digitální naslouchadlo Widex pro dítě soc. slabé rodiny

20 000

22 Sbor dobrovolných hasičů, Lvová

Nové vybavení pro činnost místního SDH v obci

20 000

23 TS Magdaléna, Rychnov u Jablonce n.N.

Cestovné pro soc. slabé členky na zahraniční přehlídku

20 000

24 Svaz zdravot. postižených, Jablonec n.N.

Rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt v Rožnově pod R.

20 000
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25 Asociace rodičů ZP dětí, Jablonec n.N.

Rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí a mládeže

20 000

26 Čes. asoc. pro psych. zdraví o.s., Praha

"Profesionalizace keram. dílny Terapeut. komunity Mýto"

20 000

27 FOKUS Tábor, Tábor

"Obnova vybavení chráně. dílen" - podpor. zaměstnání

20 000

28 Handicap centrum Srdce, Poděbrady

"Ergoterapie pro osoby s handicapem"

20 000

29 Centrum pro rodinu Náruč o.s., Turnov
30 Obec Prysk, Dolní Prysk
31 TJ Kardio o. s., Liberec

"Víkend za odměnu" - akce pro pěstounské rodiny
Obnova vybavení výdejny jídla Základní a mateřské školy
Sportovní aktivity pro kardiaky i další ZTP osoby

20 000
15 000
15 000

32 Oblastní charita Liberec, Liberec

"Důstojné bydlení v Domově sv. Vavřince Chrastava"

15 000

33 Sbor dobrovolných hasičů, Turnov

Přestříkaní nově pořízeného vozidla do hasičských barev

15 000

34 SDH Brodek u Konice, okr. Prostějov

Uspořádání letního soustředění mladých hasičů

12 000

35 Sdr. přátel školy hudby, Jablonec n. N.

Podpora benefičních koncertů v DD a ÚSP v Lib. kraji

10 000

36 Svaz důchodců, Jablonec n. N.

Rozšiřování aktivit v oblasti soc., vzdělávání a kulturní

10 000

37 Dětské centrum Semily, Semily

Ozdravné pobyty pro ZTP děti, hipoterapie, apod.

10 000

38 Svítání, o.s., Jablonec n. N.

"Hiporehabilitace a fyzioterapie zdravot. postižených dětí"

10 000

39 L. M., Liberec (jméno neuvádíme)

Digitální naslouchadlo Widex pro dítě soc. slabé rodiny

10 000

40 Obzor, obč.sdr. pro vozíčkáře, Liberec

Příspěvek na rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů

10 000

41 Dětský domov, Česká Kamenice

Benefiční koncert v místním Kulturním domě pro děti

10 000

42 Ostrov života, obč. sdr., Hrádek n.N.

Ortopedické pomůcky, vozíky, atd. pro ZTP/P občany

10 000

43 3. pionýrská skupina, Jablonec n.N.

Nákup dřevěných podsad stanů pro letní dětský tábor

10 000

44 Svaz zdravot. postižených, Jablonec n.N.

"Lepší soběstačnost ZTP osob“ – půjč. komp. pomůcek"

10 000

45 Mateřská škola, Jirkov

Sportovní náčiní pro školní zahradu a vybavení školky

10 000

46 Centrum sociální pomoci, Vodňany

"Pečovatelská služba pomoci seniorům" – vozíky apod.

10 000

47 Pozdní sběr, o.s., Řevnice

"Festival Pozdní sběr" pro nemocné cyst. fibrózou

10 000

48 Portus Horní Maxov, Lučany nad Nisou

"Podpora samostat. bydlení pro uživatele sociální služby"

10 000

49 Střed. SOS pomoci občanů o.s., Olomouc

"Pracovní uplatnění pro handicapované" - PC vybavení

10 000

50 Mateřská škola, Bílá, Český Dub

Nákup lehátek pro zdravé spaní pro děti školky

10 000

51 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

Nákup didaktických pomůcek pro rozvoj smyslů dětí

10 000

52 Klub Downova syndromu, Jablonec n.N.

Nadační podpora pro osoby s Downovým syndromem

10 000

53 Miroslava Menclová, Liberec

Oprava digitální naslouchadla pro dítě soc. slabé rodiny

10 000

54 M. B., Hejnice (jméno neuvádíme)

Digitální naslouchadlo Widex pro dítě soc. slabé rodiny

10 000

55 ZŠ a MŠ Huntířov, Železný Brod

Nákup didaktických pomůcek pro výtv. a prac. výchovu

5 000

56 Výchovný ústav pro nezletilé, Liberec

Přísp. na hudební terapii pro nezletilé delikventy

5 000

57 SDH Pilínkov, Liberec

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Pilínkově

5 000

58 Sociální služby p.o, Nový Bor

"Komunikací k soběstačnosti" - tabulky k dorozumívání

5 000

59 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

Doprava ZTP/P dětí na výlet k Mumlavským vodopádům

4 500

60 SDH Mukařov, Malá Skála

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Mukařově

3 000

61 Celia-život bez lepku o.s., Nová Ves

Pořízení nového monitoru k počítači spolku nemocných

3 000

příspěvky c e l k e m K č :
z toho příspěvky v rámci grantového řízení z NIF Kč:
z toho na zmírnění následků škod po povodni Kč:
ostatní nadační příspěvky fondu (bez NIF) Kč :

1 567 460
600 000
500 000
467 460

KULTURA A UMĚNÍ
=========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Divadlo F.X. Šaldy, Liberec

Premiérové představení a 130. výročí otevření divadla

100 000

2

Taneční skupiny Takt, Liberec

Výroba nových kostýmů a doprava na vystoupení

40 000

3

Pěvecký sbor Janáček, Jablonec n.N.

Koncertní činnost pěveckého sboru Janáček

30 000

4

Liberecké divadlo, o.s., Liberec

Výprava divadelní inscenace Cabaret R.Starlacha v KNL

30 000

5

Obec Chotyně, Hrádek n.N.,Sdr.Grabštejn

Benefiční koncert na rekonstrukci kaple sv. Barbory

20 000

6

SRPDŠ při ZUŠ, Jablonec n.N.

Podpora vydání nového CD sboru a zahraniční cesty

15 000

7

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

Festival české hudby v Jizerských horách

15 000

8

Naivní divadlo, Liberec

Festival divadel pro děti Mateřinka, zahraniční vystoupení

10 000

17
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Mezinárodní festival komorní hudby v Jablonci a Liberci

10 000

10 Laguna Liberec o.p.s., Liberec

Charitativní divadelní představení v Liberci Zmýlená platí

10 000

11 Stardust, občan. sdružení, Jablonec n.N.

Pořádání večerů swingové a jazzové hudby, koncerty atd.

10 000

12 Město Lučany nad Nisou

Pamětní deska Památníku sklářské pozdvižky roku 1870

10 000

13 Nár. památkový ústav, st. zámek Sychrov

Rok franc. kultury a 58. ročník Dvořákova hud. festivalu

10 000

14 Dětský pěv. sbor Skřivánek, Jablonec n.N.

Dětské pěvecké soutěže a vystoupení žákovského sboru

10 000

15 Severočeské muzeum, Liberec

Restaurování mozaiky hrobky na hřbitově v Jablonci n.N.

10 000

16 Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Koncert Loučenský advent, doplnění betlému, jarmark

10 000

17 Mezinár. hud. festival swingařů, Č. Lípa

15. sjezd swingařů v Kult. domě Crystal Česká Lípa

10 000

18 Pěvecký sbor Camella, ZUŠ, Nový Bor

Festival pěveckých sborů k 20. výročí sboru Camella

10 000

19 Jítrava, obč. sdr., Jítrava, Rynoltice
20 Soubor písní a tanců Nisanka, Jablonec

Svatopankrátská pouť, kulturní program místní akce
Účast Nisanky na mezinárodním folklorním festivalu

10 000
10 000

21 Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Akce Jablonecké kulturní léto v areálu výstaviště města

10 000

22 Městské kult. středisko Konice, Prostějov

18. přehlídka dechové hudby Žváčkův festival v Konici

10 000

23 Kokonín o.s., Jablonec n.N.

Zprovoznění Kaple Kokonín ke společenskému životu

10 000

24 Římsko-katolická farnost, Liberec

Regenerace a recitál. kostela sv. Bonifáce v Rochlicích

10 000

25 Židovská obec, Liberec

Výstava v lib. synagoze, představení opery Nabucco

10 000

26 Město Hejnice, úřad starosty

Hejnické slavnosti s multižánrovým hudebním festivalem

5 000

27 Centrum Generace, Liberec

Ozvučení koncertů pěveckého gospelového souboru

5 000

28 Divadelní spolek J.K.Tyla, Josefův Důl

Krajská přehlídka venkov. amatér. divadelních souborů

5 000

29 Jablonečanka, dech. hudba Jablonec n.N.

Hudební materiál, údržba aparatury, cestovné vystoupení

5 000

30 G300 obč.sdr. a Svč. muzeum, Liberec

Mezinárodní festival flašinetářů pořádaný v Liberci

5 000

9

Sdruž. přátel školy hudby, Jablonec n.N.

příspěvky c e l k e m K č :

455 000

z toho divadlo F.X.Šaldy v Liberci Kč:
ostatní příspěvky (bez libereckého divadla) Kč:

100 000
355 000

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
=============================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipend. systém VŠ chemicko technologické rok 2013/14

200 000

2

TU Liberec, rektorát, studijní odd.

Stipend. systém Technické univerzity pro rok 2013/14

150 000

3

Univerzita Karlova, Mat-fyz fakulta, Praha

"FotoFest 2013 MFF UK" - soutěž vědecké fotografie

50 000

4

Studenti VŠCHT Praha, odborné katedry

Ocenění studentů VŠCHT za soutěže prací - jednotlivci

50 000

5

SUPŠ sklářská, Železný Brod

"Mikroskopická svařovací technologie výuky designu"

45 000

6

SUŠ sklářská, Kamenický Šenov

"Pořízení barevné kopírky pro realizaci prací studentů"

40 000

7

ZUŠ Liberec

Příspěvek na nákup nového koncertního klavíru pro ZUŠ

40 000

8

Základní škola s výukou jazyků, Liberec

Tisk a grafické zpracování Almanachu k 100. výročí školy

40 000

9

Technická univerzita, Fak. textilní, Liberec

"Podpora provozu sklářských dílen pro Katedru designu"

35 000

10 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou

"Nové počítače vyhovující náročným soft. požadavkům"

30 000

11 Eurytmie, o.s., Liberec

Hudební nástroje pro dětské umělecké soubory

30 000

12 Univerzita T.Bati, Fak. multimediální, Zlín

"Pořízení diamantových brusných a gumových kotoučů"

30 000

13 Zájmově umělecká škola, Lovosice

Hudební nástroj xylofon pro skupinu bicích nástrojů ZUŠ

30 000

14 Stř. prům. škola technická, Jablonec n.N.

Laboratorní analytické váhy pro praktickou výuku

25 000

15 Studenti TU Liberec, odborné katedry

Ocenění studentů TU Liberec za soutěže prací - týmy

25 000

16 SRPŠ MŠ Korálek, Liberec

Nákup didaktických pomůcek pro rozvoj motoriky atd.

20 374

17 SUPŠ a VOŠ př.org., Turnov

"Umělecká výuka plošného a plastického rytí kovů"

20 000

18 SRPDŠ ZUŠ, Jablonec n.N.

"Společně uměním a tancem pro mezigenerační soužití"

20 000

19 Cesty Skla, o.p.s., Sázava

Retušování fotografií děl sklářských výtvarníků studenty

20 000

20 Superstudio Předlice, o.s., Ústí n.L.

"Alternativní vzdělávání v oblasti designu v Inkubátoru"

20 000

21 Spolek přátel Ostašova, Ostašov u Lib.

Rekonstr. osvětlení interiéru kostela zapojením studentů

20 000

22 Studenti SUPŠS a Univerzit ČR

Mistr křišťálu 2013 - 4x cena poukázky Sodexo Pass

20 000

23 Strojní fakulta ČVUT Praha

Pamětní medaile ke 150. výročí strojní fakulty ČVUT

20 000

24 TU Liberec, strojní fakulta

Akadem. licence pro zkvalitnění výuky výrobních systémů

19 000
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25 Základní škola a MŠ, Brodek u Konice

Zlepšení prostředí a osvětlení školní kuchyně a jídelny

15 000

26 Studenti TU Liberec, odborné katedry

Ocenění studentů TU Liberec za soutěže prací - řešitelé

15 000

27 Centrum denních služeb, Jablonec n.N.

Nákup notebooku pro mentálně postižené klienty centra

15 000

28 Studenti VŠCHT Praha, odborné katedry

Ocenění studentů VŠCHT za soutěže prací - tým 3 osob

15 000

29 SOŠ gastronomie a služeb, Liberec

Prezentace školní akce Gastroden v Centru Králův Háj

12 000

30 ZŠ a MŠ, Josefův Důl

Vybavení redakce časop. Pepikáček vydávaného žáky ZŠ

10 000

31 Základní škola Jablonec n. N. - Kokonín

Nákup digitálních učebnic a dalšího vybavení pro třídu ZŠ

10 000

32 Základní škola a MŠ, Janov n.N.

Pořízení nové počítačové techniky - 2 počítače pro výuku

10 000

33 Hud. festival Dvořákův Turnov a Sychrov

"Interpretační Hudební dílna mladých 2013"

10 000

34 Základní škola, Jablonec n. N.

Bulletin a tiskoviny k připomenutí 50. výročí otevření školy

10 000

35 Základní škola, Broumovská, Liberec

"Oblečení pro taneční kroužek dětí a mládeže Tyk Tak"

10 000

36 Středisko ekolog. výchovy Č. ráj, Turnov

Rozšíření kapacit Mateřské školy "Lesní klub Skaláček"

10 000

37 Novoborské mažoretky, o.s., Nový Bor

Podpora volnočasového vzdělávání v taneční oblasti

10 000

38 Student David Šmíd, Jilemnice

Soutěž Mistr křišťálu 2013 - zájezd za I. místo

7 000

39 Stud. sdr. za lepší páteční neděli, Liberec

Pořádání studentské slavnosti Majáles v Liberci Harcově

5 000

40 Student David Šmíd, Jilemnice

Soutěž Mistr křišťálu 2013 - finanční hotovost na zájezd

5 000

41 Zájmově umělecká škola, Č. Kamenice

"Zápisník ZUŠ" jako propagační výukový materiál školy

5 000

příspěvky c e l k e m K č :
z toho: Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF) celkem Kč:
Stipendijní systém na vybraných VŠ celkem Kč:
Odměny kolektivů studentů VŠ řešících témata Preciosy:
Nadační příspěvky ostatní (bez NIFu a stip. VŠ) Kč:

1 173 374
400 000
350 000
105 000
318 374

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
===============================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Týdny pohybu hrou, areál TU Liberec

Prázdninové akce pro děti Týdny pohybu hrou v Harcově

90 000

2

Lyžařský SKI Klub, Jablonec n.N.

Lyžařské soutěže žákovských a dorosteneckých kategorií

80 000

3

Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.

Nájem tělocvičny, zápisné do soutěží, odměny rozhodčím

20 000

4

TJ Sokol - Sportcentrum, Jablonec n.N.

Uspořádání příměstského tábora pro děti o prázdninách

15 000

5

TTC odd. stol. tenisu, Jablonec n.N.

Pronájem pro tréninky a turnaje oddílu stolního tenisu

15 000

6

Nad. fond při Sport. gymn., Jablonec n.N.

Příprava mladých sportovců klubu běžeckého lyžování

15 000

7

TRI-club, Jablonec n.N.

Sportovní akce triatlonu Mácháčský Pohodář pro rodiny

15 000

8

Sportovní klub stolního tenisu, Liberec

Mládežnické a extraligové družstvo, hala Nové Pavlovice

10 000

9

Klub lodních modelářů, Jablonec n.N.

Činnost mládeže v klubu lodních modelářů, soutěže

10 000

10 Atletický TJ LIAZ, Jablonec n.N.

Nákup vybavení pro děti atletické mini přípravky

10 000

11 TJ Sokol, Jablonec n.N.

Nové cvičební náčiní pro tělocvičné aktivity dětí

10 000

12 TJ Jiskra Brodek u Konice, okr. Prostějov

Podpora činnosti fotbalového družstva žáků a dorostenců

10 000

13 SK Jizerský klub lyžařů, Desná v J.horách

Vybavení a podpora sportovní činnosti mladých lyžařů

10 000

14 Sportovní klub, oddíl kopané, Prysk

Podpora činnosti mládežnického fotbalového oddílu

10 000

15 Podještědští pardálové, Jablonné v P.

Obnova kluziště s přírodním ledem a umělým osvětlením

10 000

16 Školní sport. klub při ZŠ, Janov nad Nis.

Oddíly dětí sportující v lyžování, na kolech a míčové hry

10 000

17 Judo Klub o.s., Jablonec n.N.

Závody a trénink žákovských družstev a nájemné sálu

10 000

18 TJ Jiskra Kamen. Šenov, odd. stolní tenis

Aktivity a vybavení oddílu st. tenisu pro děti a mládež

10 000

19 Sportovní klub Ještěd, Liberec

Nové lyžařské tyče pro slalom, komun. a měřící zařízení

10 000

20 TJ HC "Vlci", Jablonec n.N.

Podpora družstva žáků a mládež. hokejových družstev

10 000

21 TJ Volejbalový odd., Ervěnice, Jirkov

Nákup dresů a vybavení pro mládež. družstva volejbalu

10 000

22 Basketbalový oddíl Kondoři, Liberec

Financování pronájmu tělocvičen na zápasy a trénink

10 000

23 Diana Sport, obč. sdr., pobočka Liberec

Pronájem plaveckého bazénu v Liberci pro trénink

5 000

24 TJ Sokol Ruprechtice, Liberec

Pořízení přenosné hliníkové brány pro fotbalový oddíl

5 000

25 TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec n.N.

Nákup sport. nářadí a mládežnické závody kanoistiky

5 000

26 Odd. orient. běhu TJ Tatran, Jablonec n.N. Činnost oddílu dětí a mládeže, tvorba nové závodní mapy

5 000

27 Fotbalový odd. Sokol Bzí, Jablonec n.N.

5 000

Vybavení florbalového oddílu, startovné a pronájem
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28 SK Bakov nad Jizerou, oddíl kopané

Nákup souprav pro mládežnické družstvo minikopané

5 000

29 SKI Janov - Bedřichov, Loučná

Oddíly dětí sportující v lyžování, na kolech a míčové hry

5 000

30 TJ Lokomotiva Liberec, odd. basketbalu

Soupravy a trička pro družstvo starších žákyň basketbalu

5 000

31 TJ Dukla Liberec, volejbalová akademie

Akce a vybavení pro mládežnické složky minivolejbalu

5 000

32 TJ Vesko, odd. fotbalu, Nová Ves n.N.

Sportovní vybavení a činnost místního fotbalového oddílu

5 000

33 TJ Dukla, oddíl běhu na lyžích, Liberec

Materiální vybavení žákovských oddílů běhu na lyžích

5 000

34 Obč.sdr. Sedmihorky, Karlovice

Nákup tréninkových pomůcek pro mládežnický fotbal

5 000

35 Mimoňští Sršni, o.s., Česká Lípa

Triatlon a kvadriatlonový závod "Hornettlon.cz"

5 000

36 Klub stolního tenisu Preciosa, Liberec

Pronájem herny stolního tenisu ve sportovní aréně

5 000

37 TJ VČSA Ervěnice kopaná, Jirkov

Turnaje mladých hráčů kopané a vybavení družstev

5 000

38 Fotbalový klub při TJ Lučany nad Nisou

Letní fotbalová škola mládežnického oddílu žáků kopané

5 000

39 Florbalový oddíl Lvi, Kamenický Šenov

Pronájem haly, náklady na pořádání soutěží, cestovné

5 000

40 TJ Slavie, odd. plavání, Liberec

Pronájem plaveckých drah pro činnost plaveckého oddílu

5 000

41 Atletický klub AC Slovan Liberec

Memoriál atletky Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci

5 000

42 Sportovní plavecký klub, Liberec

Pronájem plaveckých drah pro mladé výkonnostní plavce

5 000

43 Vem Camará Capoeira, Jablonec n.N.

Uspořádání mistrovství ČR dětí 5-14 let v capoeiře

3 000

příspěvky c e l k e m K č :

503 000

VĚDA A VÝZKUM
===========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.

Uspořádání XXIII. Mezinárodního kongresu o skle v Praze

200 000

2

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.N.

Výstava "Preciosa Iserina - skleněná kouzla" v muzeu

100 000

3
4

Mat.-fyz. fakulta, Univ. Karlova, Praha
Ústav skla, VŠCHT Praha

Grant na řešení rozvojových úkolů studenty MFF
Stereomikroskop pro studium optických vlastností skel

100 000
69 000

5

Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.

Vydávání časopisu Sklář a keramik ke kongresu o skle

50 000

6

Inženýrská akademie ČR, Praha

Soutěže o Cenu inž. akademie ČR za technické dílo

50 000

7

Krajská vědecká knihovna, Liberec

Nové elektronické i tištěné odborné knihy a publikace

50 000

8

Fak. chemické technologie VŠCHT, Praha

Ocenění odborných prací Studentské věd. konference

35 000

9

Vysoké učení technické v Brně, rektorát

Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci

30 000

10 Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.N.

Nová instalace skleněných tyčí výstavy Skleněná kouzla

30 000

11 Muzeum Českého ráje, Turnov

Výzkum drahých kamenů a výstava Kameny kolem nás

29 000

12 TU, Strojní fakulta, Liberec

Konference "Výrobní systémy dnes a zítra" v Liberci

20 000

13 České vysoké učení technické, Praha

Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci

20 000

14 Katedra sklářských strojů, TU Liberec

Publikace k 50. výročí založení sklářské katedry školy

20 000

15 TU, ekonomická fakulta, Liberec

Mezinár. konference Hodnocení a financování vědy v USA

15 000

16 ČVUT Praha, fakulta strojní

Ocenění prací Studentské tvůrčí činnosti na Strojní fakultě

12 000

17 TU Liberec, Fakulta mechatroniky

Organizace a ceny studentské soutěže "Kyber robot"

10 000

18 Kruh autorů Liberecka, Liberec

Sborník autorů Libereckého kraje "Kalmanach 2013-14"

5 000

19 Paměť Českého ráje a Podještědí, Turnov

Články se sklářskou a bižuterní tématikou ve sborníku

5 000

příspěvky c e l k e m K č :
Další aktivity fondu

850 000

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

na VŠCHT Praha:

na TU Liberec:

(1 doktorand a 3 studenti) ceny 1x 10 tis. + 2x 8 tis. + 12 tis. Kč =
(bakaláři a inženýři) 2x cena 10 tis. + 2x cena 5 tis. Kč =

38 000
30 000

Fond vědy včetně Cen Nadace na VŠ celkem Kč

918 000

ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
====================================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

1

Nemocnice v Jablonci n.N., odd. ortopedie

Nákup nového HD artroskopického systému pro operace

450 000

2

Český červený kříž, Liberec

Nové vybavení Záchranného týmu oblastního týmu ČČK

50 000

3

Hospicová péče svaté Zdislavy, Liberec

Domácí hospicová sociálně zdravotní péče o nemocné

50 000
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4

Fakultní nemocnice, Motol, Praha

Účast na mezinár. kongresu dětské neuroonkologie

40 000

5

Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec

"Pohyb všem" pro děti z libereckého Jedličkova ústavu

35 000

6

Svaz tělesně postižených, Jablonec n.N.

Rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt v Podhájské

30 000

7

JAKOP sdr. onkolog. pac., Jablonec n.N.

Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty

30 000

8

Junák, svaz skautů a skautek, Liberec

Všeobecný rozvoj mladých lidí, fyzická zdatnost, výcvik

30 000

9

Následná péče LDN, nemocnice Liberec

Vybavení léčebny novými televizory a termoskami

27 000

10 Svaz zdrav. postižených, Jablonec n.N.

Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby

25 000

11 Nemocnice Liberec, traum.-ort. centrum

Psychosociální péče o pracovníky urgentní medicíny

19 000

12 Roska - roztr. skleróza, Jablonec n.N.

Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt

18 000

13 SONS-oblastní odbočka, Jablonec n.N.

Ozdravná činnost spolku slabozrakých a nevidomých

15 000

14 Český červený kříž, Jablonec n.N.

Zdravotní vzdělávání dobrovolníků a pracovníků spolku

15 000

15 Dobromysl - Krajská nem., Liberec

Zajištění volnočasových aktivit dětských pacientů

12 000

16 I. D., Liberec (ZTP osoba)

Zakoupení inkontinenční pomůcky Katetr CH tzv. cévek

10 000

17 Svaz neslyšících, Jablonec n.N.

Půjčovna sluchadel a pomůcek pro sluchově postižené

10 000

18 Krajská hygienická stanice, Liberec

Mezikrajský seminář epidemiologů KHS a ČLS

10 000

19 Baby Box pro děti - Statim, Praha

Nový babybox v areálu Nemocnice v České Lípě

8 000

20 Prakt. lékař MUDr. Leoš Jirkovský, Liberec

Oprava EKG přístroje Cardioline pro ordinaci lékaře

7 000

21 Svaz neslyšících, Liberec

Baterie do sluchadel sluchově postiženým členům

6 000

příspěvky c e l k e m K č :
Poznámky:

z toho ve prospěch preventivní zdravotní péče:
z toho regionální nemocnice a zdravotnická zařízení:
bez regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení:
z toho kryto z účelového daru představenstva Kč:

897 000
7 000
516 000
374 000
450 000

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
=======================================
Č.

Žadatel - Jméno, adresa

Stručný popis požadavku - užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Medica Sever s.r.o., Chrastava

Úhrada vakcíny a preventivního očkování proti chřipce

68 390

2

A. H., Modřišice, Turnov

Pomoc v tíživé sociální situaci na zaplacení služeb apod.

40 000

3

S. L., Pěnčín

Příspěvek na léčení manžela, pobyt v lázních Piešťany

25 000

4

L. R., Vyskeř

Úhrada nákladů na pohřeb otce v Turnově

25 000

5

I. J., Všeň .

Bezbariérový přístup do koupelny, poplatky v nemocnici

25 000

6

E. D., Jirkov

Zdravotní pomůcka - speciální postel pro nemocného

20 000

7

M. Č., Liberec

Příspěvek na zubní protetiku a přísná pankreatická dieta

20 000

8

V. M., Hrádek n.N.

Speciální židlička pro zdravotně postiženou dceru

20 000

9

T. Ch., Lovosice

Tíživá soc. situace - nedoplatky nájem,vodné, el. energie

20 000

10

R. S., Turnov

Úhrada podstatné výše nákladů pohřbu zemřelé matky

20 000

11

E. H, Liberec

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb otce

20 000

12

J. R., Huť

Dlouhodobá léčba po darování své zdravé ledviny

20 000

13

D. N., Jablonec n.N.

Fin. příspěvek na studium SŠ dcery a rozbitý kotel

20 000

14

P. K., Jirkov

Řešení dlouhodobého onemocnění dcery, nákup léků

20 000

15

A. D., Turnov

Finanční příspěvek na nákup plynového kotle

20 000

16

V. H., Markvartice, Děčín

Poškozená střecha a strop na garáži po vichřici

20 000

17

P. S., Janov n. N.

Zubní ošetření vlastní i dcery, nedoplatek el. energie

18 000

18

Z. F., Lažany, Pěnčín

Nečekané mimořádné výdaje spojené s pohřbem druha

18 000

19

L. D., Liberec

Nutná operace očí laserem pro zlepšení vady zraku

16 000

20

M. D., Vesnička, Prysk

Pomoc v tíživé situaci neschopnosti a léčení v nemocnici

16 000

21

B. N., Příšovice

Tíživá soc. situace neschopnosti pro pokračování nemoci

15 000

22

O. B., Liberec

Pořízení speciálního chodítka pro postižené invalidní dítě

15 000

23

J. K., Jablonné v P.

Příspěvek na operaci očí - výměna monofokální čočky

15 000

24

F. Ž., Horní Štěpánov, Prostějov

Pomoc při vzdělávání dcery na SŠ a syna na VŠ (kolejné)

15 000

25

P. H., Znojmo

Pořízení kompenzační pomůcky nová sluchadla

15 000

26

R. V., Turnov

Příspěvek na vybavení nového rekonstruovaného bytu

15 000
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27

V. B., Liberec

Příspěvek na pohřeb matky a pronájem jejího bytu

15 000

28

P. P., Stříbro

Nutný léčebný pobyt nemohoucí dcery v lázních Piešťany

15 000

29

M. M., Albrechtice, Chrastava

Faktury za pohřeb otce žijícího ve společné domácnosti

15 000

30

I. L., Liberec

Příspěvek na koupi televizního přijímače pro ZTP dítě

15 000

31

S. R., Zahrádky, Česká Lípa

Ortopedický vozík ZTP občana hrazený jen částečně ZP

15 000

32

P. B., Litoměřice

Aktivní invalidní vozík pro zlepšení mobility ZTP občana

15 000

33

P. H., Turnov

Nečekané mimořádné náklady na obřad a pohřeb otce

15 000

34

K. M., Turnov

Úhrada nákladů spojených s pohřbem matky

15 000

35

K. K, Plavsko, Stráž n. Nežárkou

Zaplacení nutné opravy auta pro převoz ZTP/P dítěte

15 000

36

A. M., Holice v Čechách

Speciální pomůcky pro zdravotně postiženého syna

15 000

37

M. M, Frýdštejn

Pořízení nového ekologického kotle a karmy

15 000

38

Manželé K., Jablonec n.N.

Příspěvek na zařízení pro přesun vozíčkáře ZTP/P dítěte

15 000

39

V. K., Osečná

Složení kauce za bydlení pro žadatelku a její dceru

15 000

40

M. B., Liberec

Léčebný neurorehabilitační pobyt v Piešťanech

15 000

41

M. J., Jablonec n. N.

Příspěvek na úhradu odlehčeného vozíku pro ZTP/P dítě

15 000

42

I. B., Zásada

Příspěvek na odhlučnění místnosti pro ZTP/P syna

15 000

43

M. B., Podskalí, Semily

Finanční příspěvek na čističku odpadních vod

15 000

44

P. L., Bystřice pod Hostýnem

Léčebný rehab. pobyt pro ZTP/P dceru v Piešťanech

15 000

45

S. V., Liberec

Příspěvek na úhradu pohřbu bratra + deratizaci jeho bytu

14 000

46

R. P., Liberec

Nečekané náklady související s pohřbem otce

13 000

47

L. D. a D. V., Liberec.

Zdravotní pomůcky dvě sluchadla pro ZTP/P dítě

12 900

48

J. B., Jablonné v Podj.

Uhrazení autobusové dopravy dětí v mateřské školce

12 000

49

Z. B., Hrochov, Suchdol u Prost.

Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdělávání dcery VŠ (kolejné)

12 000

50

D. T., Jablonec n. N.

Částečná úhrada nákladů spojených s pohřbem matky

12 000

51

I. M., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání dcery-nákup pomůcek

12 000

52

V. J., Liberec

Příspěvek pro manželku na zákrok umělé oplodnění

12 000

53

E. K, Liberec

Tíživá soc. situace - nákup notebooku pro vzdělávání dětí

10 000

54

I. M., Kunratice u Cvikova

Mimořádné výdaje související s pohřbem matky

10 000

55

P. K., Liberec

Tíživá soc. situace -VŠ vzděl. syna, rovnátka pro dceru

10 000

56

J. S., Jablonec n.N.

Tíživá soc. situace při léčení, léky - nádorové onemocnění

10 000

57

E. J., Suchdol u Prostějova

Náklady vysokoškolského vzdělávání dcery, kolejné

10 000

58

I. Č., Jablonec n. N.

Příspěvek na zdravotní pomůcku speciální matrace

10 000

59

H. P, Nová Ves, Jablonec n. N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdělávání a léčba syna

10 000

60

I. S., Liberec

Příspěvek na účast v rychl. potápění a školné pro syna

10 000

61

H. T., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání syna-nákup notebooku

10 000

62

Z. M., . Kostelec n. O.

Tíživá soc. situace - na zaplacení el.energie, nájmu atd.

10 000

63

M. T., Rychnov n. N.

V tíživé soc. situaci - SŠ vzděl. dcery, nedoplatek plynu

10 000

64

A. J., Turnov

Pomoc v tíživé sociální situaci - nedoplatek el. energie

10 000

65

M. K., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání dcer - nákup notebooku

10 000

66

K. Z, Jablonec n. N.

Polohovací lůžko pro těžce zdravotně postiženou osobu

10 000

67

H. K., Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - zubní rovnátka pro dceru

10 000

68

R. C., Turnov

Tíživá soc. situace - vzdělávání syna - nákup notebooku

10 000

69

M. K., Jablonec n. N.

Sociální pomoc nákup notebooku pro vzdělávání dcery

10 000

70

Jan V., Liberec

Příspěvek na doplatek mechanického vozíku

10 000

71

I. M., Liberec

Výdaje u pohřební služby za pohřeb otce

10 000

72

Z. F., Jablonec n. Nis.

Tíživá sociální situace - na zaplacení nájmů a služeb

10 000

73

R. D., Žďár

Sociální pomoc na zateplení domu - úspora el. energie

10 000

74

L. Ř., Smržovka

Pomoc v tíživé sociální situaci - nákup plynového kotle

10 000

75

M. K., Jablonec n. N.

Tíživá soc. situace, léky - těžké zdravotní postižení

10 000

76

J. H., Liberec

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb manželky

10 000

77

A. T., Liberec

Mimořádné náklady na obřad a pohřeb manželky

10 000

78

Z. J., Liberec

Aktivní invalidní vozík pro zlepšení mobility ZTP občana

10 000

79

J. Z., Liberec

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb otce

10 000

80

V. V., Odolenovice

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb manželky

10 000

81

H. B, Březová, Turnov

Tíživá soc. situace - vzdělávání syna, nákup notebooku

10 000
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82

M. N., Liberec

Pomaturitní studium anglického jazyka pro dceru

10 000

83

D. B., Ústí nad Orlicí

Didaktická a rehabilit. pomůcka iPad pro ZTP dvojčata

10 000

84

V. P., Turnov

Sociální pomoc - náklady na VŠ vzdělávání dcery

10 000

85

V. K., Turnov

Příspěvek na asistenční službu do školy pro ZTP/P dítě

10 000

86

M. J., Hradec Králové

Nová naslouchadla zn. Widex pro nedoslýchavého syna

10 000

87

I. D., Mašov, Turnov

Tíživá sociální situace - nákup nového kotle-havárie

10 000

88

B. H., Pelešany, Turnov

Příspěvek v soc. situaci, oprava střechy, žlabů a komína

10 000

89

J. D., Liberec

Nehrazený chirurgický zákrok na ORL pro dceru a syna

10 000

90

M. S., Málkov u Jirkova

Pomoc v tíživé soc. situaci - nákladná léčba dcery

10 000

91

M. D., Desná v Jiz. horách

Tíživá soc. situace - na zaplacení služeb (el. energie)

10 000

92

Z. Ch., Turnov

Finanční příspěvek na rekonstrukci balkonu

10 000

93

M. P., Smržovka

Příspěvek na opravu odpadu - výměna potrubí

10 000

94

M. Š, Janov nad Nisou

Vytápění domu při dlouhodobé prac. neschopnosti

10 000

95

M. J., Cheb

Opakovaný léčeb. rehabilitační pobyt v Piešťanech

10 000

96

I. H., Brno

Léčebný rehabilitační pobyt v Piešťanech

10 000

97

J. B, Kněžnice., Jablonné v Podj.

Léky aj. při dlouhodobé prac. neschopnosti manžela

10 000

98

D. S., Jablonec n. N.

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb otce

9 000

99

P. W., Liberec

Příspěvek na pohřeb otce, faktura za obřad

9 000

100

J. K., Jablonec n. N.

Tíživá soc. situace - na zaplacení služeb, nájmu atd.

8 000

101

D. T., Liberec

Pořízení kompenzační zdravotní pomůcky sluchadla

8 000

102

D. B., Proseč nad Nisou

Příspěvek na zakoupení elektronického bidetu

8 000

103

D. W., Desná

Pomoc v tíživé sociální situaci - nákup kotle na uhlí

8 000

104

K. F., Chrastava

Tíživá soc. situace - nedoplatek plynu,vodné, el. energie

8 000

105

E. N., Javorník, Dlouhý Most

Příspěvek na rekonstrukci chrupu

8 000

106

M. V. a Z. M., Hraničná, Janov

Náklady spojené s rehabilitačním pobytem

8 000

107

V. K., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání dcer - nákup notebooku

8 000

108

K. W., Hrádek nad Nisou

Dvě zubní korunky a specialista logoped pro syna

8 000

109

J. F., Chrastava

Tíživá soc. situace - na zaplacení elektřiny, plynu,vody

8 000

110

D. V., Liberec

Pomoc v tíživé sociální situaci zaplacení nájmů a služeb

8 000

111

H. M., Dlouhý Most, Liberec

Nehrazené stomatologické výkony rekonstrukce chrupu

8 000

112

J. W., Minkovice, Liberec

Tíživá soc. situace vzdělávání dcer - nákup pomůcek

8 000

113

I. M., Jablonec n. N.

Pomoc v tíživé sociální situaci - nákup ledničky

8 000

114

A. K., Jablonec n.N.

Pojištění automobilu pro mobilitu ZTP/P syna

7 000

115

M. M., Albrechtice, Chrastava

Příspěvek na rekonstrukci chrupu

7 000

116

M. P., Liberec

Zapl. nájmu při partnerském rozchodu a onemocnění

7 000

117

R. J., Havlovice, Pěnčín

Příspěvek na obnovu chátrajícího plotu pozemku domu

7 000

118

P. K., Liberec

Nečekané mimořádné náklady na pohřeb otce

7 000

119

L. M., Velké Meziříčí

Úhrada hipoterapie a ubytování pro ZTP dceru

7 000

120

L. K., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání a nákladné léčení syna

6 000

121

I. M., Liberec

Tíživá soc. situace - zaplacení nájmů a služeb

6 000

122

M. K., Liberec

Tíživá sociální situace - na zaplacení nájmů a služeb

6 000

123

Z. P., Podlesí, Hodkovice n. Moh.

Příspěvek na operaci dolních víček

6 000

124

L. K., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání dcery - studijní pobyt

6 000

125

B. H., Liberec

Zakoupení notebooku pro SŠ vzdělání dcery v soc. tísni

6 000

126

K. Č., Jablonec n. N.

Příspěvek na osobní asistentku pro ZTP/P dítě

5 000

127

E. Č., Jablonec n. N.

Náklady na léčbu onemocnění střev - celiakie

5 000

128

I. Š., Liberec

Příspěvek na pohřeb matky, náklady za obřad

5 000

129

E. H., Huntířov nad Jizerou

Tíživá soc. situace - sportovní vyžití dcery a oblečení

5 000

130

A. M., Jablonec n. N.

Pomoc v tíživé situaci - předělání elektroinstalace bytu aj.

5 000

131

A. H., Liberec

Pořízení speciálních brýlích pro ZTP/P osobu vozíčkářku

5 000

132

I. N., Jablonec n. N.

Komunikátor Apple iPad s programy pro ZTP/P dítě

5 000

133

I. H., Oldřichov v Hájích

Vyšetření, léky a operace očí pomocí laseru

5 000

134

J. K., Pískovec, K. Šenov

Asistent pedagoga, spec. učebnice a didaktické pomůcky

5 000

135

G. V., Rychnov n. N.

Příspěvek na úhradu doplatku elektřiny

5 000

136

R. D., Čtveřín, Pěnčín

Oprava prasklého vodovod. potrubí vč. el. spotřebičů

5 000
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137

A. S., Liberec

Rehabilitace pro zdravotně postiženého syna

5 000

138

L. Ř., Hradec Králové

Léčebný rehabilitační pobyt ZTP syna

5 000

139

Z. K., Podlesí, Hodkovice nad Moh.

Pomoc v tíživé sociální situaci - na zaplacení nájmu atd.

5 000

140

R. W., Horní Lučany

Příspěvek na stomatologické výkony (akutní zánět)

5 000

141

N. M., Jablonec n. N.

Didaktická komunikační a rehabilitační pomůcka iPad

5 000

142

V. B., Liberec

Pomoc v tíživé sociální situaci - na zaplacení podnájmu

5 000

143

J. J., Bačov, Semily

Tíživá sociální situace - na bydlení a elektr. energii

5 000

144

M. H., Cvikov

Očkování proti rakovině děložního čípku dcery

5 000

145

M. S., Liberec

Tíživá sociální situace - zaplacení nájmů a služeb

5 000

146

O. S., Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdělávání dcery VŠ (kolejné)

5 000

147

N. B., Liberec

Pořízení motomedu pro cvičení a posilování končetin

5 000

148

D. H., Jablonec n. N.

Příspěvek na léky pro mne a zdrav. pomůcky pro dceru

5 000

149

M. D., Jistebnice u Tábora

Pořízení vertikalizátoru na posilování končetin a stability

5 000

150

R. Ž., Jablonné v Podještědí

Příspěvek na nové brýle-zhoršení zraku dcer a rovnátka

5 000

151

L. B., Jablonec n. N.

Tíživá sociální situace - pomoc na bydlení

5 000

152

P. N., Chrastava

Příspěvek na stomatologické výkony (zubní náhrada)

5 000

153

M. K., Liberec

Tíživá sociální situace - na zaplacení nájmů a služeb

5 000

154

Z. J., Frýdlant v Čechách

Příspěvek na opravu garážových dveří (zničené povodní)

5 000

155

L. D., Jablonec n. N.

Příspěvek na stomatologické výkony nehrazené ZP

5 000

156

K. M., Lučany n. N.

Školní lyžařské soustředění dcery

5 000

157

K. D., Jablonec n.N.

Speciální kočárek Baby Summit pro ZTP/P dceru

5 000

158

M. P., Liberec

Stomatologické výkony, pobyt v nemocnici, doplatky léků

5 000

159

K. K., Liberec

Částečné krytí nákladů při léčení neplodnosti

5 000

160

R. K., Smržovka

Příspěvek na porcelánový můstek při dentálním zákroku

4 500

161

E. U., Jablonec n. N.

Příspěvek na zubní ošetření rekonstrukce zubů

4 000

162

R. F., Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - na nová rovnátka pro dceru

4 000

163

P. B., Liberec

Tíživá soc. situace - vzdělávání dcery, nákup notebooku

4 000

164

B. T., Čtveřín

Stomatologické endodontické ošetření zubu vč. korunky

4 000

165

J. B., Jablonné v Podj.

Stomatologické výkony (nová korunka a můstek)

4 000

166

M. Č., Stráž p. Ralskem

Zavedení fixních rovnátek pro dceru

4 000

167

A. V., Desná v Jiz. horách

Finanční příspěvek na opravu kotle na topení

4 000

168

Š. J., Velký Grunov, Brniště

Očkování proti rakovině děložního čípku dcery

3 500

169

K. S., Jablonec n. N.

Příspěvek na zubní ošetření, nová korunka

3 000

170

R. U., Liberec

Příspěvek na zubní ošetření, metalokeramická korunka

3 000

171

J. W., Svijanský Újezd

Pomoc v tíživé sociální situaci - studijní pobyt dcery

3 000

172

L. K., Smržovka

Příspěvek na nová zubní rovnátka pro dceru

3 000

173

L. Z., Jablonec n. N.

Zakoupení didaktické a rehabilitační pomůcky iPad

3 000

174

Z. V., Jablonec n. N.

Tíživá soc. situace - vzdělávací pomůcky pro dceru

3 000

175

D. V., Liberec

Zubní snímatelná náhrada a stomatologické výkony

3 000

176

O. M., Liberec

Příspěvek na stomatologické výkony a nové brýle

3 000

177

H. P., Jablonec n. N.

Tíživá soc. situace - nákup školních potřeb pro dceru

3 000

178

L. M., Lvová, Jablonné v Podj.

Příspěvek na pořízení věcí pro novorozence

3 000

179

V. H., Liberec

Tíživá soc. situace -vzdělávání a zubní výkony syna

3 000

180

I. K., Liberec

Příspěvek na zubní ošetření, oprava faset v laboratoři

2 500

181

P. Š, Jablonec n. N.

Nehrazené stomatologické výkony u zubaře

2 500

182

M. T., Jablonec n. N.

Příspěvek na stomatologické výkony (nová korunka)

2 300

183

J. M., Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - poplatky za pobyt v lázních

2 000

184

R. B., Liberec

Stomatologické výkony (rekonstrukce chrupu)

2 000

185

P. F., Kunratice u Cvikova

Příspěvek na náklady vynaložené na nové brýle

2 000

186

I. F., Cvikov

Platby za zhotovení nových dioptrických brýlí

2 000

187

J. S., Radčice

Částečné náklady spojené s ozdravným pobytem u koní

2 000

188

H. M., Huntířov, Skuhrov

Příspěvek na intenzivní hiporehabilitaci

2 000

189

K. N., Jablonec n.N.

Tíživá soc. situace - nákup pomůcek pro vzdělávání dcer

2 000

190

M. C., Jablonné v Podj.

Příspěvek na aplikaci zubní korunky

2 000

191

D. P., Jablonné v Podještědí

Příspěvek na nové brýle

1 500
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192

J. A., Jablonné v Podještědí

Provedení operace očí laserem pro zlepšení vady zraku

1 500

193

V. S., Jablonné v Podještědí

Příspěvek na stomatologické výkony (zubní náhrada)

1 500

194

L. M., Liberec

Tíživá soc. situace - zumba pro dceru, bydlení

1 500

195

L. N., Lvová, Jablonné v Podj.

Příspěvek na stomatologické výkony u zubního lékaře

1 500

196

S. C., Jablonné v Podj.

Příspěvek na stomatologické výkony (nová korunka)

1 000

197

L. V., Liberec

Chirurgický zákrok a pobyt na ORL oddělení pro dceru

1 000

198

R. Z., Liberec

Příspěvek na nové brýle pro manžela při zhoršení zraku

1 000

199

M. T., Jablonec n. N.

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

200

M. F., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

201

L. R., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

202

J. S., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

203

A. M., Rádlo

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

204

H. V., Ohrazenice, Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

205

H. V., Ohrazenice, Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

206

P. H., Velké Hamry

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

207

E. H., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

208

Z. D., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

Individuální příspěvky c e l k e m K č : 1 867 090
z toho:
Užití sociální pomoci:

Preventivní hromadné očkování proti chřipce

68 390

Preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě

5 000

Zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty

639 400

Stomatologie - péče o zuby

156 800

Vzdělávání a jiné školní výdaje

282 500

Bydlení - byt, chod domácnosti, nájem

333 000

Úmrtí - příspěvek na pohřeb rod. příslušníka

272 000

Ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi

85 000

Katastrofy, povodně, požáry

25 000

VĚCNÉ DARY
========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - užití věcného daru

Přísp. Kč

1 Obč. sdružení Abeceda, Zlín, Otrokovice

Ceny mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín

125 477

2 Enliven Centre, Doksy

Trofeje Mistrovství ČR speciál tance v Latino disciplínách

49 913

3 Discgolf club Hunters, hřiště, Liberec

Trofeje na letní Discgolfový turnaj ve Vesci

46 888

4 Tělovýchovná jednota Sokol, Frýdštejn

Ceny pro lyžařské závody, obří slalom dětí a veteránů

46 797

5 Velvyslanectví ČR, Bratislava

Dárky na slovenský vánoční charitativní bazar

45 023

6 Čs. centrum Velvyslanectví ČR v Ukrajině

Dárky na českou charitativní akci Vánoční bazar v Kyjevě

44 788

7 Divadlo FXŠ v Liberci, Liberec

Upomínk. předměty 130. výročí budovy Divadla Liberec

44 770

8 Lyžařský klub Slovan, Mostecká, Jirkov

Odměny pro vítěze 10 kategorií In-line slalomu v Jirkově

40 130

9 Děkanát Strojní fakulty, TU Liberec

Křišťálové ceny pro ocenění k 60. výročí fakulty VŠ

39 797

10 Zlatý oříšek, Praha

Trofeje pro vítěze 15. ročníku soutěže Zlatý oříšek

38 720

11 Stř. odborná škola průmyslová, Prostějov

Dar soustružnický revolverový poloautomat Spry25NC

37 953

12 Veronika Vimpelová, Ostrava

Skl. kameny pro vzdělávací projekt studia ve Španělsku

29 234

13 Asociace Trigon, Ostrava-Poruba

Ocenění Křišťálový kamínek a Mezinár. dny handicapu

29 040

14 Liberecké fórum, sdružení, Liberec

Ceny Hudební festival národnostních menšin v Liberci

28 889

15 ASK Elma Počerady, Louny

Trofeje pro evrop. soutěž vozíč. Handbike Louny 2013

24 224

16 Nadace umělé výživy, Hradec Králové

Křišťálové ceny partnerům s logem Nadace Zadáka

23 535

17 Sbor dobrov. hasičů, Jablonec n.N.

Ceny Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS

22 990

18 SpinFit Liberec, cyklistický oddíl

Upomínkové předměty křišťálové figurky pro závodníky

22 361

19 Sdružení Min. zahraničních věcí, Praha

Dárky pro dobročinný Vánoční charitativní bazar v Praze

21 568

20 Smíš. pěv.sbor Janáček, Jablonec n. N.

Kravatové spony pro mužskou část pěveckého souboru

20 159

21 Dobrovolní hasiči, Obec Držkov

Ceny na místní hasičskou soutěž v Držkově

19 732

22 Čs. svaz ment. post. sportovců, Praha

Mistrovství světa v atletice sportovců s postižením

19 566
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23 Dětský domov, Jablonné v Podještědí

Dárky k Vánocům pro děti z dětského domova

17 908

24 Asociace RPZP dětí Stonožka, Ostrava

Medaile Stonožka Ostrava pro dětské soutěže

16 940

25 Ztracené kobylky o.s., Plzeň

Ceny pro závody obč. sdružení Machův mlýn Chříč

16 928

26 Dům kultury Ostrov, Ostrov

Ceny 45. Dětský filmový a tel. festival Oty Hofmana

16 698

27 Junák, stř. Watakí, Jablonec n.N.

Akce extrémní závody "Běh do vrchu" v Navarově

16 335

28 Farma Blaník Ostrov, Louňovice

Ceny pro hledání pokladu dětmi ve hře Les skřítků

16 281

29 Jezdecký klub Mira, Hnanice u Turnova

XV. Jarní jezdecké závody ve spolupr. SDH Hnanice

14 823

30 VŠE Praha, Praha

Trofeje Volejbalové ligy mezi fakultami VŠ ekonomické

13 734

31 Mateřská škola, Rádlo

Ceny vítězům charitativní akce "Běhá celé Rádlo"

13 334

32 Lyžařský SKI klub, Jablonec n.N.

Sklenění sněhuláci pro dětské závody na lyžích

12 923

33 SDH Česká Lípa

Ceny na 12. ročník Dětské ligy pro mladé hasiče

12 705

34 TJ Lokomotiva-odd. šerm, Liberec

Ocenění pro tři významné soutěže šermířů v Liberci

12 645

35 Lyžařský SKI Klub Jablonec nad Nisou

Republikový závod s kvalifikací na olympiádu v Soči

12 269

36 Taneční skupina Black Shadow, Nový Bor

Taneční soutěž Dance of live o Pohár města Nový Bor

12 100

37 Měst. ústav soc. služeb (MÚSS) Jirkov

Podpora dárky projektu Společně proti předlužování

12 094

38 Klub Domino, Praha

Ceny Zlatý Ámos ankety o nejoblíbenějšího učitele

12 070

39 AC Slovan Liberec, o.s.

Fotbalový turnaj "Slovánek" žáků 1. tř. ZŠ Liberecka

11 798

40 DPS Vrabčáci, Jablonec n.N.

Poskytnutí figurek jako upomínkových předmětů

11 773

41 Diakonie Dubá, Dubá

Poskytnutí bižuterie a figurek pro postižené klienty

11 023

42 DONOR, obč. sdr. při FN Motol, Praha

Dárky pro dětské Lehkoatletické onkologické hry

10 914

43 OS Amaro suno feder, Frýdlant v Č.

Křišťálové medaile s vlajkou pro volnočasové aktivity

10 709

44 Sbor dobrovolných Hasičů, Horní Tanvald

18. ročník soutěže v hasičském sportu - požární útok

10 527

45 Sport dětem, o.s., Strašnice

Ceny akce Sportovky zimní v jabloneckých Břízkách

10 346

46 Vodní záchr. služba ČČK, Jablonec n.N.

Závody ve vodním záchranném sportu Tvrdošíjní

9 583

47 Základní škola Křižanská, p.o., Liberec

Tradiční Ostašovský jarmark, aktivity pro žáky a děti

7 478

48 DTK Boráček Nový Bor

Taneční soutěž dětského tanečního klubu Boráček

6 425

49 Taneční škola Twist Říčany

Šatonové růže oranž, akvamarín, křišťál na dresy

6 299

50 Českomor. myslivecká jednota, Chomutov

Myslivecký den na zámku Červený hrádek u Jirkova

6 225

51 Nadace NROS Praha, Praha

Udělování ceny Ladislava Čerycha v České Skalici

5 990

52 ZŠP spec. a MŠ Hartavská, Hrádek n. N.

Ceny akce "Vánoce se zvířátky" v Hrádku nad Nisou

5 929

53 Lata-programy pro ohrož. mládež, Praha

Skl. polotovary a barevné korálky pro rukodělnou práci

4 792

54 Univerzita Karlova, MatFyz, Praha

Cena křišťálový fotoaparát soutěže FotoFest 2013

4 296

55 TJ Hejnice, poštovní schránka 5

14. ročník časovky do vrchu na kolech Smědava Cup

4 084

56 Aeroklub Letiště Hodkovice nad Mohelk.

Tombola XVIII. Letecký ples v KD Hodkovice nad Moh.

3 762

57 Český rybářský svaz MO Jablonné v Podj.

Ceny na Rybářskou zábavu v Jablonném v P.

3 687

58 Český rybářský svaz MO, Jablonec n.N.

Tombola na Rybářský ples v Jablonci n. N.

3 276

59 Centrum Babylon, Liberec

Tombola XV. Reprezent. ples Centra Babylon v Liberci

3 126

60 Sportovní gymnázium Jablonec nad Nis.

Ceny na maturitní plesy tří tříd sportovního gymnázia

2 976

61 Sbor dobrovolných hasičů Smržovka

Ceny pro Dětskou soutěž v hasičském sportu

2 904

62 Vem Camará Capoeira, Jablonec n. N.

Křišťálové trofeje Mistrovství ČR v Capoeiře dětí

2 831

63 Junák - svaz skautů, stř. Štika, Turnov

Obohacení tomboly skautského plesu v Turnově

2 748

64 Centrum Babylon, Liberec

Tombola silvestrovské akce v Centru Babylon Liberec

2 656

65 Město Turnov, Turnov

Ceny pro 4. městský ples v KC Střelnice Turnov

2 532

66 Liberecký kraj, Liberec

Ceny na 9. hejtmanský ples v Clarion Grandhotel

2 532

67 Obec Prysk, Dolní Prysk 17

Dudlíky pro vítání občánků na obecním úřadu v Prysku

2 456

68 Myslivecké sdružení Valdštejn, Turnov

Reprezent. bižuterie na Myslivecký ples v Mašově

1 755

69 HC Frýdlant, Fügnerova, Frýdlant v Č.

Křišťálové dárky na ples HC Frýdlant v rest. Beseda

1 716

věcné příspěvky c e l k e m K č :
Všechny fondy

nadační příspěvky za rok 2013 celkem

Z toho peněžní nadační příspěvky celkem Kč:
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Příloha věnovaná prostředkům z Nadačního investičního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ
v roce 2013
--------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření s příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF)
Prostředky z NIF jsou určeny výhradně k uložení 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 uložení
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 až 2000 na základě úspěšné účasti ve
výběrových řízeních vyhlášených Vládou ČR. V první etapě rozdělování prostředků z NIF
v roce 2000 Nadace obdržela 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 obdržela 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 vloženy do nákupu podílových
listů Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného původně investiční
společností ŽB-Trust, 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 uložení na
zvláštní termínovaný účet (č. 89746) u ABN Amro Bank (dnes RBS), pobočky Praha. V roce
2006 došlo ke zvýšení úložky 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 tato částka přesunuta na termínovaný účet
do Raiffeisenbank. Koncem roku 2012 došlo k další změně uložení těchto prostředků ve výši
13.465 tis. Kč, a to jejich investováním do 5tiletých spořících státních dluhopisů.
Prostředky NIF podléhají zvláštnímu režimu 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 soutěže pro oblasti sociální a vzdělávání.
Nadace uplatňuje pravidlo použití výnosu za předchozí rok v roce následujícím a snaží se
grantovat do obou původně smluvně přidělených oblastí přibližně rovnocennou částí výnosů.
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Užití výnosů (za předchozí rok 2012) z prostředků NIF v roce 2013
Za předchozí kalendářní rok 2012 ze získaných prostředků NIF činil celkový skutečný dosažený
výnos 2.544 tis. Kč. Jednalo se o výnos odpovídající předchozímu roku a podstatně vyšší než
tč. nízké úrokové míry bank. Základem výnosu byla dividenda ve výši 4,45% z prostředků NIF
investovaných v celkové výši 52.289 tis. Kč do Balancovaného fondu nadací (BFN), která byla
vyplacena koncem ledna 2013. Dalším výnosem za období roku 2012 byl úrok z prostředků ve
výši 13.465 tis. Kč uložených na termínovaném účtu, který do splatnosti v listopadu 2012 činil
219 tis. Kč (relativní výše výnosu byla 1,8% p.a.).
Na rozdělení ročního výnosu byly Nadací souběžně vypsány dva veřejné granty. Vyhlášené
podmínky grantů, jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno následně v této samostatné příloze.
V roce 2012 se roční sazby ČNB Pribid pohybovaly od 1,31% pro první do 0,48% pro poslední
pracovní den roku. Na základě od roku 2009 nově platných smluvních pravidel užití výnosů z
prostředků NIF byla Nadace povinna rozdělit minimální výnos, vypočtený na základě vzorce ve
tvaru: 0,5 x aritmetický průměr dvanácti měsíčních hodnot (vždy 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. Což znamená po výpočtu výnos za rok 2012 relativně 0,55333%
z prostředků NIF (které k 31.12.2012 činily 65.754 tis. Kč), tedy celkem částku 363.839 Kč.
Ve veřejném grantovém řízení realizovaném Nadací v roce 2013 bylo rozhodnuto rozdělit
v oblasti sociální rovných 600 tis. Kč a v oblasti vzdělávání rovných 400 tis. Kč, což je celkem
1.000 tis. Kč (o 250 tis. Kč více než v roce předchozím). Poměr uvolněných prostředků
odpovídá tomu, že počet žádostí v oblasti sociální je vyšší než počet podaných projektů
v oblasti vzdělávání. Nadace tak rozdělila několikanásobně více než celkový smluvně povinný
minimální výnos z prostředků NIF za předchozí rok 2012, který činil 364 tis. Kč. Na zvýšení
nadačního jmění a správu prostředků z NIF nebyly z výnosu použity žádné prostředky. Náklady
spojené s realizací výběrového řízení byly kryty z vlastních resp. ostatních prostředků Nadace.
V roce 2013 v rámci otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem 93 žádostí, z nichž
přispěla na 37 projektů. Počet obdržených žádostí odpovídal předchozímu roku (83 žádostí).
Nadací bylo pro oblast sociální ze 67 žádostí vybráno 23 žadatelů, v oblasti vzdělávání bylo
podáno celkem 26 žádostí a z nich bylo vybráno 14 projektů.
Přehled v grantovém řízení vybraných organizací a udělených příspěvků je uveden následně.
Předpokládané užití výnosů z prostředků NIF v roce 2014
Na základě aktuálně platných smluvních pravidel užití 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 k 31.12. předchozího roku. Pro rok 2013 byl aritmetický
průměr ročních sazeb ČNB Pribid pro první dny jednotlivých měsíců roku spočten 0,3725% z
prostředků NIF k 31.12.2013 (které činily 65.754 tis. Kč), což znamená pro Nadaci po výpočtu
smluvní relativní výnos minimálně 0,1863% za rok 2013, tj. absolutně 122.466,83 Kč k
rozdělení v roce 2014. Skutečný výnos z prostředků NIF byl vyšší (752 tis. Kč) a Nadace tak
zajistila dostatečné finance pro realizaci grantových řízení. Naposledy za rok 2008 musela
naopak doplnit část financí ze svých prostředků. Hospodaření za poslední roky tak umožnilo
více než plně kompenzovat ztráty za předchozí období způsobené všeobecnou finanční krizí.
Nadace je připravena v průběhu roku 2014, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více
než smluvně určený minimální smluvní výnos. Správní rada určila, že na základě důležitosti
veřejných grantových řízení bude rozdělena částka 800 tis. Kč, a to stejně jak na podporu
oblasti vzdělávání (určeno 400 tis. Kč), tak na oblast sociální (určeno 400 tis. Kč). Plánovaná
celková částka pro rozdělení je více než šestkrát vyšší, než by odpovídalo výnosům k rozdělení
spočteným na základě výše uvedeného vzorce vycházejícího z průměrných měsíčních sazeb
Pribid pro 1 rok, které výsledně činí dosud historicky nejnižší hodnotu cca 0,1863% z výše
nadačního jmění z NIF k 31.12.2013, čemuž odpovídá částka ve výši přibližně jen 122 tis. Kč.
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2013
Nadace PRECIOSA vyhlásila pro rok 2013 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 (žadatelé):
Nadační příspěvky z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) mohou být
poskytnuty na předložené projekty pouze právnickým osobám (organizacím a institucím), které
jsou registrovány na území České republiky.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z
prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, že nejméně 95% příspěvku bude použito na
nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží na realizaci
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).
Termíny a podmínky podávání žádostí
Žádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou,
a to pro 1. oblast (vzdělávání) do 31. května 2013 a pro 2. oblast (sociální) do 30. června 2013.
Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou
(formulář). Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.
Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) nepřekročí 60 tisíc Kč.
Žádost musí obsahovat (resp. je nutno přiložit):
1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků).
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků.
3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního zástupce.
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).
6) Číslo bankovního účtu, kam případný nadační příspěvek zaslat.
Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2013
Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku. Přijaté materiály se nevracejí.
V Jablonci nad Nisou, březen 2013
Ing. Stanislav Kadlec v.r.
předseda Správní rady Nadace PRECIOSA
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Rozdělení výnosů z prostředků NIF (grantové řízení) v roce 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhodnocení veřejného grantového řízení nadace v oblasti humanitární a vzdělávací

Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního čtvrtletí roku 2013 veřejné grantové řízení na
rozdělení výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí rok 2012. 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 sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, za omezujících podmínek nadační fondy i
nadace (nejméně 95% prostředků použít na nadační příspěvky třetí osobě) a dále organizace
zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a bývalých rozpočtových organizací za
podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na požadovaný 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.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května (oblast vzdělávání) resp. 30. června 2013 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 93
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 26 žadatelů bylo z oblasti
vzdělávání a 67 žadatelů z oblasti sociální. Celkově požadavky žadatelů v obou grantech
přesáhly částku 3,9 miliónů Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo ve dvou etapách
v červnu a v červenci. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně
bezprostředně po vyhodnocení, a to v průběhu měsíců červenec a srpen 2013.
Skladba přihlášek o grant podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující:
I. Žadatelé zaměření na vzdělávání:
a) Školská zařízení podala 14 přihlášek, příspěvky na 8 projektů v celkové výši 280.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 12 přihlášek, příspěvky na 6 projektů v celk. výši 120.000 Kč.
II. Žadatelé vykonávající sociální činnosti:
a) Občanská sdružení podala 41 přihlášek, příspěvky 13 projektům v celk. výši 340.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 26 přihlášek, příspěvky na 10 projektů v celk. výši 260.000 Kč.
Celkem v grantovém řízení byly 37 vybraným žadatelům přiděleny nadační příspěvky
v souhrnné výši 1 000 000 Kč. S ohledem na množství a naléhavost obdržených požadavků
bylo rozhodnuto přidělit na grantový program v oblasti sociální více než odpovídající výnos.
Nadace Preciosa tak výrazně překročila povinnou smluvní minimální mez peněžních prostředků
z NIF k rozdělení v roce 2013 (přibližně 364 tis. Kč), určenou podle smluvního vzorce z průměru
dvanácti měsíčních hodnot sazeb roční Pribid, vyhlášených ČNB v předchozím kalendářním
roce 2012 (výsledně dle smluvního vzorce 0,55333 %).
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 19 občanských sdružení,
7 příspěvkových organizací - převážně střední školy, 3 veřejné vysoké školy, 3 církevní účelová
zařízení, 5 obecně prospěšných společností a žádný nadační fond ani nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky byly
vybraným žadatelům poskytnuty převážně během července a srpna 2013.
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Nadace PRECIOSA, Jablonec n.N. - Hospodaření s finančními prostředky z NIF

ROZBOR NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2013
URČENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF
Oblast činnosti, v níž nadace uspěla ve výběrovém
řízení I. a II. etapy rozdělování NIF (kde grantuje)
PROSTŘEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2012
Celkové prostředky k 31. prosinci 2012 v Kč

I.

II.

Sociálně
humanitární

Vzdělávání
školy

I.

II.

Celkem Kč

22 481 000 43 273 000 65 754 000

Skutečný výnos prostředků z NIF za rok 2012
Relativní skutečný výnos prostředků z NIF za r. 2012
Smluvní výnos z NIF za r. 2012 (0,55333 % dle Pribid)

Nadační příspěvky

Použití výnosů na: Správu nadace

Navýšení nadačního jmění

1 000 068
4,45 %

1 543 608
3,57 %

2 543 676
3,87 %

124 395
600 000

239 444
400 000

363 839
1 000 000

0
0

0
0

0
0

Poznámka: většina prostředků byla uložena u Balanc. fondu nadací Pioneer Inv. za r. 2012 s výnosem 4,45% p.a.
V r. 2012 nebyly získány žádné další prostředky z NIF (nerozdělovaly se), výše nadačního jmění vč. NIF se nezměnila.

Počet

I.

II.

Celkem

Občanským sdružením (o.s.)
Obecně prospěšným společnostem (o.p.s.)
Církevním právnickým osobám (účelovým)
Nadacím (omezení mimo příjemce NIF)
Nadačním fondům
Org. složkám státu (veřejné vysoké školy)
Příspěvkovým organizacím
Jiným právnickým osobám
Fyzickým osobám

I. | II.
13 6
5
3
3
2
5
-

Přísp. Kč
340 000
150 000
75 000
0
0
0
35 000
0
0

Přísp. Kč
120 000
0
0
0
0
115 000
165 000
0
0

Přísp. Kč
460 000
150 000
75 000
0
0
115 000
200 000
0
0

Rozdělení podle krajů - nadační příspěvky

Počet

z NIF celkem v Kč poskytnuté do kraje:

I. | II.

I.

II.

Celkem

30 000
0
0
30 000
268 000
30 000
40 000
50 000
30 000
30 000
20 000
42 000
30 000
0

0
0
0
0
250 000
0
0
50 000
0
0
20 000
50 000
0
30 000

30 000
0
0
30 000
518 000
30 000
40 000
100 000
30 000
30 000
40 000
92 000
30 000
30 000

I.
67
23
42 000
10 000
26 087

II.
26
14
45 000
10 000
28 571

Celkem
93
37
45 000
10 000
27 027

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

Jihočeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královéhradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého
Praha
Pardubického
Plzeňského
Středočeského
Ústeckého
Vysočina
Zlínského

2
1
10
1
2
2
1
1
1
1
1
-

Vybrané údaje z I. a II. grantového řízení
Celkový počet žádostí (podaných projektů)
Celkový počet podpořených subjektů (příspěvků)
Nejvyšší
Nadační příspěvek v Kč
Nejnižší
Průměrný

31

9
1
1
2
1

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2013

Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2013
v oblasti sociálně humanitární
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2013 grantové řízení na podporu
humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvku NIF (za rok 2012), 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 sdružení, 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, že samy vloží 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.
Žádosti o grant se podávaly do 30. června 2013 na adresu sídla Nadace Preciosa,
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se přijímaly v jednom vyhotovení a
musely obsahovat list s přihláškou (formulářem) stanovenou Nadací. K žádosti bylo nutno
přiložit: platný doklad o registraci žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá
s uvedením věcného užití prostředků, rozpočet s uvedením objemu vlastních i dalších
prostředků vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledků v předmětné oblasti
činnosti.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 67 žádostí z celé České republiky
s požadavky představujícími celkovou částku 2,9 miliónu Kč. Vyhodnocení došlých žádostí
proběhlo během měsíce července, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace dne
24.7.2013. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně počátkem srpna
2013.
Výnos ze spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok 2012 smluvně činil
124.395,- Kč (0,5533% z částky 22,481 mil. Kč získané v první etapě rozdělování a uložené
jako nadační jmění). Správní rada Nadace Preciosa i s ohledem na důsledky všeobecné
finanční krize rozhodla přidělit na grantový program 600.000 Kč. Při výběrovém řízení bylo
vzhledem k významu mnoha předložených projektů účelově rozděleno celkově 600.000 Kč,
což je o mnoho více než smluvními podmínkami určený minimální povinný výnos.
Skladba žadatelů o grant podle právní formy byla následující:
a) Občanská sdružení podala 41 přihlášek, příspěvky na 13 projektů v celk. výši 340.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 26 přihlášek, příspěvky na 10 projektů v celk. výši 260.000 Kč.
Některé požadavky podle převažující orientace nebyly přesně vyhovující co do splnění
vypsaného tematického okruhu „Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů“.
Celkem bylo vybráno 23 sociálních projektů. Z hlediska právní formy vybraných žadatelů se
jednalo o 13 občanských sdružení, 5 obecně prospěšných společností, 3 církevní účelová
zařízení, 2 příspěvkové organizace a žádný nadační fond nebo nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky
byly poskytnuty do konce měsíce srpna 2013.
Tabulka obsahující soupis vybraných žadatelů a jejich projektů s uvedením schválených
nadačních příspěvků z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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PŘEHLED vybraných PROJEKTŮ a nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investiční fondu (NIF) v roce 2013
Oblast grantového řízení:

HUMANITÁRNĚ SOCIÁLNÍ
==========================

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Žadatel (název organizace, sídlo)
Charita Konice, Zahradní, okr. Prostějov
Zdravotně sociální služby města Turnov
Oblastní charita Liberec, Uhlířská, Liberec
Česká asociace pro psychické zdraví, Praha 4
Pomocné tlapky - asistenční psi, Starý Plzenec
Centrum sociální pomoci, Žižkovo nám., Vodňany
Fokus Tábor, Mostecká, Tábor
Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná, Liberec 5
1. turnovská chráněná dílna, Koňský trh, Turnov
Sdružení občanů při zařízení Alvalída, Liberec
Hospicová péče sv. Zdislavy, Liberec
Handicap centrum Srdce, Poděbrady
Centrum pro rodinu Náruč o.s., Turnov
MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody, Liberec
Centrum Lada o.s., Nádražní, Pacov, okr. Pelhřimov
Centrum pro zdrav. postižené Lib. kraje, Liberec
Klub Hornomlýnská, Praha 4
Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa
Středisko SOS vzájemné pomoci občanů, Olomouc
Sdružení Tulipán, Sokolská, Liberec
Křižovatka handicap centrum, Pardubice
ONKO pomoc, Masarykovo nám., Karviná
Fokus Labe, Pražská, Ústí nad Labem

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku
Projekt "Sociální služby v Domě s pečovatelskou službou"
Projekt "Laterární postel pro seniory" - zkvalitnění poskytované péče
Projekt "Důstojné bydlení v Domově sv. Vavřince Chrastava"
Projekt "Profesionalizace sklářské dílny v Terapeutické komunitě Mýto"
Projekt "Od štěněte k hrdinovi" - speciální výchova a výcvik psů
Projekt "Pečovatelská služba - pomoc seniorům" - vozíky a jídlonosiče
Projekt "Obnova vybavení chráněných dílen" - podporované zaměstnání
Projekt "Terénní sociální služby v rodinách a u osob se ZTP/P“
Projekt "Bezbariérové prostory" - pro zlepšení přístupnosti klientů
Projekt "Zlepšení hygienických podmínek dětí, mládeže a dospělých"
Projekt "Hospicový vůz" - zajišťování domácí péče nemocných
Projekt "Ergoterapie pro osoby s handicapem" - smysluplné zaměstnání
Projekt "Víkend za odměnu" - pobytová akce pro pěstounské rodiny
Projekt "Úspora energie v Gastro provozu" -plynový velkokapacitní sporák
Projekt "Dejte nám šanci" - nákup sněžné frézy ke zlepšení přístupu"
Projekt "Vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek“ - chodítka a sedačky
Projekt "Zakoupení speciálního kočáru" - pro postižené děti
Projekt "Vybudování venkovního výtahu" pro zlepšení přístupnosti domu
Projekt "Pracovní uplatnění pro handicapované občany" - pc vybavení
Projekt "Zaměstnání není samozřejmost" - šatní skříňky pro občany ZTP/P
Projekt "Cesta k soběstačnosti" - bezbariérová kuchyňská linka
Projekt "Bistro Esíčko" - naděje pro znevýhodněné skupiny na trhu práce
Projekt "Vybavení chráněných bytů poškozených povodní 2013"

Součet nadačních příspěvků z NIF
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Přísp. Kč

Forma org.

30 000
25 000
15 000
20 000
30 000
10 000
20 000
30 000
30 000
30 000
40 000
20 000
20 000
30 000
30 000
23 000
30 000
30 000
10 000
25 000
30 000
30 000
42 000

církev. org.
přísp. org.
církev. org.
obč. sdruž.
o.p.s.
přísp. org.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
o.p.s.
o.p.s.
obč. sdruž.
o.p.s.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
církev. org.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
o.p.s.
obč. sdruž.

600 000
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2013
v oblasti vzdělávání (škol)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadace PRECIOSA v březnu 2013 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2012), 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
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní
správou a samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, že samy
vloží 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.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května 2013 na adresu Nadace Preciosa, Opletalova 17,
466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely obsahovat list
s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K žádosti bylo nutno přiložit: doklad o platné
registraci resp. zřízení žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace
projektu, věcné využití), rozpočet s uvedením objemu vlastních prostředků vložených do
projektu, popis dosud dosažených výsledků a základní popisné a kontaktní údaje.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 26 žádostí převážně z libereckého
regionu, ale i z jiných míst České republiky. Celkem přijaté požadavky dosáhly částky okolo
990 tisíc Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní
rady 25. června 2013. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně v červnu a
průběhu července 2013.
Odpovídající smluvní výnos z prostředků NIF v nadačním jmění (celkem 43,273 mil. Kč
získaných ve druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok 2012 činil 239 tis. Kč. Správní rada
nadace rozhodla přidělit na grantové programy více než smluvními podmínkami určený
minimální povinný výnos ve výši cca 0,5533% 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 žadatelům rozděleno celkem rovných
400.000 Kč, a to mezi 14 vybraných žadatelů resp. předložených projektů.
Skladba přihlášek o grant podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující:
a) Školská zařízení podala 14 přihlášek, příspěvky na 8 projektů v celkové výši 280.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 12 přihlášek, příspěvky na 6 projektů v celk. výši 120.000 Kč.
Z hlediska rozlišení právní formy 14 vybraných žadatelů se jednalo o 6 občanských sdružení,
5 příspěvkových organizací (školská zařízení), 3 veřejné vysoké školy a žádná obecně
prospěšná společnost ani nadace. Se všemi vybranými subjekty byly počátkem července
uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky z výnosu NIF byly poskytnuty bez zbytečného
odkladu do konce července 2013.
Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí 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 2013
Oblast grantového řízení:

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

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Projekt - popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

Právní forma

1

SUPŠ a VOŠ př.org., Skálová, Turnov

Umělecká výuka plošného a plastického rytí kovů

20 000

Přísp. org.

2

SRPDŠ Zákl. umělecké školy Jablonec n. N.

Společně uměním a tancem pro mezigenerační soužití

20 000

Obč. sdruž.

3

Hudeb. festival Dvořákův Turnov a Sychrov

Akce "Interpretační Hudební dílna mladých 2013"

10 000

Obč. sdruž.

4

SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou

Nové počítače vyhovující náročným soft. požadavkům

30 000

Přísp. org.

5

SUPŠ sklářská, Železný Brod

Mikroskopická svařovací technologie výuky designu

45 000

Přísp. org.

6

Eurytmie, o.s., Jabloňová, Liberec

Pořízení hudeb. nástrojů pro dětské hudební soubory

30 000

Obč. sdruž.

7

Cesty Skla, o.p.s., Na Kácku, Sázava

Retušování fotografií děl sklářských výtvarníků studenty

20 000

Obč. sdruž.

8

Univerzita Karlova, Mat-fyz. fakulta, Praha

"FotoFest 2013 MFF UK" - soutěž vědecké fotografie

50 000

Veřejná VŠ

9

Technická univerzita, Fakulta textilní, Liberec

Podpora provozu sklářských dílen Katedry designu

35 000

Veřejná VŠ

10

SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov

Nová barevná kopírka pro realizaci prací studentů

40 000

Přísp. org.

11

Univerzita T.Bati, Fakulta multimediální, Zlín

Pořízení diamantových brusných a gumových kotoučů

30 000

Veřejná VŠ

12

Superstudio Předlice, o.s., Ústí nad Labem

Alternativní vzdělávání v oblasti designu v Inkubátoru

20 000

Obč. sdruž.

13

Spolek přátel Ostašova, Ostašov u Liberce

Rekonstrukce osvětlení interiéru kostela studenty

20 000

Obč. sdruž.

14

Zájmově umělecká škola, Lovosice

Hudební nástroj pro skupinu bicích nástrojů (povodně)

30 000

Přísp. org.

Nadační příspěvky v rámci grantového řízení celkem:
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400 000

Příloha výroční zprávy věnovaná mimořádné aktivitě Nadace Preciosa vyvolané přírodní katastrofou.

Pomoc Nadace Preciosa na zmírnění následků povodní v roce 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bohužel v roce 2013 zasáhly Českou republiku letní povodně. Stalo se tak podobně jako
v předchozích letech v Čechách a na některých místech to mělo zcela katastrofální
důsledky. Nejhorší byla situace v povodí řeky Labe, která postupně zaplavovala své okolí,
jak se posouvala jeho povodňová vlna.
Nadace Preciosa, stejně jako v řadě předchozích let, se podílela na realizaci následné
pomoci, určené ke zmírnění škod vzniklých povodní. Nadace mapovala postižené oblasti
s cílem vyhledat ve vybrané zatopené lokalitě takovou veřejně prospěšnou instituci, která
potřebuje obnovit svůj chod v zájmu co nejširšího okruhu osob, a to zejména dětí.
Za účelem nápravy vzniklých škod Nadace přijímala peněžní prostředky, ať už získané
srážkami ze mzdy, sbírkou hotovosti nebo bankovním převodem na její dárcovský účet
č. 1291420287/0100. Do konce července 2013 se na účtu soustředilo celkem přes 170 tisíc
Kč. Kromě darů od jednotlivců a dílčích sbírek mezi kolektivy zaměstnanců Preciosy byl
nejvýznamnější mimořádně vysoký dar 50 tisíc Kč, poskytnutý odborovou organizací PRAD
sídlící v Liberci a působící v Preciose.
Správní rada Nadace rozhodla, že hlavním místem soustředění nadační pomoci bude
Mateřská škola v Terezíně, jejíž areál byl v průběhu prvního červnového týdne zcela
zaplaven a stal se pro pobyt dětí naprosto nezpůsobilý. Obnova školky si vyžádala nemalé
úsilí a náklady potřebných stavebních prací dosáhly několika miliónů korun.
Objekt terezínské školky ve čtvrti Na Krétě, nesoucí název Čtyřlístek, navštívili také
pracovníci podnikového stavebně inženýrského střediska s cílem posoudit stav budovy a
poradit, jak nejlépe postupovat. Kromě poničeného přízemí budov, kde se musely např.
vytrhat všechny podlahové krytiny a obložení stěn, se objevily i další problémy, například
začala plesnivět okna ve školní jídelně. Rekonstrukční práce trvaly několik měsíců. Nadace
svým mimořádným darem ve výši 500 tisíc Kč přispěla k tomu, aby se děti mohly vrátit do
své školky co možná nejdříve. K tomu došlo již před zimním obdobím v měsíci listopadu.
Správní rada nadace dále rozhodla o bezprostřední pomoci Základní umělecké škole
v Lovosicích. Budova této poněkud pozapomenuté školy byla při červnové povodni zcela
zaplavena vodou z Labe do výše více než 1 metru. Pro ulehčení obnovy jejího provozu
uvolnila nadace částku 30 tisíc Kč na nákup pro ZUŠ potřebných hudebních nástrojů.
Nadační pomoc také směřovala do občanského sdružení Fokus Labe se sídlem v Ústí nad
Labem, které se stará o lidi s chronickým duševním onemocněním a invalidní důchodce. Voda
zaplavila i jejich objekt a přinutila postižené občany k evakuaci. Dar ve výši 42 000,- Kč
posloužil na částečné financování obnovy vybavení chráněných bytů zničených povodní.
Nadace následně přijala poděkování starostky povodní zasaženého města Terezína,
ředitelky místní školky a ředitelů ZUŠ Lovosice a Fokusu Ústí nad Labem, tedy všech
organizací, kterým v těžké chvíli finančně pomohla.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili nadační sbírky na zmírnění následků povodní, zapojili se
do potřebných prací v povodních postižených místech nebo i jinak projevili solidaritu
s postiženými.

Ohlédnutí za nadační činností v roce 2013
Kalendářní rok 2013 znamenal pro Nadaci Preciosa nejen pokračování v dosavadních
tradičních nadačních činnostech, ale také nové výzvy. Během roku byl udělen dosud
rekordní počet více než 500 jednotlivých smluvních nadačních příspěvků v celkové hodnotě
dosahující 8.791 tisíc Kč. Počet nadačních příspěvků byl za celou historii činnosti nadace
nejvyšší, dokonce o několik desítek případů vyšší, než tomu bylo v roce 2010, který byl
ovlivněn rozsáhlou pomocí k odstranění následků povodní na Liberecku. Bohužel i tak téměř
200 žadatelů nebylo uspokojeno, neboť zdroje a možnosti Nadace jsou vždy limitované.
Přes pokračující všeobecně nepříznivou finanční situaci, která se projevila i omezením
zdrojů, dokázala Nadace podpořit naprostou většinu dlouholetých partnerů, a to v celém
širokém spektru činností volnočasových, kulturních, sociálních, odborných i dalších aktivit.
Byla dokončena etapa zcela ojedinělé pomoci ve prospěch nemocnic v Libereckém kraji. Za
několik posledních let příspěvky v řádech miliónů Kč získala Nemocnice v Jablonci nad
Nisou na zlepšení její vybavenosti. Především oddělení interny, ale také urologie a ortopedie
získaly nové zdravotnické přístroje - v roce 2013 to bylo 450 tisíc Kč na zakoupení nového
kamerového artroskopického operačního systému. Vysoké byly také předchozí příspěvky ve
prospěch Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a Krajské nemocnice v Liberci.
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 každoročně vyhlašuje široké veřejnosti často i z celé České republiky
přístupná grantová řízení. Jsou dlouhodobě orientována ve prospěch činností v oblastech
sociální a vzdělávací. V jejich rámci byl na realizaci 37 projektů věnován 1 milión Kč.
Nadace nezapomíná na sociální projekty ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.
Příkladem je spolupráce s mnoha občanskými svépomocnými sdruženími osob s různým
druhem postižení nebo nemocí, a to nejen na různé jimi pořádané akce, ale i vybavenost,
například půjčoven zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Bohužel v roce 2013 došlo v Čechách také k mimořádným událostem, obdobným jako byly
bleskové povodně v letech 2009 a 2010. Počátkem června 2013 řádila velká voda hlavně
v oblasti povodí Labe. Nadace se s pomocí peněžních darů od řady osob mimořádně
angažovala při znovuobnovení chodu Mateřské školy v Terezíně, kde na rekonstrukční práce
věnovala 500 tis. Kč. Dále pomohla také ZUŠ Lovosice a sdružení Fokus v Ústí nad Labem.
Významná byla iniciativa Nadace při organizovaní výstavy „Preciosa Iserina - skleněná
kouzla“ k 65. výročí mateřské firmy Preciosa, konané od června do října 2013 v prostorách
hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Její vernisáž se stala také
významnou společenskou událostí za přítomnosti řady osobností. Navazujícím ojedinělým
počinem byla podpora konání Mezinárodního kongresu o skle v Praze.
Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti. Úkolem zůstává
trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace. Vyvážené hospodaření mezi příjmy
a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na přibližně dosavadní úrovni.
V Jablonci nad Nisou, červen 2014

Ing. Ivo Schötta,
ředitel Nadace PRECIOSA

