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Populace  zejména v Evropě stárne. To samozřejmě platí i 
pro Českou republiku. Senioři tvoří v roce 2017 zhruba 20% 
populace a predikce pro rok 2050 předpokládá nárůst jejich 
podílu ve společnosti na 30%. Převládající nálada v seniorské 
populaci není optimistická a odpovídá umístění ČR jako druhé z 
nejpesimističtějších zemí na světě. Tento stav by Lepší senior chtěl 
změnit. Za své poslání si nadační fond zvolil: zlepšovat kvalitu 
života českých seniorů prostřednictvím vzdělávání, především 
podporovat kladný přístup k životu a aktivní utváření světa kolem 
sebe.

Vše začalo na jaře roku 2014, kdy po přednášce pro veřejnost 
přišel za autorem knihy Konec prokrastinace Petrem Ludwigem 
nadšený Zdeněk Svoboda s nápadem, že by bylo vhodné 
přednášet o prokrastinaci i seniorům. Tehdy vznikla první verze 
přednášky pro zmiňovanou cílovou skupinu. Myšlenku si v krátké 
době vzalo za vlastní několik dobrovolníků.  Postupem času jsme 
však dospěli k tomu, že prvním krokem k boji s prokrastinací ve 
stáří je především problematika kladného přístupu k životu. A tak 
vznikl celý koncept přednášek o pozitivním myšlení a my jsme 
začali objíždět s přednáškami kluby seniorů a sociální zařízení 
po Praze. Později přibyla další česká města, mezi prvními jsme 
navštívili seniory v Příbrami a Ostravě.
Po třech letech čistého dobrovolničení nabral náš projekt na 
popularitě, a proto jsme se rozhodli projekt zaštítit pod neziskovou 
organizaci. Zřizovatelem Nadačního fondu Lepší senior je od 
samého počátku GrowJob s.r.o. Formální termín registrace 
Nadačního fondu je 22.únor 2017.

Úvodní slovo

Náš příběh
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Základní informace

Obchodní jméno

Sídlo

IČ

Právní forma

Datum vzniku

Zřizovatel

Statutární orgány

Nadační fond Lepší senior

Národní 58/32 
Nové Město, Praha 1

05827272

Nadační fond

22. 2. 2017

GrowJOB s.r.o., IČ 283 10 888 
třída Kpt. Jaroše 18444/28
Černé Pole, 602 00 Brno

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Revizor:

Petr Ludwig

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.,
Bc. Klára Mlýnková

Pavlína Košťálová



Hlavní neziskové činnosti
1/ Organizace, realizace a podpora projektů zaměřených na 
seniory.

2/ Podpora kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních 
akcí pořádaných zejména pro seniory a za účelem zvýšení kvality 
života seniorů a jejich přístupu k životu.

3/ Vytváření příležitostí pro mezigenerační dialog.

4/ Podpora vytváření, uchovávání a společenské přijetí 
jedinečných, obecně prospěšných hodnot nejstarší generace.

5/ Pořádání benefičních akcí.

6/ Zajišťování přednášek, konferencí, workshopů i osobních 
konzultací zaměřených na témata týkající se seniorů.



Pomáháme seniorům  
ke kladnému přístupu k životu

Pozitivní vnímání světa zvětšuje životní spokojenost každého člověka.  To vede k celé řadě 
pozitivních dopadů. Zlepšuje se zdravotní stav, zkvalitňují vztahy s okolím, roste chuť do života  
a jeho celková kvalita.

V našem nadačním fondu vedeme české seniory ke kladnému pohledu na sebe i své okolí. 
Snažíme se je inspirovat k aktivní účasti na utváření světa kolem nás a k větší radosti ze 
života.

„Člověk se nepřestává radovat, protože zestárl,  
ale zestárne proto, že se přestal radovat.“
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Co děláme



Naše témata

1. Kladný přístup k životu
 
Zejména ve starší populaci převládají pesimismus a negativní nálady. Optimismus a pesimismus 
je však naučitelný a náš mozek můžeme i ve vysokém věku stále cvičit. Znáte tu náladu, kdy máte 
pocit, že se nic nedaří, naše okolí nás zahrnuje negativními zprávami a vy marně hledáte cestu  
z toho ven? 

Smyslem přednášky je shrnout přínosy kladného přístupu k životu a důvody proč lidé spíše 
propadají špatným zprávám a dále předat metody tréninku optimistického životního stylu. Senioři 
si odnášejí konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.
 
Hlavní body přednášky:
• Opravdu žijeme v příznivé době a podle jakých měřítek to můžeme tvrdit?
• Mohu nacházet „drobné radosti“ i v těch nejtěžších životních situacích? 
• Jaký vliv mají špatné zprávy na naše myšlení?
• Jak pomáhá nástroj zvaný lístek vděčnosti?
• Jak lze změnit naše vnímání okolností?
• Jak mohu kolem sebe šířit pozitivní náladu?
• Co je osobní hrdinství a proč ho všichni potřebujeme?

Vzděláváme seniory

Základem naší práce jsou přednášky pro seniory. Učíme je, jak prostřednictvím drobných návyků 
změnit svoje myšlení. Vedeme je k proaktivnímu přístupu k životu, díky kterému se mohou stát 
inspirací pro své okolí. 



2. Prokrastinace pro nás – seniory

Smyslem přednášky je přístupnou formou posluchačům přiblížit na první pohled obtížnější 
problematiku prokrastinace – chorobného odkládání a mrhání časem. Znáte ten pocit, když se 
vám nechce začít pracovat na vybraném úkolu? Stává se vám, že odkládáte i věci, které opravdu 
dělat chcete? 

Chceme-li proti prokrastinaci  bojovat musíme ji nejdříve poznat a rozlišít co prokrastinace je 
a co není.  Seznámíme se s pojmy rozhodovací paralýza, seberegulace a  naučená bezmoc.  
V přednášce vysvětlujeme účastníkům čtyři konkrétní nástroje pro překonávání prokrastinace  
a naučíme posluchače je aktivně používat v jejich každodenním životě.

Hlavní body přednášky:
• Jaké jsou historické souvislosti v boji s prokrastinací?
• Proč dnes trpíme prokrastinací více než dříve?
• Jak na obtížné rozhodování?
• Co je to naučená bezmoc a jak s ní pracovat? 
• Jak si poručit a poslechnout se?
• Proč potřebujeme pěstovat takzvané hrdinství všedního dne?

3. Co ví věda o dlouhověkosti?

Otázky jako Jak si prodloužit věk, kde se lidé dožívají vysokého věku a proč, má to či ono vliv na 
mé stárnutí zajímají s rostoucím věkem stále více lidí. Smyslem přednášky je nejen odpovědět na 
uvedené otázky, ale také pomoci účastníkům získat nové aha-momenty a užitečné podněty do 
jejich každodenního života. Obtížné téma je rozděleno do několika částí a zpracováno přístupnou 
formou s množstvím grafů a odkazů.

Hlavní body přednášky:
• Co člověk může dělat pro to, aby se dožil výrazně více let?
• Jaké látky a potraviny opravdu ovlivňují dlouhověkost?
• Co ukazují aktuální studie a meta-studie jako doporučení pro zdravější a delší život?
• Jaký vliv má životní styl na naši délku života?
• Jak si objektivně i subjektivně můžeme prodloužit život?
• Lze znovu objevit chuť do života?

4. Proč jsem tu ještě potřebný?

Otázka, která se  vnucuje lidem úměrně jejich klesající samostatnosti a společenskému uplatnění. 
Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat s klesající 
výkonností i pohyblivostí?

Citlivé, a pro mnoho seniorů aktuální téma rozebírá, klade si otázky a hledá na ně uspokojivé 
odpovědi vedoucí ven z beznaděje a k pozitivnímu postoji k sobě i našemu okolí.



Přednášeli jsme již  
v 12ti městech

V prosinci 2017 jsme 
uspořádali konferenci 
Generace Inpirace

Letos prošlo našimi kurzy 
již více než 1272 seniorů
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Lepší senior v číslech

Rok 2016:
 

Celkem 70 přednášek

Kam směřujeme?

Dlouhodobým smyslem naší práce je dovést významnou část seniorské populace v naší zemi  
k lepšímu přístupu k životu. Z negativity do pozitivity. Z pasivity do aktivity. Zároveň si přejeme 
zlepšit podporu a vnímání seniorů celou společností.

Přednášeli jsme  
ve čtyřech městech

Letos prošlo našimi kurzy 
již více než 668 seniorů

Rok 2017:
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Ohlédnutí za rokem 2017

Za rok 2017 jsme uskutečnili již 70 přednášek pro 1272  
posluchačů. Například si cyklus našich přednášek objednala 
Ústřední městská knihovna Praha v rámci pořadu Odpolední 
rande vouz pro seniory. Kromě Prahy jsme působili v dalších 12 
městech napříč celou Českou republikou. 

V polovině roku 2017 jsme byli vybráni do akcelerátoru sociálních 
start-up projektů  organizovaného mezinárodní soutěží Social 
Impact Award. Ze všech hodnocených projektů jsme získali 
cenu veřejného hlasování. Účast našeho týmu Lepšího seniora 
v akcelerátoru znamenala významný krok nejen ve zkvalitnění 
naší práce, ale i ve vnímání našich aktivit v profesionálních 
souvislostech (ekonomika, plánování, hospodaření, strategie i 
mezilidské vztahy). 



 

V dubnu 2017 jsme se aktivně zúčastnili NGO marketu ve 
Fóru Karlín. Navázali jsme tam nové kontakty a měli možnost si 
porovnat zaměření a činnosti ostatních neziskových organizací a 
našeho nadačního fondu Lepší senior.

V květnu 2017 jsme uspořádali akci s názvem (Ne)snídej blbě 
s Lepším seniorem. Ve spolupráci s neziskovou organizací 
(Ne)stárni blbě jsme přizvali na neformální snídani zástupce 
organizací zabývajících se aktivizací seniorů a bavili jsme se 
společně o tom, jak si vzájemně pomoci a přispět tak ke zlepšení 
současného stavu.

V červnu 2017 jsme byli součástí veletrhu Senior-Handicap v 
Lysé nad Labem, kde jsme měli možnost prezentovat činnost 
nadačního fondu před účastníky veletrhu.

Ohlédnutí za rokem 2017



Ohlédnutí za rokem 2017

V červnu 2017 jsme se aktivně zúčastnili akce Neziskovky a 
byznys na jedné lodi pořádanou organizacemi Ashoka Česká 
republika a Institutem aktivního občanství. Tématem této akce 
bylo sledování společenského dopadu neziskových organizací a 
zároveň poskytnutí neziskovému sektoru navázat nové kontakty 
se sponzory z komerčního prostředí.  
Výsledkem byla velkorysá nabídka společnosti Nano Energies 
Trade s.r.o. podpořit činnost Nadačního fondu Lepší senior 
darem 100 000,- Kč na administraci činnosti a rozvoj nových 
aktivit.

Ve spolupráci s Nadací Forum 2000 jsme 8. října pořádali v rámci 
Festivalu demokracie panelovou diskuzi na téma Jak posilovat 
demokracii skrz mezigenerační dialog. Svojí účastí nás podpořili 
významní hosté napříč obory. Součástí festivalu demokracie byl 
v říjnu rovněž výstavní stánek na Piazettě Národního divadla, kde 
jsme po boku ostatních neziskových organizací mělo možnost 
oslovit širokou veřejnost.



17. listopadu 2017 jsme vystavovali opět na Piazettě Národního 
divadla, tentokrát jako součást Festivalu svobody v rámci kampaně 
“Díky že můžem” na Korzo Národní.

V prosinci jsme první rok existence završili uspořádáním prvního 
ročníku minikonference s názvem “Generace Inspirace”. 
Konala se v sále kina Ponrepo, kde se široká veřejnost mohla 
nechat  inspirovat pěti řečníky, kteří dělají náš svět lepším napříč 
obory a generacemi.

Dalším příkladem toho, jak se snažíme podporovat mezigenerační 
dialog je například projekt Vzkaz mému mladšímu já, jehoř 
podstatou jsou krátké videospoty s moudrostmi seniorů nejen 
pro mladou generaci.



Stávající aktivity chceme dále dle možností rozšiřovat a hledat 
nové efektivnější metody pomoci a vzdělávání seniorů. V příštím 
roce proto připravujeme následující:

1/ Řetěz seminářů pod názvem Jak se nenechat pomýlit aneb 
kritické myšlení pro seniory upozorňujících na nebezpečí cíleně 
mylných informací šířených nejen po sociálních sítích.

2/ Chtěli bychom najít způsob vhodnějšího oslovení zejména 
seniorů, kteří jsou často sami doma a opuštěni. 

3/ Věnovat pozornost a podporu potřebám neformálních pečujících 
- těm, kteří se ještě v produktivním věku starají o někoho ze svých 
starších příbuzných. A to projektem Pečujeme s radostí.

4/ Workshop pro ústředí Slovenské sporitelny určený pracovníkům 
věkové skupiny 55+.

6/ 
Naše plány do budoucna

PRO SENIORY
www. lepsisenior.cz/kriticke-mysleni



7/ 
Lepší senior v obrazech

Přednáška v ostravském klubu seniorů Nesnídej blbě s Lepším seniorem

Semifinále Social Impact Award Křest nadačního fondu Lepší senior

Přednáška v KS Letňany Přednáška v DPS na Chodově



 

 
 
 

Označení AKTIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.7.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky 
 

IČO 

 

 
 
 

31.12.2017
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Označení AKTIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. 
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 

  

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. 
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

  

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   
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Označení AKTIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. 
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků 

  

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem            (součet B.IV.1. až B.IV.8.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 05827272

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 212

0 0

0 0

0 212

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 212
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Označení PASIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 

  

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 05827272

0 153

0 10

0 10

0 0

0 0

0 143

0 143

0 0

0 0

0 59

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 59

0 8

0 0

0 0

0 0

0 32

0 3

0 12

0 0

0 3

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení PASIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 05827272

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. 
Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.) 

   

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. 
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.) 

   

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 

ke dni 
 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2017

(v celych tisících Kc)´ ˇ

Nadacní fond Lepsí seniorˇ ˇ

Narodní 58´

0 5 8 2 7 2 7 2 Praha

11000

77 77

13 13

0 0

0 0

23 23

7 7

34 34

0 0

0 0

0 0

0 0

188 188

170 170

18 18

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 4

0 0

0 0

0 0

2 2

0 0

0 0

2 2
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.) 

   

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

   

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.) 

   

 

05827272

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

269 269
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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328 328

0 0

328 328

0 0
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1 1
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1. Charakteristika a hlavní aktivity  

Obchodní jméno: Nadační fond Lepší senior   

Sídlo: Národní 58/32, Nové Město, Praha 1 

Identifikační číslo 05827272  

Právní forma: nadační fond 

Datum vzniku:               22.2.2017                                   

Účel nadačního fondu:  

- zlepšovat kvalitu života českých seniorů prostřednictvím vzdělávání, především podporovat 
kladný přístup k životu a aktivní utváření světa kolem sebe 

- organizace, realizace a podpora projektů zaměřených na seniory 

- podpora kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí pořádaných zejména pro 
seniory a za účelem zvýšení kvality života seniorů a jejich přístupů k životu 

- vytvářet příležitosti pro mezigenerační dialog 

- podporovat vytváření, uchovávání a společenské přijetí jedinečných, obecně prospěšných 
hodnot nejstarší generace 

- pořádání benefičních akcí 

- zajišťování přednášek, konferencí, workshopů i osobních konzultací zaměřených na seniory 

 

Zakladatel: 

GrowJOB s.r.o., IČ: 283 10 888, třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černé Pole, 602 00 Brno 

 

Vlastní jmění 

Zakladatel společnosti GrowJOB s.r.o. vložil do společnosti vklad ve výši 10 tis. Kč. 

 

Správní rada k 31. prosinci 2017 

 

Předseda správní rady: 
Ing. Petr Ludwig 

 

Člen správní rady: 
Ing. Zdeněk Svoboda 

 Bc. Klára Mlýnková 
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Revizor k 31. prosinci 2017 

 Pavlína Košťálová 

 

Organizační struktura 

Za nadační fond jedná navenek předseda správní rady. 
 

 

2. Informace o aplikaci obecných účetních zásad 

 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro jednotky, jejichž hlavní 
činností není podnikání. 
 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 

účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).  
 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní záznamy jsou zpracovávány externí účetní firmou v sídle 
společnosti, zároveň jsou zde i uloženy. 

 

 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se ve společnosti nevyskytuje. 

 

(b) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek se ve společnosti nevyskytuje. 
 

(c) Zásoby 

 

Zásoby se ve společnosti nevyskytují. 
 

(d) Pohledávky 

 

Dlouhodobé i krátkodobé pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných 
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační 
hodnotu. 
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(e) Závazky 

 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.  
 

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry a půjčky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý 
úvěr nebo půjčku se považuje i část dlouhodobého úvěru nebo půjčky, která je splatná do 
jednoho roku od rozvahového dne. 
 

(f) Stanovení opravných položek a rezerv 

Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů se vždy účtuje částka ve výši 
rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období. 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy 
platební schopnosti svých zákazníků. 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž 
vzniknou. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky 
předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období 
společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 
 

(g) Přepočty cizích měn 

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denní kurs ČNB. Společnost 
nemá k 31.12.2017 žádný majetek ani závazky denominované v cizích měnách. 

 

(h) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky, a na 
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, 
že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných 
hodnot v následných účetních obdobích. 

 

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám v použitých účetních metodách společnosti.  
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3. Najatý majetek 

         Nevyskytuje se. 

 

4. Pohledávky a závazky 

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů se nevyskytují. 

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 8 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti činí 5 tis. Kč. 

  

Společnost nemá žádné existující ani potenciální závazky neuvedené v rozvaze, kromě těch 
uvedených v této příloze k účetní závěrce. 

Společnost k 31. prosinci 2017 neeviduje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění po splatnosti ani daňové nedoplatky.  

 

 

5.   Zaměstnanci a členové řídících orgánů 

 

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady: 

 

Rok Průměrný 
počet 

zaměstnanců 

Z toho členů 
řídících 
orgánů 

Mzdové 
náklady 

Náklady na 
sociální a 
zdravotní 
pojištění 

Sociální 
náklady 

2017           1            1 170 18 0 

 

V účetním období byl ve společnosti zaměstnán jeden zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. 
Administrativní pracovníci a lektoři na základě dohod o provedení práce. 

   

Zaměstnancům, ani členům správní rady nebyly kromě vyplacené mzdy vypláceny žádné jiné 
peněžité ani nepeněžité odměny.  

 

Členové správní rady ani jejich rodinní příslušníci nejsou účastni v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy ani jiné smluvní vztahy. 
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6.  Informace o tržbách  

Společnost realizovala tržby za přednášky pro seniory. 

Tržby za prodej zboží a služeb 

 

2017 celkem 

v tis 

Tržby z poskytování služeb 83 

Celkem 83 

        

 

7.   Daň z příjmů 

Společnosti vzniká za rok 2017 v souladu s ust. § 18 odst. 4 zákona o daních z příjmů povinnost 
podat přiznání k dani z příjmů. 

 

 

8.   Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný dopad na účetní závěrku 
společnosti. 

 

9.   Ostatní informace 

  

V roce 2017 byly přijaty finanční dary v celkové výši 327.741,-- Kč. Finanční dar poskytli: 

 

GrowJOB s.r.o.                                198.800,-- Kč 

Nano Energies Trade                100.000,-- Kč 

Social Impact Award, Hub Innovation, spolek    5.000,-- Kč 

Žáková Marcela        5.000,-- Kč 

Aksamitová Pavlína           3.000,-- Kč 

Skolek Richard         1.011,-- Kč 

Drobní dárci      14.930,-- Kč 

 

Společnost nevynakládala v roce 2017 žádné prostředky na výzkum a vývoj.  
 

K 31.12.2017 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 
podstatný dopad na společnost.  

 

Společnost nepřijala žádné dotace na provozní nebo investiční účely. 
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10.   Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 
 

Dne 29.10.2017 byla zapsána změna trvalého bydliště předsedy správní rady. Ing. Petr Ludwig, 

dat. nar. 1. dubna 1986, Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2.  

 

11.   Události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

 

Dne 27.2.2018 byla zapsána změna předsedy správní rady. Bc. Klára Mlýnková, dat. nar. 1. 
března 1994, Podhorská 582/11, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

 

    

Dne 29.3.2018 

 

 

 

Podpis: 
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