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SLOVO ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ,
zakladatelky a čestné prezidentky
Nadace Naše dítě
Mílí přátelé,
i když se už aktivně nepodílím na chodu
mé drahé nadace, pečlivě sleduji každý
její krok, a když je potřeba, vypomůžu
svou radou a zkušeností. S radostí
sleduji, že i v roce 2019 si nadace vedla
velmi dobře.
Ráda bych poděkovala správní
a dozorčí radě, laskavým sponzorům
a kolegům za nezištnou spolupráci
a velkorysou pomoc dětem v nouzi. Také
chci vyjádřit poděkování auditorské
firmě EY (dříve Ernst & Young), která
auditovala činnost nadace po celou
dobu od úplného začátku a přispěla
a přispívá k důvěryhodnosti
a transparentnosti nadace.

Z B
Kromě individuální podpory rodinám
s handicapovanými dětmi realizovala
nadace v roce 2019 také mediální
kampaň nazvanou „STOP! násilí na
dětech“, kterou zvyšovala povědomí
veřejnosti o občanské odpovědnosti za
předcházení ubližování a týrání dětí,
které se samy nemohou bránit.
Osud handicapovaných dětí mi stále leží
na srdci a vím, že bez velkorysosti jak
velkých, tak i těch drobných sponzorů
bychom jim nemohli pomoci. Proto vám
všem z celého srdce děkuji!

Vaše Zuzana Baudyšová
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SLOVO ING. MARTY PTÁČKOVÉ,
předsedkyně správní rady
Když se ohlédnu za rokem 2019, mohu
s radostí konstatovat, že se nadace
zaměřila především na pomoc
individuálním žadatelům. Pomohli jsme
rekordnímu počtu rodin – celkem 124,
a to především díky dlouholeté
spolupráci s našimi klíčovými sponzory
– společností ROSSMANN, innogy ČR
a KIA. A k těm v tomto roce přibyla také
společnost CZC.cz a její předvánoční
sbírka. Bez jejich velkorysého
mecenášství bychom se neobešli.

Vážení přátelé, vážení mecenáši
a sponzoři nadace,
Nadace Naše dítě v roce 2019,
v 26. roce své působnosti, opět dostála
své seriózní pověsti a naplnila svoje
hlavní poslání, kterým je pomoc
potřebným a handicapovaným dětem ze
sociálně znevýhodněných rodin, zvlášť
ohrožených příjmovou chudobou.
A když zmiňuji rodiny, mám na mysli
především samoživitelky a samoživitele,
kteří na svůj nelehký úděl zůstali
osamoceni.
Díky vaší štědrosti se podařilo pomoci
stovkám dětí celkovou částkou
9 066 246 Kč, jak dokazují čísla
této výroční zprávy.

Děkuji společnosti ROSSMANN za
jubilejní desátý rok společné charitativní
práce. Získanou částku jsme tentokrát
využili k tomu, abychom 250 dětem
s jejich doprovodem, které ještě nikdy
v životě nebyly u moře, zprostředkovali
tento zážitek. Stejné poděkování patří
i společnosti innogy ČR, která je
patronem nadace a naším dlouholetým
dárcem. Velké poděkování patří
i společnosti CZC.cz, se kterou jsme se
zaměřili na pomoc dětem, které
potřebují nejrůznější kompenzační
pomůcky. A v neposlední řadě patří
velký dík a obdiv společnosti KIA, která
dlouhodobě pomáhá dětem s diagnózou
dětské mozkové obrny a poruchami
autistického spektra.

M P
Nemohu samozřejmě zapomenout ani
na naše drobné neznámé dárce, kterým
velmi děkuji za jejich pravidelnou
a nezištnou pomoc. Společně
s ostatními mecenáši umožnili zlepšit
kvalitu života potřebným
a handicapovaným dětem.
Za všechny rodiče, kteří se dovolali na
naši bezplatnou Linku právní pomoci,
musím vyzdvihnout spolupráci naší
nadace s Českou advokátní komorou
a jejími advokáty, kteří bez nároku na
odměnu pomáhají v oblasti rodinného
práva. Velké díky!
A v neposlední řadě také děkuji
pracovnímu kolektivu nadace, který se
skvěle zhostil všech svěřených úkolů
a chodu nadace dodal novou energii
a dobrý výhled. Společně jsme se
přesvědčili, že pro dobročinnost lze
získávat jak nové sponzory, tak i srdce
a solidaritu veřejnosti. A to především
díky tomu, že Nadace Naše dítě má
v očích veřejnosti poctivé a solidní
jméno, postavené na transparentnosti
a důvěryhodnosti a 26leté neposkvrněné
pověsti, která je tou nejcennější devízou.
Nadace Naše dítě hodlá své pověsti
dostát i v budoucnu.

Ing. Marta Ptáčková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správní rada nadace
Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady
PaedDr. Jaroslava Jalovecká
místopředsedkyně správní rady
Mgr. Martin Chalupský
člen správní rady
Dozorčí rada nadace
PhDr. Iva Chaloupková
předsedkyně dozorčí rady
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
člen dozorčí rady
Ing. Jan Baudyš
člen dozorčí rady
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Zaměstnanci nadace
Ing. Zuzana
Baudyšová
zakladatelka
a prezidentka
nadace
V roce 1993
založila Nadaci
Naše dítě. V roce 1994 iniciovala vznik
bezplatné Linky bezpečí a do roku 2004
stála v čele Sdružení Linka bezpečí dětí
a mládeže (SLB). V letech 1994–2004
byla předsedkyní představenstva SLB.
Více než 10 let byla členkou Výboru pro
práva dětí Rady vlády ČR pro lidská
práva. Na mezinárodní scéně byla do
poloviny roku 2015 členkou
představenstva Evropské federace pro
pohřešované a komerčně zneužívané
děti (Missing Children Europe) sídlící
v Bruselu a je dlouholetou čestnou
členkou National Society for the
Prevention of Cruelty to Children ve
Velké Británii. V roce 2014 byla zvolena
senátorkou Parlamentu ČR, kde své
působení začátkem roku 2019 ukončila.

PhDr. Ivana
Kozáková
pověřená
řízením nadace

Mgr. Zuzana
Šafářová
zástupkyně
ředitelky,
manažerka
projektů,
specialistka PR
a reklamy
Hana Schöttová
tajemnice nadace

Bc. Štěpánka Gregorová
mateřská dovolená (od června 2018)
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PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
V ROCE 2019
Celková přerozdělená částka ve
prospěch ohrožených dětí v roce 2019
byla 9 066 246 Kč.

Počet proplacených žádostí od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019 byl 170, z čehož
se v 124 případech jednalo o pomoc
v rodinách a v 46 případech o pomoc
organizacím. Organizacím pracujícím
s handicapovanými dětmi a opuštěnými
dětmi bylo z celkové částky uvolněno
2 704 889 Kč. Mezi 124 rodin bylo
přerozděleno 2 164 857 Kč. V rámci
projektu „Dejme úsměv dětem“ byla
pro 250 dětí a 100 osob doprovodu
darována částka 4 196 500 Kč na pobyt
v Itálii.

Přerozdělení finančních prostředků
v roce 2019
1

3

2

1 Fyzické osoby
24 %
2 Organizace
30 %
3 Dejme úsměv dětem 46 %

2 164 857 Kč
2 704 889 Kč
4 196 500 Kč
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Individuální žádosti a Konto Naše dítě
Poskytnuté nadační příspěvky a individuální žádosti 2019
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Žadatel

Účel poskytnutého příspěvku

Dětský rehabilitační stacionář Zvonek

vertikalizační stojan

Částka v Kč

Městský ústav sociálních služeb Plzeň

polohovací invalidní vozík

300 000,00

Karla Č.

výcvik psa pro Přemka (14 let), DMO

254 850,00

Modrý klíč

bezbariérový zahradní altán

100 000,00

Jana K.

operace Ulzibath, Gill (12 let), PMR

72 000,00

Markéta F.

zdravotní vozík, Berenika (2 roky), mentální retardace

63 350,00

Jana H.

rehabilitace KlimTherapy, Nikola (10 let), DMO

59 120,00

APLA Jižní Čechy

terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS

58 500,00

Bolíto

rehabilitační pomůcky pro popálené děti

50 000,00

Václav P.

úprava zdvihací plošiny, Vašík (12 let), DMO

50 000,00

Jan Š.

rehabilitace, Mareček (3 roky), retardace, centrální hypotonie

50 000,00

Adéla K.

oxymetr, Ronja (5 let), DMO

49 997,00

Eva P.

kochleární implantát, Josef (11 let), oboustranná hluchota

45 000,00

Maria R.

rehabilitace Klimkovice, Anthony (4 roky), PAS

36 352,00

Marie H.

MotoMed, Karolínka (3 roky), spastická diparéza

34 000,00

Lucie B.

rehabilitace Axon, Daniel (17 let), ADHD, paréza dolních končetin

32 820,00

Zuzana D.

rehabilitace AquaKlim, Adam (5 let), DMO

30 000,00

Kolpingova rodina

plavání pro batolata, volnočasové aktivity, péče o dítě

30 000,00

Veronica z.o.

osobní asistence při ozdravném pobytu dětí

30 000,00

Slezská diakonie

rehabilitační přístroj MOTOMED

30 000,00

Růžena P.

úhrada respitních a odlehčovacích služeb, František (11 let), PAS, MR

30 000,00

300 000,00

Věra K.

neurorehabilitace, Michal (12 let), TMR +

30 000,00

Stanislava M.

sluchadla, Jan (12 let ), těžká nedoslýchavost

30 000,00

Monika H.

příspěvek na auto, Tomáš (11 let), PAS, nádor na kyčelním kloubu

30 000,00

Dům tří přání

letní pobyt pro ohrožené děti

30 000,00

Denisa L.

zádržný systém do auta, Matýsek (2 roky), epilepsie, amputovaná ruka a noha

26 708,00

Okno do srdce

pobyty pro děti z pěstounských rodin

25 000,00

Za sklem

poznávací a pohybové výlety pro děti s PAS

25 000,00

Centrum Tamtam

pomůcky pro rozvoj dětí se sluchovým a kombinovaným postižením

25 000,00

Ivana Š.

neurostimulátor, Kristýna (6 let), DMO

25 000,00

Jana V.

chodítko, Dominik (3 roky), PMR

25 000,00

Lenka P.

cvičení Arcada, Terezka (1 rok), centrální kvadruparesa

25 000,00

Daniela B.

rehabilitace, Jakub a Jan (10 let), těžká dystrofie

25 000,00

Robert A.

operace Ulzibat, Jakub (17 let), DMO

25 000,00

Centrum Hájek

výtah pro imobilní klienty

25 000,00

Hospic Sv. Jiří

zdravotní přístroje pro nevyléčitelně nemocné děti

21 538,00

Milada J.

zdravotní kočárek Kamilka (10 let), mitochondrální encefalomyopatie

20 000,00

Hašle

pomoc dětem s DMO

20 000,00

Eva V.

AVS přístroj, Vojta (10 let), PAS

20 000,00

Žadatel

Účel poskytnutého příspěvku

Michaela M.

rehabilitace Hájek, Eliška (2 roky), mentální retardace

Částka v Kč
20 000,00

Lidia P.

rehabilitační kočárek, Claudie (6 let), Rettův syndrom

20 000,00

Apolinářská nedonošeňátka

klokánkovací křesla

20 000,00

Ladislava B.

kompenzační sluchové pomůcky, Tomáš (16 let )

20 000,00

Mariana Š.

elektrický vozík, Lukáš (14 let), DMO

20 000,00

Monika Š.

příspěvek na svislou zdvihací plošinu, Martin (4 roky), PMR

20 000,00

Eva B.

hiporehabilitace, Julinka a Jolanka (10 let), DMO

20 000,00

Eva P.

zdravotní kočárek, Mareček (11 let), kombinovaná postižení

20 000,00

Pavlína N.

autosedačka, Hermínka (10 let), Rhettův syndrom

20 000,00

Forum pr.vzd.

„Jsi nula!“, edukativní představení

20 000,00

Centrum sanace rodin

příspěvek na projekty

20 000,00

Pes pro Tebe

podpora výcviku asistenčních psů

20 000,00

Alžběta Š.

sluchadla, Tadeáš (6 let), oboustranná nedoslýchavost

19 200,00

Eva H.

rehabilitace Klimkovice, Bára (10 let), DMO

18 508,00

Sabina F.

rehabilitace Axon, Natálie (3 roky), vícečetná postižení

18 000,00

Darina P.

hiporehabilitace, Adam (3 roky), syndrom fragilního x, opožděný psychomotorický vývoj 17 840,00

Květuše K.

neurorehabilitace Janské Lázně, Michael (4 roky), svalová dystrofie

Petra K.

notebook, tábor, Terezie (7 let), epilepsie

17 127,00

Renata K.

operace Ulzibath, Daniel (9 let), DMO

17 000,00

Markéta P.

rehabilitace Axon, Petra (2 roky), DMO

17 000,00

Marie P.

přenosná odsávačka, Maruška (1 rok), porucha polykání

16 964,00

17 500,00

Kateřina F.

rehabilitace Klimkovice, Bára (7 let), DMO

15 000,00

Milan M.

rehabilitace Arcada, František (5 let), PMR a další

15 000,00

Jiří Š.

hiporehabilitace, Lucinka (7 let), vícečetná postižení

15 000,00

Monika R.

AXON rehabilitace, Jakub (10 let), kombinavaná postižení

15 000,00

Jitka P.

Armandi therapie, Nikolka (10 let), Angelmanův syndrom, PMR

15 000,00

Jan Š.

rehabilitace KlimTherapy, Mareček (3 roky), PMR

15 000,00

Lenka N.

terapie AXON, Štěpán (4 roky), PMR, epilepsie

15 000,00

Jiří Š.

hiporehabilitace, Lucinka (8 let), DMO, MR

15 000,00

Monika P.

invalidní vozík, Fabián (6 let), DMO

15 000,00

Tereza K.

rehabilitace Axon, Eliška (2 roky), VVV mozku, epilepsie

15 000,00

Stanislava D.

rehabilitace Axon, Matyáš (5 let), DMO, spastická triparéza

15 000,00

Lenka T.

rehabilitace Klim-therapy, Daniel (16 let), DMO, spastická diparéza

15 000,00

Jitka Č.

rehabilitace Therasuit, Zuzana (4 roky), paraparéza dolních končetin, srd. myokarditida 15 000,00

Zuzana K.

rehabilitace, Zoia (8 let), DMO

Tadeáš Ž.

finanční pomoc – herecký kurz, Tadeáš (18 let), pěstounská péče

15 000,00

Martina E.

neurorehabilitace Kosmík, Martínek (2 roky), PMR

15 000,00

MŠ při Nautis

multisenzorické pomůcky pro děti s PAS

13 281,00

Lenka H.

digitální sluchadlo, Valentýna (2 roky), nedoslýchavost

13 158,00

15 000,00
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Žadatel

Účel poskytnutého příspěvku

Martina N.

rehabilitace Arcada, Natálie (4 roky), PMR

Částka v Kč

Linda V.

mechanický vozík, Ondřej (12 let), PAS, MR

12 750,00

Lenka Č.

mechanický vozík, Marek (10 let), DMO

12 000,00

Romana Š.

neurorehabilitace Therasuit, Jindřich (3 roky), DMO

12 000,00

Eva K.

rehabilitace Hájek, Karolínka (12 let), mentální retardace

12 000,00

Hana K.

rehabilitace Klimkovice, Adriana (3 roky), PMR

12 000,00

Josef Š.

speciální fixační židlička, Davídek (4 roky), DMO

10 748,00

Lenka Ch.

hiporehabilitace a rovnač zad, Lenička (12 let), PMR

10 030,00

Andrea R.

finanční výpomoc (pračka, kolo), 4 děti, otec ve výkonu trestu pro týrání

10 000,00

Hana L.

invalidní vozíček, Radek (8 let), vícečetná postižení

10 000,00

Hana R.

rehabilitace Therasuit, Tobiáš (5 let), VVV mozku

10 000,00

Jana F.

asistenční služby, Matysek (8 let), PAS

10 000,00

Nikola Ž.

rehabilitace Therasuit, Oliver (3 roky), retardace

10 000,00

Julie W.

asistence, Daniel (13 let), PAS

10 000,00

Slávka S.

rehabilitace Therasuit, Honzík (7 let), encefalopatie, epilepsie

10 000,00

Jarmila M.

speciální postel, Anita (17 let), TMR a kombinovaná postižení

10 000,00

Človíček

tábor pro děti s PAS

10 000,00

Erika Š.

osobní asistence, Nina (2 roky), DMO

10 000,00

Jindřiška Ž.

neurorehabilitace Complex Therapy, Terezka (16 let), mentální retardace

10 000,00

Alena P.

rehabilitace AXON, Matouš (3 roky), kvadruspastický syndrom

10 000,00

Erika D.

mechanický vozík, Claudie (13 let), spastická tetraplegie

10 000,00

Maryna H.

rehabilitace AXON, Max (3 roky), DMO

10 000,00

Jyldyz S.

terapie CTA, Charlie (4 roky), PAS

10 000,00

Eva K.

rehabilitace Armandi, Honzík (10 let), DMO

10 000,00

Aneta P.

rehabilitace, Oliver (3 roky), DMO, hemofilie

10 000,00

13 000,00

Andrea J.

rehabilitace Therasuit, Deniska (2 roky), DMO

10 000,00

Jarmila D.

doplatek nájemného, Sandra (15 let ), autismus

10 000,00

Nadiya S.

rehabilitace AXON, Matěj (4 roky), DMO

10 000,00

Hana K.

rehabilitace Armandi, Magdalenka (10 let), DMO

10 000,00

Barbora M.

terapie Kosmík, Kryštof (3 roky), PMR

10 000,00

Petr V.

neurorehabilitace AXON, Nicolas (11 let), MR a další

10 000,00

Jaroslava M.

rehabilitace Klimkovice, Jessica (6 let), PMR

10 000,00

Drahomíra J.

rehabilitace AXON, Anna (6 let), DMO, PMR

10 000,00

Jiřina Z.

individuální plavecký kurz, David (11 let), PAS

9 840,00

Jana S.

sluchadla, Erik (11 let), nedoslýchavost

9 200,00
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Žadatel

Účel poskytnutého příspěvku

Martina Š.

rehabilitace Therasuit, František (5 let), kvadruparéza, další postižení

Petr Ž.

obědy, Petr (16 let), MR

9 000,00

Paulína R.

jazykový pobyt v Londýně, Lilien (12 let ), pěstounská péče

8 100,00

Gejza G.

doučování, Jaroslav (11 let), Nikolas (13 let), pěstounská péče

8 000,00

Hana K.

intenzivní cvičení Therapy Centrum, Terezka (3 roky), DMO

8 000,00

Helena B.

psychorehabilitace, Terezka (13 let), PMR

7 930,00

Jana M.

letní tábor, Pavel (7 let) a Jakub (11 let), tíživá finanční situace

7 800,00

Bohumila P.

obědy, Marek (11 let), PAS, epilepsie, ADHD

7 400,00

Veronika Z.

potravinový doplněk Karnosin, Eliška (4 roky), MR

6 600,00

Martina B.

rehabilitační kočárek, Tobiáš (2 roky), PMR

6 000,00

Darina P.

neurorehabilitace, Adam (3 roky), syndrom fragilního X, opožděný psychomotorický

5 500,00

Marie K.

asistence, Maruška (3 roky), DMO

5 000,00

Kotyk V.

tablet pro rozvoj zrakových a psychomotorických fcí, Vitalij (4 roky), Down. syndrom

5 000,00

Andrea S.

obědy, Natálie (10 let), Damián (7 let), tíživá finanční situace

4 978,00

Ilona K.

dioptrické brýle, René (15 let), oční vada, pěstounská péče

4 280,00

Eva Č.

výtvarný obor, Kateřina (12 let), zobcová flétna, Kristýna (9 let), pěstounská péče

4 200,00

Diana M.

doučování, Veronika (12 let), pěstounská péče

4 200,00

Michaela P.

doučování, Eliška (8 let), pěstounská péče

4 000,00

Iveta T.

doučování, Nikola (9 let), pěstounská péče

4 000,00

Erika Š.

hipoterapie, Nina (2 roky), DMO

3 810,00

Renata Č.

ubytování, zdravotní pomůcky, Aleš (16 let), transplantace srdce

3 970,00

Anna G.

brýle, Šarlota (10 let)

3 500,00

Jana F.

příspěvek na plavání, Matýsek (8 let), PAS

3 000,00

Tereza M.

iPad, Tomáš (6 let), PAS

2 919,00

Marcel K.

osobní asistence, Jonáš (11 let), PAS, MR

2 880,00

Romana B.

lyžařský výcvik, Gabriela (15 let), pěstounská péče

2 800,00

Jana Š.

kočárek, Matěj (2 roky), PAS

2 500,00

Andrea S.

keramika, Damián (7 let), sociální znevýhodnění

2 400,00

Alexandra B.

doučování AJ, Alexandra (12 let), pěstounská péče

1 890,00

Stanislav B.

doučování AJ, Lucie (14 let), pěstounská péče

Celkem

Částka v Kč
9 000,00

1 200,00
2 738 238,00

D
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Příklady pomoci a poděkování
od příjemců darů
Matouš, 3 roky, příspěvek 10 000 korun
na neurorehabilitaci
Díky daru od společnosti KIA mohl
Matouš absolvovat čtyřtýdenní
neurorehabilitační terapii na klinice
AXON v Praze. „Terapie byla náročná
a na synovi byla znát únava, ale dala
nám strašně moc. Protáhla zkrácené
svaly, a tím zvětšila rozsah pohybu
a také oddálila hrozbu luxace kyčlí.
Posílila slabší skupiny svalů a zlepšila
ovládání levé ruky. A hlavně jsem si
odnesla spoustu rad a tipů na naše
domácí cvičení a protahování,“ napsala
nám maminka.

Přemek, 14 let, příspěvek 254 850 korun
na výcvik asistenčního psa
Čtrnáctiletému Přemkovi jsme mohli díky
zaměstnanecké sbírce společnosti
Rossmann uhradit výcvik asistenčního
pejska, který mu bude věrným parťákem
a pomocníkem.

Anička, 12 let, příspěvek 6 000 korun
na doučování
Společně s Nadací Albatros jsme se
v projektu Každá kniha pomáhá zaměřili
na podporu mimoškolního vzdělávání
dětí. Dvanáctileté Aničce jsme tak mohli
uhradit doučování angličtiny. „Anička je
žákyně 6. ročníku základní školy. Při
práci s doučujícím se Anička soustředí
na aktuálně probírané učivo ve škole.
Je zapotřebí neustále usměrňovat její
pracovní tempo. Doučování Aničky stojí
na častém opakování probraného učiva
a na upevňování získaných poznatků.
Bez podpory by uspokojivých výsledků
dosahovala jen velmi těžko.“
V projektu Mimoškolní vzdělávání
pro sociálně znevýhodněné děti
pokračujeme také v roce 2020. Věříme,
že pomůžeme znevýhodněným dětem
dosáhnout na dobré studijní výsledky
a motivovat je k lepšímu vzdělání.

Přemek se svou psí parťačkou Bellou.
Děkujeme zaměstnancům společnosti
Rossmann, díky nimž jsme pomohli
výcvik bernského salašnického psa
Belly uhradit.

Tříletý Matouš neztrácí úsměv ani při náročné neurorehabilitaci.
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Aničce jsme uhradili doučování
anglického jazyka.

Agátka, příspěvek 16 000 korun
na neurorehabilitační pobyt
Agátce jsme přispěli na intenzivní
neurorehabilitační pobyt. Maminka nám
napsala: „Naším cílem je připravit
Agátku do života tak, aby byla co
nejvíce samostatná, a ona se ve svých
11 letech opravdu stále velmi snaží.
Ve firmě Fyzio Beskyd s.r.o. Agátka
pravidelně rehabilituje už od února
2012. Před 7 lety, ve svých 4 letech,
byla „dítě ležáček“. Pravidelnou
ambulantní rehabilitací 3x týdně
a pravidelnou intenzivní fyzioterapií 3x
ročně, kdy Agátka cvičí 2 hodiny denně
po dobu 3 týdnů, jsme se dopracovali
na „nožky“. Agátka dokáže se
speciálními čtyřbodovými berličkami
ujít několik kroků.“

Agátka při cvičení. Přispěli jsme
částkou 16 000 korun na intenzivní
neurorehabilitační pobyt.

Děti poprvé u moře!
V jubilejním ročníku projektu Dejme
úsměv dětem jsme 250 sociálně
znevýhodněným dětem umožnili poprvé
v životě vidět moře. „Jsme vám v nadaci
velmi, velmi vděčni za to, že děti poprvé
viděly, zažily a ochutnaly moře. Myslím,
že na tyto dny asi nikdy nezapomenou.
Ty zážitky jim nikdo nevezme, neztratí je
cestou životem, budou jen jejich. Děti mi
jedno přes druhé vyprávěly, popisovaly
příhody a přitom se smály a smály. Nic
nemůže být v dětském domově
cennějšího než šťastný smích. I oba
vychovatelé byli moc rádi, že to všechno
zažili se šťastnými dětmi,“ napsala nám
paní ředitelka z Dětského domova Pepa
z Radenína.

Slunné a usměvavé pozdravy od moře.
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Grantové řízení innogy
Česká republika a.s.
Nadace Naše dítě obdržela od
společnosti innogy Česká republika a.s.
dar ve výši 1 300 000 korun, který sloužil
k udělení grantových příspěvků v roce
2019.
Z této částky bylo určeno k přerozdělení
pro ohrožené děti 1 100 000 korun.
Zbývajících 200 000 korun bylo využito
na pokrytí nákladů spojených s realizací
grantového řízení.

Z roku 2018 byl převeden dar ve výši
171 570 korun, který nebyl v daném
roce vyčerpán k udělení grantů.
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
udělila nadace devíti projektům
v ochraně dětí grantové příspěvky.
Nadace Naše dítě mohla využít
50 000 korun na partnerskou večeři
a dalších 50 000 korun na realizaci
výroční zprávy. Celkem byly
v uvedeném období uděleny grantové
příspěvky v celkové výši 820 000 korun.

Po udělení grantů k 31. 12. 2019 ve výši
820 000 korun, odečtení nákladů na
realizaci grantového řízení a odečtení
100 000 korun, které mohla nadace
využít na výrobu výroční zprávy
a realizaci večeře, byly převedeny zbylé
finanční prostředky pro ohrožené děti
ve výši 171 570 korun na rok 2020.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Česká republika a.s. v roce 2019
Organizace

Účel

Šance Olomouc

příspěvek na pumpu Mini Rytmic pro léčbu onkologicky nemocných dětí

Částka v Kč

Slunce v dlani, o.p.s.

příspěvek na podporu osobní asistence pro děti s handicapem

171 570

Mimo domov

příspěvek na festival Out of Home

260 000

Centrum hadicapovaných lyžařů

příspěvek na lyžařské kurzy pro handicapované děti

Dejme šanci dětem

příspěvek na provoz organizace

30 000

Nadace Leontýnka

příspěvek na provoz organizace

100 000

50 000

80 000

Společnost pro ranou péči

příspěvek na podporu středisek rané péče

20 000

Dětské krizové centrum

příspěvek na projekty organizace

40 000

Crosspoint Olomouc

příspěvek na pomoc rodinám dětí s cystickou fibrózou

50 000

Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského

příspěvek na zdravotnické vybavení

30 000

Nadační fond AutTalk

příspěvek na projekty organizace

Celkem

80 000
911 570

G
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Grantové řízení innogy Energie, s.r.o.
Společnost innogy Energie, s.r.o.,
věnovala Nadaci Naše dítě dar ve výši
700 000 korun. Dar přijala nadace
začátkem kalendářního roku 2019
a finance sloužily k pokrytí grantových
řízení v roce 2019. Částku 100 000
korun využila Nadace Naše dítě na

pokrytí administrativních prací.
K přerozdělení mezi žádající organizace
bylo možno využít 600 000 korun.
Z grantového řízení v roce 2018 bylo
převedeno 21 000 korun, které nebyly
v roce 2018 vyčerpány k udělení grantů.
V roce 2019, v období od 1. 1. 2019 do

31. 12. 2019, byly finanční prostředky
rozděleny mezi 13 organizací, jejichž
činností je ochrana dětí. Celkem byly
v uvedeném období uděleny grantové
příspěvky v celkové výši 620 000 korun.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Energie, s.r.o., v roce 2019
Organizace

Účel

Speciální ZŠ a MŠ Kladno

příspěvek na vybavení speciální místnosti

Částka v Kč
50 000

Nadace Křižovatka

příspěvek na nákup přístrojů Babysence

80 000

Fabičovič Victor

příspěvek na automobil

15 000

Nadační fond Zlatý oříšek

příspěvek na projekty organizace

40 000

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta

příspěvek na opravu zázemí pro studenty se zdravotním postižením

60 000

Asociace Pro Handicap

příspěvek na benefiční představení „Jsme tu s vám”

35 000

Maschke František

příspěvek na neurorehabilitaci

20 000

SDO Brontosauři

příspěvek na podporu projektu organizace

70 000

KIWANIS klub Ostrava

příspěvek na projekty organizace

80 000

Klub stolního tenisu a plavání

příspěvek na projekty organizace

40 000

Nové háro

příspěvek na vlasové kompenzační pomůcky pro onkologicky nemocné děti

30 000

FOR HELP – AUTISMUS

příspěvek na projekt Hipoterapie pro děti

50 000

Haima Ostrava

příspěvek na projekty hematoonkologického odd.

50 000

Celkem

620 000

E
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LINKA PRÁVNÍ POMOCI

Linka právní pomoci je v roce 2019
v provozu 14. rokem. Počet dotazů byl
i v tomto roce velmi obdobný jako v roce
předcházejícím. Advokáti zodpověděli
a reagovali na více než sto dotazů,
přičemž 72 dotazů bylo telefonických
a 30 dotazů bylo písemných. Nejvíce
dotazů evidujeme opět z oblasti
rozvodů, sporů o děti a změny péče
o dítě. Častou oblastí dotazů je také
bránění ve styku s dítětem či neplacení
výživného. Ve většině případů volá
matka dítěte (více než 55 % volajících),
následuje otec a poté například
prarodiče či nový partner rodiče.

Linka právní pomoci je pro veřejnost
aktivní každou středu, a to od 14:00 do
18:00 hodin. Telefonní číslo Linky právní
pomoci je 777 800 002. Bezplatné rady
volajícím poskytují advokáti z České
advokátní komory, kteří se zabývají
především rodinným právem.
Dlouhodobý tým advokátů, kteří
odpovídali na dotazy v roce 2019:
JUDr. Hana Klímová
JUDr. Eva Marvanová
Mgr. David Strupek

Nově spolupracující advokáti od roku
2019:
Mgr. Michaela Štuksová
JUDr. Martina Grofová
Nadace Naše dítě mnohokrát děkuje
výše uvedeným advokátům, kteří bez
nároku na honorář poskytují právní
poradenství a pomáhají již mnoho let
ohroženým dětem a jejich rodičům.
Velice si vážíme ochoty a odborné práce
všech našich advokátů.

L P
15

P

PROJEKTY 2019

DEJME ÚSMĚV DĚTEM 2019
V jubilejním 10. ročníku charitativní
kampaně Dejme úsměv dětem se díky
veřejnosti vybralo úžasných 5 168 725
korun. Výtěžek z kampaně umožnil 250
sociálně znevýhodněným dětem jejich
vůbec první cestu k moři v životě.
V roce 2019 jsme se ve společném
projektu se společností ROSSMANN
zaměřili na tzv. neviditelný handicap
chudoby, která děti v České republice
sociálně znevýhodňuje. K účasti proto
byly vybrány děti, které především ještě
nikdy u moře nebyly a dále splňovaly
podmínku sociálního znevýhodnění.
Tedy například děti z dětských domovů
ze sociálně vyloučených lokalit ČR,
např. ze severozápadu Čech, kde
chudobou trpí čtyřikrát více lidí než
v bohatších krajích ČR, dále děti
s matkami z azylových domů, děti,
které žijí se single rodiči na hranici
ekonomického minima, děti
z pěstounských rodin nebo rodiny
s vícerčaty, které bojují s náročnou péčí
o děti a obtížnou finanční situací. K moři
se vypravily také děti s tělesným
a mentálním handicapem.

Týdenní pobyt si děti užily v resortu
Villagio Bella Italia, přímo na písečné
pláži Jaderského moře. Díky velkorysosti
zákazníků společnosti ROSSMANN, kteří
každoroční charitativní kampaň Dejme
úsměv dětem podpořili, byla zajištěna
pro všechny zúčastněné kromě cesty
a ubytování také plná penze, pitný režim
i cestovní pojištění. Všichni účastníci
také od společnosti Rossmann dostali
na cestu plážovou tašku se sadou
opalovacích krémů SunOzon a pokrývku
hlavy. Jsme velice rádi za všechny
pozitivní ohlasy, dětem se samozřejmě
nejvíce líbilo moře a vlny, ale také
bazény s atrakcemi a výborná italská
zmrzlina.

Věříme, že děti tyto zážitky motivují
například k cestě za lepším vzděláním
a zároveň prospějí jejich vztahům
s vrstevníky, pro které může být cesta
k moři běžnou součástí jejich letních
prázdnin.
Kampaň Dejme úsměv dětem je
dlouhodobě zaměřena na pomoc
handicapovaným dětem v České
republice. Za deset let společného
působení Nadace Naše dítě a sítě
drogerií ROSSMANN bylo ve prospěch
dětí přerozděleno více než 57 milionů
korun.
www.rossmann.cz

Tradiční zahájaní kampaně Dejme úsměv dětem na jedné z pražských prodejen
drogerie ROSSMANN za účasti známých osobností.
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První účastníci zájezdu už se těší na setkání s mořem!
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JÁ A KIA POMÁHÁME DĚTEM
Společnost KIA MOTORS CZECH
a Nadace Naše dítě oslavily v roce 2019
krásných 10 let vzájemné spolupráce.
Společně se od roku 2009 věnujeme
podpoře konkrétních rodin se zdravotně
znevýhodněnými dětmi. V roce 2014
byl spuštěn program „Já a Kia
pomáháme dětem“, v rámci kterého
automobilka věnuje částku z každého

nově prodaného vozu na pomoc
handicapovaným dětem. Od roku 2017
se podpora automobilky zaměřuje na
děti s poruchami autistického spektra
a dětskou mozkovou obrnou a také na
organizace, které o tyto děti v Česku
pečují. Během desetileté spolupráce
podpořili zákazníci KIA více než
80 rodin a organizací celkovou částkou
2 405 550 korun.

10 let spolupráce a téměř 2,5 milionu korun na podporu handicapovaných dětí
je třeba řádně oslavit!

KIA a Nadace Naše dítě. Zleva: Arnošt Barna, generální ředitel KIA, Iva Kozáková,
ředitelka Nadace Naše dítě, Jae Yun KIM, prezident KIA Motors Czech.
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V roce 2019 jsme díky zákazníkům KIA
vybrali na pomoc handicapovaným
dětem částku 484 050 korun. Z daru
jsme podpořili celkem jedenáct rodin
a tři organizace. Nejčastěji jsou hrazeny
nákladné neurorehabilitace, osobní
asistence či zdravotní pomůcky
usnadňující život celé domácnosti,
ve které handicapované dítě žije.

CZC.cz
Začátek roku jsme začali skvělým
výsledkem charitativní sbírky, kterou
jsme uspořádali s internetovým
obchodem s počítači a elektronikou
CZC.cz. V rámci předvánočního prodeje
projevili zákazníci CZC.cz velkou
solidaritu s handicapovanými dětmi
a věnovali nám přes 970 000 korun.
CZC.cz dorovnalo tuto částku pro
Nadaci Naše dítě na 1 000 000 korun.
Z tohoto daru jsme zatím přispěli
37 individuálním žadatelům především
na technické kompenzační pomůcky za
více než 700 000 korun. Zbytek vybrané
částky jsme převedli do roku 2020.
Kromě finančního daru věnovalo
CZC.cz v roce 2019 nadaci věcné dary
v podobě technického vybavení od
společnosti Microsoft.

Jedenáctiletému Pepíkovi jsme z daru CZC. cz mohli přispět částkou 45 000 korun
na nový řečový procesor.

Zákazníci CZC.cz přispěli téměř 1 milion korun na pomoc handicapovaným dětem.
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DALŠÍ AKTIVITY NADACE NAŠE DÍTĚ
V ROCE 2019
Dračí lodě
Charitativní závod dračích lodí na Vltavě
se odehrál tradičně druhý květnový
víkend ve Žlutých lázních v Praze.
Podruhé jsme se zúčastnili také s vlastní
nadační posádkou tvořenou dětmi
z dětských domovů. I tento ročník se
náramně povedl, forma našich zástupců
rozhodně stoupla a stihli jsme dokonce
i utéct průtrži mračen. Ve prospěch
handicapovaných dětí bylo za startovné
díky zúčastněným posádkám vybráno
180 000 korun. Děkujeme všem
pádlerům a také organizátorům za tuto
skvělou každoroční akci.
Věcný dar od společnosti Billa
Tradiční spolupráce s filiálkou BillaProsek opět přinesla radost nejen
z plyšových hraček, sladkostí, ale třeba
i z výbavy do školy v několika dětských
a azylových domech. Zásobování
z Proseku nás navštívilo tentokrát už
v letních měsících, společně s Billou
jsme pak ještě na podzim stihli podpořit
nemocnou Gill a zúčastnili jsme se
benefičního dne ve Strančicích. Částku
72 000 korun na operaci Ulzibat pro Gill
se podařilo vybrat!
Charitativní výstava ve prospěch
Nadace Naše dítě
Mladá malířka Ema Pok se rozhodla
podpořit projekty Nadace Naše dítě
prodejní výstavou svých obrazů. Výstava
40 obrazů trvala celé letní prázdniny,
vybrané obrazy lze stále zakoupit
prostřednictvím nadačního e-shopu.
Koupí obrazů byly a budou podpořeny
projekty Nadace Naše dítě.
Ema Pok se ve své tvorbě pohybuje
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mezi abstrakcí a expresionistickými
tendencemi, někdy snových výjevů.
V některých jejích pracích převažuje
motiv jablka – ovoce, které je v mnoha
kulturách považováno za symbolické.
Dalším jejím tématem jsou ptáci
a hnízdění jakožto symbol harmonie
v lidském soužití nebo výjevy
křesťanské, inspirované díly starých
mistrů.

Považujeme za velmi důležité, aby děti
z chudších rodin měly stejnou možnost
mimoškolního vzdělávání jako jejich
vrstevníci z lepších poměrů. A protože se
zájemců sešlo opravdu hodně, oslovili
jsme ještě našeho pravidelného dárce
RNDr. J. Otenšlégra, který nám přispěl na
projekt 50 000 korunami. Díky tomu
můžeme v projektu kontinuálně
pokračovat i v následujícím pololetí.

Veřejná sbírka drogistického zboží
Sbírka drogistického zboží ve prospěch
znevýhodněných dětí z dětských
a azylových domů se konala na konci
srpna na šesti zastávkách městské
hromadné dopravy po celé Praze. Lidé
v rámci sbírky darovali více než 1 000
produktů, to je více než v předchozím
ročníku. Sbírka proběhla ve spolupráci
se společností JCDecaux a pod záštitou
Mgr. Ondřeje Koláře, starosty Městské
části Praha 6. Drogistické produkty
putovaly dětem z SOS dětských
vesniček, do Klokánků a také do dvou
pražských dětských domovů.

Naše nová pop-artová
jarně-letní verze DMS
I v roce 2019 pokračovala naše
spolupráce s popartovým umělcem
Pastou Onerem, jehož dílo je
charakteristické komiksovými prvky
a kritickým pohledem na současnou
konzumní společnost. Vytvořil pro nás
zdarma také svěží jarně-letní podobu
plakátů s dárcovskou SMS, kterou jste
v průběhu roku mohli vidět kolem
eskalátorů pražského metra. Plakáty
měly mezi veřejností pozitivní ohlas,
který se projevil vyšším počtem
zaslaných DMS. Všem mobilním
přispěvatelům děkujeme!

Mimoškolní vzdělávání
pro děti ohrožené chudobou
Novým projektem, který jsme v roce 2019
připravili, bylo umožnění mimoškolního
vzdělávání pro děti znevýhodněné
chudobou a sociálním prostředím.
Nejprve jsme společně s Nadací Albatros
vyzvali čtenáře k dobročinnosti a v rámci
čtrnáctidenní sbírky se nám podařilo
vybrat částku 24 700 korun na tento
projekt. V průběhu září se na nás obrátilo
množství rodin žijících na hranici
chudoby s žádostmi o úhradu
vzdělávacích aktivit typu: doučování
českého jazyka, matematiky, výuka cizích
jazyků, příprava na přijímací zkoušky,
vědecké zájmové kroužky apod.

Zaměstnanecká sbírka
drogerií Rossmann na výcvik
asistenčního psa Bella
Kolektiv prodavaček z prodejny
Rossmann v Brně-Bystrci se rozhodl
vyhlásit zaměstnaneckou sbírku
zaměřenou na výcvik asistenčního psa
pro 14letého Přemka, který prodělal
neurologické onemocnění s následky
a také trpí epileptickými záchvaty. Výcvik
fenky bernského salašnického psa Belly
byl vyčíslen na 254 850 korun. A to se
také podařilo zaměstnancům firmy
Rossmann do začátku května
shromáždit. Gratulujeme!

Osvětová činnost Nadace Naše dítě
v roce 2019
V druhé polovině listopadu byla
zahájena osvětová informační kampaň
STOP! násilí na dětech Nadace Naše
dítě. Cílem kampaně bylo opětovně
upozornit na nevhodnost používání
tělesných trestů jako výchovné metody,
upozornit veřejnost na to, že týrání se
většinou děje za zavřenými dveřmi
domácností a že by nikdo z nás neměl
být lhostejný ke svému okolí. Kampaň
podpořila také Policie České republiky.
Kampaň STOP! násilí na dětech navázala
na dlouholetou osvětovou činnost
zakladatelky Nadace Naše dítě
Ing. Zuzany Baudyšové. Stejně jako
u jiných celospolečenských témat
považujeme za důležité veřejnosti
a především rodičům připomínat, že
místo tělesných trestů lze děti vychovávat
s láskou, respektem a porozuměním.

Tři Zlatá srdce
Na každoročním setkání se sponzory
jsme udělili celkem tři prestižní ocenění
Zlaté srdce. Dvě ocenění putovala
dlouhodobým podporovatelům,
společnostem ROSSMANN a KIA Motors
Czech, a to konkrétně za deset let
spolupráce. Třetí Zlaté srdce obdržela
advokátka a nositelka titulu Právník roku
PRO BONO 2017 Mgr. et Mgr. Alena
Vlachová, která stojí za projektem Děti
bez dluhů. Cenu Zlaté srdce od roku
2005 uděluje Nadace Naše dítě
osobnostem, které významně přispívají
k ochraně dětí a jejich práv nebo
jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhají
zneužívaným, opuštěným,
handicapovaným, týraným či jinak
ohroženým dětem.

Nadační posádka si závody dračích
lodí opět moc užila.

Vernisáž charitativní výstavy Emy Pok.

Kampaň probíhala na plakátovacích
plochách v Praze a okolí a formou spotů
vysílaných v Českém rozhlase.

Naše nová jarně-letní verze DMS.

Věcný dar od společnosti Billa.
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DOBROČINNOST
MÁME V DNA FIRMY
Vladimír Mikel pracuje pro společnost
ROSSMANN v České republice již 11 let.
Od roku 2010 je jejím jednatelem. Před
deseti lety se firma rozhodla pro cestu
společenské odpovědnosti a spojila se
v oblasti charitativní činnosti s Nadací
Naše dítě.
Jak vznikl nápad na spolupráci
s Nadací Naše dítě?
Před deseti lety jsme po vzoru našeho
zakladatele, pana Dirka Rossmanna,
velkého filantropa, vytvořili speciální
koncept jednotýdenní charitativní
sbírkové akce nazvané „5 milionů pro
dětský úsměv“ (v současné době
„Dejme úsměv dětem“, pozn.red.).
Vybrat důvěryhodnou organizaci nebylo
zase tak složité. Nadace Naše dítě byla
a stále je seriózním partnerem a svou
pomoc věnuje znevýhodněným dětem,
na které jsme se chtěli zaměřit. Spojili
jsme se tedy se zakladatelkou Nadace
Naše dítě Zuzanou Baudyšovou
a navázali úspěšnou spolupráci.

Vladimír Mikel s podpořenou Barunkou.
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Jak se v průběhu let měnilo a vyvíjelo
zaměření kampaní?
Postupně jsme přestali suplovat roli státu
a rozhodli jsme se přispívat přímo tam,
kde stát nestačí nebo zapomněl. Dlouho
jsme podporovali například dětská
oddělení nemocnic, kam jsme z výtěžku
naší charitativní kampaně zakoupili velmi
drahé a potřebné přístroje. Postupně jsme
ale od takových velkých příspěvků začali
částky více dělit a přispívat menším
nestátním organizacím, které pečují o děti
s postižením, například rehabilitačním
stacionářům, a to na celém území ČR.
V posledním ročníku kampaně jsme
poslali 250 dětí z dětských domovů,
pěstounských a sociálně slabých rodin na
týdenní výlet k moři.
Jaký je váš osobní vztah
k dárcovství?
Vždy jsem byl vychováván k tomu, že
člověk má pomáhat. A navíc si myslím,
že člověk, který dává, tak i sám získává.
Zatím jsem sám naštěstí nikdy pomoc
nepotřeboval, vždy jsem stál na
vlastních nohou, ale možná se někdy
dostanu do situace, kdy tu pomoc
potřebovat budu…

Měla by být filantropie či
dobročinnost samozřejmostí pro
firmy, kterým se ekonomicky daří?
Mělo by to tak být a do budoucna to tak
bude. My to máme v DNA firmy, protože
pan Rossmann po celou dobu svého
podnikání se sám intenzivně věnuje
charitativním projektům. Říká, že 90 %
našich zákazníků jsou maminky nebo
budoucí maminky či babičky a ty
všechny si dokážou představit, jaké to
je, když se narodí nemocné dítě nebo
když není dost peněz na nákup potřeb
pro děti. Víme, že když jim pomůžeme,
budou si to pamatovat a vrátí se k nám.
Jakou radu byste dal těm, kdo se
chtějí charitě věnovat?
Najděte si správné důvěryhodné
projekty s jasným cílem, které vám
dávají smysl. My to děláme velmi
otevřeně, předem našim zákazníkům
řekneme, na co peníze půjdou, tak se
buduje důvěra.

Zuzana Baudyšová s Vladimírem Mikelem při předání šeku
na Žofíně v roce 2014.

MGR. ET MGR. ALENA VLACHOVÁ,
ADVOKÁTKA – OCENĚNÍ
ZLATÉ SRDCE NADACE NAŠE DÍTĚ
ZA ROK 2019
Alena Vlachová vystudovala Právnickou
fakultu a Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti
působila v mezinárodní advokátní
kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES,
od roku 2009 je partnerkou advokátní
kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ.
Zaměřuje se zejména na řešení sporů,
zastupuje klienty v řízeních před soudy
v oblasti občanského, obchodního,
pracovního i rodinného práva. Poskytuje
rovněž právní služby klientům v rámci
mezinárodních arbitráží a ochrany
zahraničních investic. Je také zapsanou
mediátorkou. Několikrát byla časopisem
Právní rádce zařazena mezi
nejvýznamnější české právničky
v oblasti advokacie. Je držitelkou sošky
sv. Yva spolu s titulem Právník roku
a čerstvě držitelkou Zlatého srdce.

A začala konat. Rozhodla se, že musí jít
cestou změny zákona, novelou, která by
od těchto poplatků osvobodila děti
a další osoby v ústavní péči. Po třech
letech upozorňování, ale i doprošování
se u zákonodárců, aby tomu vůbec
věnovali pozornost, se jí to nakonec
podařilo. V mezidobí zcela zdarma
takové děti zastupovala v poplatkovém
řízení a následně i v řízení správním. Vše
na náklady advokátní kanceláře.
Několik případů se dostalo až
k Nejvyššímu správnímu soudu, který
v roce 2015 předložil návrh Ústavnímu
soudu na vyslovení protiústavnosti
konkrétního ustanovení zákona
o místních poplatcích. K tomuto návrhu
Ústavní soud v létě roku 2017
konstatoval, že je v rozporu s ústavním
pořádkem.

Obdobně Alena Vlachová zjistila, že děti
z dětských domovů mají na prahu
zletilosti na sobě exekuce za jízdy
načerno z dob, kdy se jejich biologičtí
rodiče o ně řádně nestarali a nedávali
jim ani peníze na jízdné. Začala tedy
zastupovat i takové děti. Po
několikaletých peripetiích jí Ústavní soud
ve svých nálezech rovněž dal za pravdu
a potvrdil, že pokud dítě jelo načerno
v důsledku zanedbání vyživovací
povinnosti ze strany rodičů, nic nebrání
tomu, aby tato odpovědnost byla
přenesena přímo na ně. Za několik let
práce a s podporou celé kanceláře se jí
podařilo oddlužit několik desítek dětí
s částkou hodně přes milion korun.
Děkujeme Aleně Vlachové za její práci
ve prospěch dětí. V roce 2019 jsme jí za
tuto činnost udělili ocenění Zlaté srdce
Nadace Naše dítě.

Alena Vlachová stojí ale také za velkým
projektem Děti bez dluhů, který vznikl
v podstatě náhodou, když se v roce
2012 v jednom časopise dozvěděla, že
děti z dětských domovů mají na prahu
zletilosti velké potíže s dluhy, které samy
nenadělaly, například na poplatcích za
odpad. Tehdy to považovala za chybu
úředníka v jednotlivém případu. Vzápětí
však zjistila, že nejde o jednotlivé
pochybení, ale všeobecně rozšířený
postup, který považovala za legislativní
„zmetek“ v rozporu s ústavními pořádky.

Karel Voříšek se již tradičně ujal moderování našeho slavnostního večera pro sponzory.
Mgr. et Mgr. Alena Vlachová (uprostřed) získala prestižní ocenění Zlaté srdce Nadace
Naše dítě, které převzala od Ing. Marty Ptáčkové, předsedkyně správní rady.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ

Tabulka přijatých darů od právnických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Dárce

Dar v Kč

ROSSMANN, spol. s r.o.

5 397 245

Helena V.

120 000

innogy Energie, s.r.o.

1 300 000

Dagmar Š.

51 296

CZC.cz, s.r.o.

1 000 000

Kostka K.

50 000

Společnost

Dar v Kč

Tabulka přijatých darů od fyzických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

innogy Česká republika, a.s.

700 000

Zoran J.

20 000

KIA MOTORS CZECH s.r.o.

491 100

Petr K.

12 000

Nadace ČEZ

250 000

Pavel N.

12 000

211 480

Jitka S.

12 000

Rotary Club Prague International

180 000

Barbora Š.

12 000

Pražská energetika, a.s.

175 000

Magdalena R.

12 000

KANTAR CZ s.r.o.

ENERGY GROUP, a.s.

142 000

Otenšlégr Jaroslav, RNDr.

90 000

BNP Paribas Personal Finance SA

80 000

CDRL Trade s.r.o.

72 942

BILLA, spol. s r.o.

65 000

Fórum dárců

40 194

MFS Digital CZ, s.r.o.

40 000

Nakladatelství Sagit

20 000

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

19 700

ADÚK Lipník s.r.o.

15 000

GARFL s.r.o.

15 000

Bonavita, spol. s r.o.
Celkem

Daniel H.
Celkem

10 000
311 296

10 000
10 314 661
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Nadace Naše dítě děkuje všem společnostem, mecenášům a ochotným dárcům za laskavou podporu a spolupráci. Srdečně
děkujeme sdělovacím prostředkům, reklamním, mediálním a internetovým partnerům za projevenou důvěru a za propagaci nadace.
Veliké díky za finanční pomoc náleží také stovkám anonymních dárců. V neposlední řadě děkujeme také známým osobnostem
a umělcům, kteří ochotně podporují projekty nadace bez nároku na honorář.
Velmi si vážíme naší spolupráce a děkujeme Vám za ni!

Generální partner

Patron

Partneři

Dárci
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Poskytovatelé ploch pro tištěnou a online inzerci
Tištěná inzerce: Borgis, a. s. • VLTAVA LABE MEDIA a. s. • CZECH NEWS CENTER a.s. • Burda Praha, spol. s r. o. •
EMPRESA MEDIA, a. s.
Online inzerce: TV Nova s.r.o. • Rengl s.r.o. • JAPAPROGRES s.r.o. • Seznam.cz, a.s. • AdActive, s.r.o. • Economia, a.s. •
MEDIA CLUB, s.r.o. • Impression Media, s.r.o. • TISCALI MEDIA, a.s.
Soukromé osoby
Helena V. • Jaroslav O. • Barbora Š. • Vasyl B. • Petr K. • Jitka S. • Daniel H. • Jan V. • Klára S. • Gabriela F. • Lucie V.
Děkujeme členům správní a dozorčí rady a spolupracujícím advokátům za bezplatnou pomoc.
Správní rada Nadace Naše dítě
Ing. Marta Ptáčková • PaedDr. Jaroslava Jalovecká • Mgr. Martin Chalupský
Dozorčí rada Nadace Naše dítě
PhDr. Iva Chaloupková • doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. • Ing. Jan Baudyš
Advokáti Linky právní pomoci
JUDr. Hana Klímová • JUDr. Eva Marvanová • Mgr. David Strupek • Mgr. Michaela Štuksová • JUDr. Martina Grofová
Sponzoři výroční zprávy
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace:
Agentuře Monolake s.r.o. za grafické zpracování, předtiskovou přípravu a konzultace obsahu.
Společnosti innogy Česká republika a.s. za finanční podporu.
Společnosti Studio Art Print s.r.o., za tisk výroční zprávy.
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FINANČNÍ
ČÁST

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zakladateli Nadace Naše dítě
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Naše dítě („Nadace“) sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2019 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v bodě
1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace k 31. prosinci 2019 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Nadaci nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace
statními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Správní rada Nadace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících
s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

29

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce a jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Nadace za účetní závěrku
Správní rada Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadace povinna posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to
relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Nadace nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Nadaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují
se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
– Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na
jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu,
je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být
tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
– Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.
– Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti
správní rada Nadace uvedla v příloze účetní závěrky.
– Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou, a zda s ohledem na
shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Nadace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Nadace nepřetržitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Nadace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
– Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
evidenční č. 401

Irena Liškařová
statutární auditor, evidenční č. 1146
9. června 2020
Praha, Česká republika

31

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADACE NAŠE DÍTĚ
K 31. 12. 2019
Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

účetního období

dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

247

118

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

2 241

1 840

2 241

1 840

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II.

III.

32

č. ř.

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly – podstatný vliv

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

AKTIVA

IV.

č. ř.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám

34

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

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

účetního období

dni účetního období

-1 994

-1 722

-1 994

-1 722

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

B.

Krátkodobý majetek celkem

40

58 574

56 596

I.

Zásoby celkem

41

322

217

1. Materiál na skladě

42

322

217

2. Materiál na cestě

43

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50
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AKTIVA

II.

III.

IV.

34

č. ř.

Pohledávky celkem

51

1. Odběratelé

52

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

účetního období

dni účetního období

1 193

17

2

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

2

5. Ostatní pohledávky

56

1

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

58

8. Daň z příjmů

59

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

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

64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70

Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny

73

3. Peněžní prostředky na účtech

74

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

14

15

117

1 059

15

71

57 022

56 338

72

4

12

57 018

56 326

7. Peníze na cestě

78

Jiná aktiva celkem

79

37

24

1. Náklady příštích období

80

37

24

2. Příjmy příštích období

81

Aktiva celkem

82

58 821

56 714

PASIVA

č. ř.

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

83

58 228

56 024

I.

Jmění celkem

84

58 228

56 024

1. Vlastní jmění

85

36 104

36 104

2. Fondy

86

22 124

19 920

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

87

Výsledek hospodaření celkem

88

0

0

1. Účet výsledku hospodaření

89

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

II.

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

B.

Cizí zdroje celkem

92

593

690

I.

Rezervy celkem

93

94

0

1. Rezervy

94

Dlouhodobé závazky celkem

95

5

11

1. Dlouhodobé úvěry

96

2. Vydané dluhopisy

97

3. Závazky z pronájmu

98

5

11

II.

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

0

99

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

100

6. Dohadné účty pasivní

101

7. Ostatní dlouhodobé závazky

102

35

PASIVA

III.

IV.

36

č. ř.

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

účetního období

dni účetního období

Krátkodobé závazky celkem

103

334

609

1. Dodavatelé

104

32

202

2. Směnky k úhradě

105

3. Přijaté zálohy

106

164

68

106

42

4. Ostatní závazky

107

5. Zaměstnanci

108

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

110

8. Daň z příjmů

111

9. Ostatní přímé daně

112

10. Daň z přidané hodnoty

113

282

11. Ostatní daně a poplatky

114

1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

119

17. Jiné závazky

120

18. Krátkodobé úvěry

121

19. Eskontní úvěry

122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21. Vlastní dluhopisy

124

22. Dohadné účty pasivní

125

32

14

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

126

Jiná pasiva celkem

127

160

70

1. Výdaje příštích období

128

60

70

2. Výnosy příštích období

129

100

0

Pasiva celkem

130

58 821

56 714

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název ukazatele

č. ř.

Za účetní období celkem

2018

Hlavní

Hospodářská

Celkem

činnost

činnost

0

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 424

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

269

355

2. Prodané zboží

4

3. Opravy a udržování

5

19

183

4. Náklady na cestovné

6

6

15

5. Náklady na reprezentaci

7

107

218

6. Ostatní služby

8

2 023

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

0

0

0

0

2 391

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIl.

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

2 626

1 855

9. Aktivace dlouhodobého majetku

12

Osobní náklady

13

1 940

10. Mzdové náklady

14

1 435

1 754

11. Zákonné sociální pojištění

15

495

622

12. Ostatní sociální pojištění

16

13. Zákonné sociální náklady

17

8

15

14. Ostatní sociální náklady

18

2

Daně a poplatky

19

8

15. Daně a poplatky

20

8

Ostatní náklady

21

205

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

22

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

18. Nákladové úroky

24

19. Kurzové ztráty

25

20. Dary

26

21. Manka a škody

27

0

7

0

96

7

2

50

130

22. Jiné ostatní náklady

28

25

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

35

23. Odpisy dlouhodobého majetku

30

129

24. Prodaný dlouhodobý majetek

31

25. Prodané cenné papíry a podíly

32

26. Prodaný materiál

33

61

33
0

183
129

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

-94

Poskytnuté příspěvky

35

0

0

0

28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

36
0

13

0

5 316

VlIl. Daň z příjmů

37

6

29. Daň z příjmů

38

6

Náklady celkem

39

4 618

54

13

37

Název ukazatele

Za účetní období celkem
Hospodářská

činnost

činnost

0

0

0

31

0

78

Výnosy

40

I.

Provozní dotace

41

1. Provozní dotace

42

Přijaté příspěvky

43

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3. Přijaté příspěvky (dary)

45

4. Přijaté členské příspěvky

46

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

16

IV.

Ostatní výnosy

48

4 571

V.

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

49

6. Platby za odepsané pohledávky

50

7. Výnosové úroky

51

8. Kurzové zisky

52

9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy

2018

Hlavní

B.

II.

38

č. ř.

31

Celkem

78

49
0

5 189

89

1 163

53

4 342

3 890

54

140

136

Tržby z prodeje majetku

55

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

13. Tržby z prodeje materiálu

58

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem

61

4 618

0

5 316

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

6

0

13

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

0

0

0

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NADACE NAŠE DÍTĚ
K 31. 12. 2019
I. Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Nadace Naše dítě (dále jen „nadace”) vznikla dne 1. října 1993 a sídlí v Praze 8, Ústavní 91/95, Česká republika, identifikační číslo
60166754. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 57.
Účelem a cílem nadace je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v ČR
a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte. Humanitární projekty budou podporovány poskytováním
grantů na programy sloužící k dosažení cílů nadace.
Cílem nadace je dále přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.
Nadace podporuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti ochrany dětí a spolupracuje s nimi na
společných záměrech.
Mezi její aktivity patří také vzdělávací činnost a osvěta v oblasti ochrany dětí a rodin s dětmi a dalšího vzdělávání zejména
pedagogických pracovníků.
Zřizovatel nadace – Ing. Zuzana Baudyšová
Nadační jmění k 31. 12. 2019 činilo v peněžních prostředcích částku 36 104 tis. Kč. Nadační jmění se skládá z příspěvku státu
vloženého do nadačního jmění na základě uzavřených smluv a dodatků o převodu finančních prostředků určených usnesením
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Nadační investiční fond v první a druhé etapě ve výši 35 604 tis. Kč a z příspěvku
nadace ve výši 500 tis. Kč. Nadační jmění bylo k 31. 12. 2019 uloženo na účtu u Československé obchodní banky – č. účtu:
288540427/0300 (35 604 tis. Kč) a na účtu u Československé obchodní banky, a.s. – č. účtu: 154051281/0300 (500 tis. Kč).
Ředitelka nadace – PhDr. Ivana Kozáková
Členové správní rady nadace:
Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně
PaedDr. Jaroslava Jalovecká – místopředsedkyně
Mgr. Martin Chalupský – člen
Členové dozorčí rady nadace:
PhDr. Iva Chaloupková – předsedkyně
Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. – člen
Ing. Jan Baudyš – člen
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., v.z.p.p. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů
Podvojné účetnictví nadace je vedeno daňovou poradkyní Ing. Helenou Čmejlovou, IČO: 62389891. Účetní záznamy jsou
pořizovány v softwaru PREMIER; archivovány jsou jednak v tištěné podobě, jednak jako elektronický zápis na CD a interní disk.
Účetní doklady jsou archivovány v sídle nadace.
Oceňování a odepisování majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nad 10 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další
náklady s pořízením související. Dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně je oceňován cenou na základě darovací smlouvy.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby
životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Výpočetní technika

3

Automobily

5

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně.
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Ocenění zásob
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují náklady s pořízením související. Bezúplatně nabyté zásoby
(věcné dary) jsou oceněny cenou na základě darovací smlouvy.
Vlastní jmění a fondy
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů, nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku a bezúplatně nabytý
dlouhodobý majetek. Dále nadace tvoří účelové fondy na předem stanovený účel použití v souvislosti s činností nadace dané
jejím statutem.
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni
byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
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Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté a poskytnuté finanční dary a příspěvky (včetně výtěžku ze sbírkových účtů a jeho použití) se účtují rozvahově,
prostřednictvím fondů, s využitím separátních analytických účtů. Ke konci účetního období se do výnosů převádí adekvátní část
fondů, určená ke krytí nákladů na projekty a provoz nadace.
Nepeněžní dary získané formou přijatých služeb se účtují do výnosů a zároveň do nákladů v hodnotě stanovené smlouvou.
Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku z hlavní a hospodářské činnosti upraveného
o daňově neodečitatelné náklady, výnosy nepodléhající dani z příjmů a o výnosy od daně z příjmů osvobozené, s využitím
daňové úlevy pro poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Dlouhodobý hmotný majetek
Přehled dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):
Pořizovací cena

Samostatné movité věci a soubory věcí
Darovaný majetek

Počáteční

Konečný

zůstatek

zůstatek

1 883

1 778

358

62

Celkem 2019

2 241

1 840

Celkem 2018

2 231

2 241

Oprávky
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Samostatné movité věci a soubory věcí

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota
118

-1 636

24

-1 660

- 358

-296

- 62

–

Celkem 2019

-1 994

-272

-1 722

118

Celkem 2018

-1 865

-129

-1 994

247

Darovaný majetek

Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2019 zahrnují úroky z termínovaného vkladu, které byly bankou připsány až v následujícím období.
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Fondy
Úbytky fondů – představují poskytnuté dary, použití prostředků na chod nadace a odvod DPH z přijatých darů.
Přírůstky fondů – představují přijaté dary.
Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlev a jejich využití (v tis. Kč)
2019

2018

Základ daně z hospodářské činnosti

0

29

Zdanitelný příjem před daňovou úlevou

0

29

Daňová úleva

0

-29

Základ daně

–

–

19 %

19 %

Sazba daně z příjmu
Daň z příjmů

–

–

Daň z příjmů vybraná srážkou*)

5

13

Daň z příjmů celkem

5

13

Společnost není založena ani zřízena za účelem podnikání, může si tedy základ daně snížit podle § 20 odst. 7, zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, až o 30 %, maximálně však o 1 000 tis. Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než
300 tis. Kč, lze odečíst částku ve výši 300 tis. Kč, maximálně však do výše základu daně.
Cizí zdroje
K 31. 12. 2019 neeviduje nadace závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů.
Významné položky výkazu zisku a ztráty
Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek v roce 2019 představuje převážně náklady na pohonné hmoty, spotřebu
kancelářských potřeb a tiskovin.
Opravy a udržování zahrnují v roce 2019 především náklady spojené s opravou osobního automobilu.
Náklady na reprezentaci zahrnují v roce 2019 převážně náklady na setkání se sponzory.
Náklady na ostatní služby v roce 2019 představují náklady spojené s provozem nadace, přičemž největší část představují náklady
na reklamu, propagaci a celkové zviditelnění nadace, nájemné za prostory užívané nadací a náklady na účetní služby.
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Údaje o zaměstnancích (mzdy a odměny s oddělením údajů o členech statutárních orgánů)
2019

2018

v tis. Kč

v tis. Kč

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců

Hlavní pracovní poměr

4

3

Dohoda o provedení práce

3

1

Dohoda o pracovní činnosti

1

1

1 435

1 754

495

622

Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady

10

15

Osobní náklady celkem

1 940

2 391

2019

2018

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2019
Projekt
Linka právní pomoci

54

17

Individuální žádosti

236

324

0

27

Bezpečný internet – celostátní projekt
Nadace ČEZ

43

–

–

2

Medializace a reklama ochrany dětí

213

423

innogy

287

478

Správní režie

1 107

1 120

Celkem

1 940

2 391

Pozitivní rodičovství

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
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Přehled přijatých darů a výnosů (v tis. Kč)
2019
Přijato od:
ROSSMANN, spol. s r.o.

5 397

innogy Česká republika a.s.

1 300

CZC.cz s.r.o.

1 000

Prostředky přijaté na sbírkový účet *

813

innogy Energie, s.r.o.

700

KIA MOTORS CZECH s.r.o.

491

Nadace ČEZ

250

KANTAR CZ s.r.o.

212

Rotary Club Prague International

180

Pražská energetika, a.s.

175

ENERGY GROUP, a.s.

142

Jaroslav O.

90

BNP Paribas Personal Finance SA

80

BILLA, spol. s r.o.

65

Dědictví Dagmar Š.

51

MFS Digital CZ, s.r.o.

40

Věcné dary

31

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

20

Helena V.

20

Bonavita

10

Daniel H.

10

Magdalena R.

12

GARFL s.r.o.

15

Adúk Lipník s.r.o.
Přijaté příspěvky ostatní
Celkem
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15
301
11 420

Přehled přijatých darů a výnosů (v tis. Kč)
2019
Přijato od:
ROSSMANN, spol. s r.o.

5 248

Prostředky přijaté na sbírkový účet *

853

innogy Energie, s.r.o.

800

KIA MOTORS CZECH s.r.o.

497

ContiTrade Services s.r.o.

300

Pražská energetika, a.s.

200

Rotary Club Prague International

180

KANTAR CZ s.r.o.

143

ENERGY GROUP, a.s.

136

C&A Foundation

126

Inexco Argosy, spol. s r.o.

100

České Radiokomunikace a.s.

100

Věcné dary

78

UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.

70

Global Payments Europe, s.r.o.

30

Městská část Praha

25

AMI Communications, spol. s r.o.

20

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

19

GARFL s.r.o.

15

Adúk Lipník s.r.o.

15

JD Dvořák, s.r.o.

15

Simply Office s.r.o.
Přijaté příspěvky ostatní
Celkem

12
204
9 186

*) Z toho 27 035 Kč jsou DMS a 150 000 Kč přispěla paní Helena V.
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Přehled poskytnutých darů (v tis. Kč)
2019
ROSSMANN, spol. s r.o.

4 197

Dětský rehabilitační ústav

300

Městský ústav sociálních služeb

300

Mimo domov

260

Pomáháme psím srdcem, z.s.

229

Slunce v dlani, o.p.s.

172

Nadace Leontinka

100

Modrý klíč

100

Ostatní poskytnuté dary
Celkem

3 993
9 651

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2019
Nadace Naše dítě zajistila v roce 2019 plynulý chod všech svých projektů na pomoc ohroženým dětem a udržela si stabilní
hospodaření. Respektovala pravidlo stanovené nadačním statutem pro omezení nákladů souvisejících s její správou (do 20 %
nadačního jmění). Dosažené procento správní režie zahrnující celkové náklady nadace včetně jednotlivých projektů je 12,79 %.
Po očištění o náklady projektů nadace ve prospěch dětí a rodin v krizových situacích činí procento režie pouze 9,23 %. Současně
nadace zajistila potřebnou výši finančních prostředků od právnických a fyzických dárců k naplnění cíle a poslání nadace
v souladu s jejím statutem.
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Přehled poskytnutých darů (v tis. Kč)
2018
Linka bezpečí z.s.

500

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

360

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.

312

Nadace Unipetrol

300

Statutární město Zlín

300

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

300

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

300

HEŘMÁNEK DĚTEM, z.s.

300

Dětské centrum Paprsek

300

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

300

Dětská rehabilitace

300

CENTRUM HÁJEK z.ú.

300

Rodinné centrum Kroměříž, z.s., a Středisko výchovné péče

300

Mimo domov

260

ALVALÍDA, z.s.

250

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

200

Pomocné tlapky o.p.s.

200

Slunce v dlani, o.p.s.

150

Společenství harmonie těla a ducha z. s.

140

Ostatní příspěvky včetně příspěvků z grantových řízení innogy

3 882

Celkem

9 254

47

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se covid-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus
rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení nadace
nezaznamenalo významný vliv na průběh aktivit spojených s fundraisingem, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat
budoucí dopady této pandemie na činnost nadace. Vedení nadace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu
a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na činnost nadace a její zaměstnance.
Vedení nadace zvážilo potenciální dopady covid-19 na své aktivity a fundraising a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na
předpoklad nepřetržitého trvání nadace především vzhledem k tomu, že nadace má dostatečné rezervní prostředky na pokrytí
administrativních nákladů.
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že nadace bude nadále schopna pokračovat
ve své činnosti.

Sestaveno dne: 9. 6. 2020

PhDr. Ivana Kozáková
ředitelka nadace

Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady
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Ing. Helena Čmejlová
osoba odpovědná za účetní závěrku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O NADACI NAŠE DÍTĚ
Základní údaje o Nadaci Naše dítě
Nadace Naše dítě
Datum založení: 1. října 1993
Právní forma: nadace
IČ: 60166754 | DIČ: CZ 60166754
Registrováno u Obvodního úřadu v Praze 8 dne 1. října 1993 pod č. 20265/93-306-2176/601.
Zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. N, vložka č. 57.
Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
Sídlo nadace: Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Kontakty
Nadace Naše dítě
Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Tel.: +420 266 727 933
E-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz
Jak nám můžete pomoci?
Sbírkový účet pro finanční pomoc: 123131123/0600 – Konto Naše dítě
Účet pro finanční dary od právnických subjektů (na základě uzavřené darovací smlouvy): 2388483/0300
Jednorázová DMS:
DMS NASEDITE 30 nebo DMS NASEDITE 60 nebo DMS NASEDITE 90 na číslo 87 777
Cena DMS je buď 30, 60, anebo 90 Kč. Nadace Naše dítě obdrží buď 29, 59, anebo 89 Kč.
Trvalá DMS:
DMS TRV NASEDITE 30 nebo DMS TRV NASEDITE 60 nebo DMS TRV NASEDITE 90 na číslo 87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, 60 Kč anebo 90 Kč. Nadace Naše dítě obdrží každý měsíc
29, 59 nebo 89 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
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