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PODPOŘILI JSME 

1 350 
DĚTÍ!
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Zuzana Baudyšová založila 
Nadaci Naše dítě 1. 10. 1993 
s cílem pomáhat handicapo-
vaným, ohroženým a týraným 
dětem. Rok 2021 byl už  
28. rokem činnosti nadace 
a  podpory znevýhodněných 
dětí. 

„Žádný projev 
laskavosti, ať 
je sebemenší, 

není nikdy  
zbytečný.“ 

Ezop



5

Milí přátelé, vážení mecenáši a  podporovatelé Nadace 
Naše dítě, 

mám tu čest a radostnou povinnost vám představit výro-
ční zprávu o činnosti a hospodaření naší nadace za rok 
2021. 

Uplynulý rok byl pro naši občanskou společnost nelehký 
a pro děti možná ještě obtížnější než ten předcházející. 
Kromě opakující se situace v souvislosti s vlnou covidu-19 
postihlo, postihlo část naší země také ničivé tornádo. Na 
obě situace naše nadace velmi rychle zareagovala a bez 
zbytečných průtahů potřebným rodinám, především mat-
kám samoživitelkám s dětmi, poskytla pomoc. Jsem hrdá, 
že naše nadace i v loňském roce dokázala, že v krizových 
situacích je vždy pohotově připravená poskytnout okamž-
itě pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Naše výroční zpráva je nejen ohlédnutím za minulým 
rokem, ale také v  ní najdete jako každý rok informace 
o  všech našich projektech, informace o  hospodaření 
nadace, které bylo tak jako každý rok podrobeno přísnému 
auditu, a také transparentní informace o přijatých a posky-
tnutých darech. 

Díky štědré a velkorysé pomoci vás dárců a sponzorů jsme 
v  loňském roce pomohli rekordnímu počtu dětí  
– 1 350! 

Naše nepřetržitá podpora handicapovaných a sociálně 
znevýhodněných dětí by bez vás nebyla možná. Ze srdce 
a upřímně vám proto děkuji za vaši štědrost a solidaritu.  
Na závěr dovolte, abych připojila prosbu: zachovejte nám 
přízeň, abychom mohli i nadále poskytovat pomoc tam, 
kde je to potřeba! 

 

 

 

 

Ing. Marta Ptáčková 

SLOVO ING. MARTY PTÁČKOVÉ,  
předsedkyně správní rady
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„Každý charitativní čin 
je odrazovým můstkem 

do nebe.“ 
Henry Ward Beecher
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PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
v roce 2021

Celkem v roce 2021  
podpořila nadace 1 350 dětí. 

Díky štědrosti a vstřícnosti sponzorů, partnerů a dárců 
mohla Nadace Naše dítě v roce 2021 podpořit přes tisíc 
rodin a organizací. Nejvíce dětí dostalo notebooky pro 
školní online výuku, které jsme mohli předat díky pomoci 
od společnosti innogy Česká republika a.s. a grantu od 
Nadace ČEZ. 

Další v pořadí byly děti, kterým jsme pomohli v rámci 
mimořádné covidové pomoci pro rodiče v nouzi. 

Rodiny nadaci hojně žádaly i o úhradu léčebných a reha-
bilitačních pobytů, neurosenzorických terapií a  neurore- 
habilitací či hiporehabilitací.  

Mimořádný příspěvek jsme poskytli také rodinám s dětmi, 
které byly postiženy důsledky ničivého tornáda na jižní 
Moravě. 

Velký zájem byl také o podporu v oblasti mimoškolní 
zájmové činnosti. Kromě doučování z matematiky, češtiny 
a angličtiny jsme dětem umožnili účast na letních  
a příměstských táborech, školních výletech a nejrůznějších 
zájmových kroužcích. 
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Další skupinu tvoří žádosti o kompenzační zdravotní 
pomůcky pro děti. Pomohli jsme pořídit například naslou-
chadla, dioptrické brýle, zdravotní kočárky či komponenty 
k dýchacímu přístroji. 

Podpořili jsme také činnost neziskových organizací, které 
pečují o děti s handicapem. 

Celková přerozdělená částka ve prospěch ohrožených 
dětí včetně věcných darů v roce 2021 byla 7 846 792,- Kč. 
Počet schválených žádostí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byl 
350, z toho se v 275 případech jednalo o pomoc v rodinách 
a v 75 případech o pomoc organizacím. Mezi rodiny bylo 
přerozděleno 3 154 992,- Kč. 

Organizacím pracujícím s handicapovanými dětmi a opu-
štěnými dětmi bylo z celkové částky uvolněno 933 800,- Kč. 

Věcný dar od společnosti innogy Česká republika ve formě 
800 kusů notebooků měl hodnotu 3 758 000,-Kč. 

  

Notebook – 52 %
Rehabilitace – 14 %
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Mimořádná pomoc pro rodiče v nouzi 
v době epidemie Covid-19 

Také v roce 2021 jsme pokračovali v mimořádné pomoci 
ohroženým skupinám – rodičům samoživitelům, kteří se 
kvůli situaci kolem onemocnění covid-19 ocitli v  krizi. 
Kromě finanční pomoci jsme věnovali také stovky note-
booků pro distanční výuku.  

Dvakrát jsme obdrželi grant od Nadace ČEZ, a mohli jsme 
tak podpořit desítky sociálně znevýhodněných dětí náku-
pem notebooku. Na portále Souhvězdí pomoci, které 
funguje jako charitativní platforma e-shopu Alza.cz, jsme na 
pomoc rodičům samoživitelům vybrali více než 100 000 korun 
a  mohli pomoci dalším desítkám dětí v  nouzi. Dále jsme 
obdrželi mimořádný dar od našeho dlouholetého patrona, 

společnosti innogy ČR – 800 notebooků, které jsme věnovali 
napříč Českou republikou jak individuálním žadatelům, tedy 
konkrétním dětem, tak například i dětským domovům, kde 
bylo vybavení zastaralé, nefunkční a v nedostatečném počtu 
nebo pěstounským rodinám.  

KIA 

Společně s KIA dlouhodobě pomáháme dětem s diagnó-
zami DMO a poruchami autistického spektra. Za rok 2021 
jsme obdrželi na pomoc pro tyto děti rekordní částku  
531 800 korun. Díky této stabilní podpoře jsme mohli opět 
pomoci 19 dětem a také 3 organizacím. Příspěvky putovaly 
především na rehabilitace a neurorehabilitace, neurosen-
zorické terapie nebo například na podsedák k invalidnímu 
vozíčku.  Třem organizacím, které pečují o děti s poruchami 
autistického spektra, jsme přispěli částkou celkem  

PROJEKTY 2021
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50 000 korun, a to především na nákup pomůcek a vybavení 
hracího koutku pro děti s těmito specifickými potřebami. 

ROSSMANN – KDE SRDCE POMÁHÁ 

V roce 2021 jsme díky společnosti ROSSMANN mohli pod-
pořit Verunku a Sebíka. Oba dva částkou vyšší než 300 
tisíc korun a  oběma dvěma jsme přispěli na pořízení 
nového automobilu.  

Verunka se narodila předčasně a  diagnóza od lékařů 
zněla: dětská mozková obrna. Verunka umí pást koníky, 
ale i to pouze s dopomocí další osoby, ve všem je odká-
zána na ostatní. Dalších pokroků bohužel dosahuje také 
velice pomalu. Přidružené diagnózy vždy další vývoj zase 
zbrzdí, anebo vrátí Verunku na začátek. Pro rodiče je tak 
péče velice náročná a  samozřejmě často navštěvují 
lékaře, rehabilitace, lázně a podobně. Nový automobil pro 
bezpečnou přepravu Verunky i  jejího sourozence, Mar-
tínka, je tak nezbytnou pomůckou pro rodinu. Na nový vůz 
se pro Verunku vybralo 335 242 korun.  

Sebíkovi je šest let a je to moc sympatický mladý muž. Jak 
jsme se dozvěděli, chce být policistou, aby mohl, až 

vyroste, také pomáhat a chránit ostatní a slabší. Sebík trpí 
spinální svalovou atrofií a žije pouze s tatínkem nedaleko 
Ostravy. Na nový vůz pro Sebíka se vybralo 361 347 korun. 

Naše spolupráce s ROSSMANN nadále pokračuje v rámci 
charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ. Výběr 
financí probíhá přes věrnostní aplikaci ROSSMANN CLUB. 

Pomoc pro děti z jižní Moravy 

V červnu 2021 zasáhla do naší práce také přírodní kata-
strofa, která postihla jižní Moravu. Jako mnoho dalších 
neziskových organizací jsme se také zapojili do pomoci, 
a to samozřejmě v souladu s našimi cíli – pomoci dětem. 
Na pomoc rodinám s dětmi z oblastí poničených torná-
dem se nám v online sbírkách podařilo vybrat více než  
1 700 000 korun. Velkou zásluhu na tom má e-shop 
CZC.cz, který umožnil svým zákazníkům do naší sbírky 
přispět přímo v rámci nákupu.  

Z daru stále hradíme především školní potřeby pro děti, 
notebooky, vybavení dětských pokojů, dětská kola apod. 
Vše, o co děti kvůli katastrofě přišly a co ulehčí rodinnému 
rozpočtu.  
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Do naší sbírky se zapojili také stálí sponzoři jako ROSS-
MANN a  KIA, 300 000 tisíc korun do sbírky na 
Donio.cz věnovala také společnost Ernst & Young s.r.o.  

Dračí lodě 2021 

Po covidové odmlce jsme se v září 2021 konečně zase 
vydali na Vltavu závodit! Naši posádku dračí lodi již tra-
dičně tvořily děti z dětského domova. V silné konkurenci 
náš tým jako vždy trochu zaostával, nutno však dodat, 
že se skutečně každý rok zlepšujeme. A především si to 
vždycky parádně užijeme. Děkujeme našemu patronovi, 
společnosti innogy ČR, který každoročně naši účast 
úhradou startovného umožní. Rotary Club věnoval 
nadaci z  charitativních závodů dračích lodí krásnou 
částku 50 000 korun. Děkujeme a  těšíme se opět na 
viděnou, ahoj! 

Udělení ceny Zlaté srdce  

Ani tradiční setkání pro naše vzácné sponzory se 
v roce 2020 nemohlo uskutečnit, a tak jsme se všichni 

těšili, že se potkáme tentokrát již v polovině září. Náš 
večer se podruhé uskutečnil v  krásných prostorách 
Lounge Baru restaurace Mánes. Asi nejvzácnějšími 
hosty v roce 2021 byla paní Marie Trávníčková s částí 
své rodiny. Manžel a  zbytek dětí sice zůstal doma, 
přesto rodina Trávníčkova tvořila 5 členů. Celkem je 
jich 11. Paní Trávníčková s  manželem se pěstounství 
věnují již 13 let let, mají celkem 9 dětí, z nichž 4 jsou 
vlastní a 5 je v pěstounské péči. Mimo jiné jsou u nich 
v  péči i  děti s  handicapem a  dva chlapci, kteří byli 
v minulosti týráni. Paní Trávníčkovou jsme v roce 2019 
s celou rodinou poslali k moři díky společnosti ROSS-
MANN. V roce 2021 jsme rodině uhradili opravu topení 
v jejich domě a také opravu vozu. Za jejich obětavou 
péči o děti jsme rodině Trávníčkových udělili ocenění 
Zlaté srdce.  

Dalšími oceněnými se stali dva advokáti z Linky právní 
pomoci. První z nich je JUDr. Hana Klímová. Druhým oce-
něným se stal pan Mgr. David Strupek, který je s linkou 
od počátku jejího fungování, tedy od roku 2005. Děku-
jeme všem za jejich zlatá srdce, bez kterých by se děti 
neobešly.  
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Podpora výcviku asistenčních psů 

V roce 2021 jsme také finančně podpořili celkem výcvik  
3 asistenčních psů. Organizace Pomáháme psím srdcem 
z.s., která se zaměřuje na výcvik psů pro děti s různým 
typem handicapu, od nás získala prostředky na výcvik 
Codyho pro třináctiletého Daniela, který trpí kombinací 
tělesného i  mentálního handicapu a  také epilepsií. Psí 
kamarád Cody mu bude nejen fyzickou, ale i psychickou 
oporou, mimo jiné pomoci dokáže také přivolat pomoc při 
epileptickém záchvatu. Za zmínku stojí výcvik papillona 
Colleena pro patnáctiletého Davida, který trpí také  
nebezpečnou formou epilepsie a pejsek ho bude hlídat 
a epileptické záchvaty předvídat. 

Podpora od Vinařství Fučík 

Speciální a zároveň charitativní víno s příběhem - to je 
Zahrada od Vinařštví Fučík. Limitovanou edici vín jsme 
společně pokřtili v polovině listopadu 2021. Výtěžek z pro-
deje putoval na konto Nadace Naše dítě a na podporu dětí 

s handicapem. Víno Zahrada vzniklo ze 40 odrůd vinné 
révy, které se nacházejí v unikátním vinařském parku 
Hotelu Ryzlink v Mikulově.  

Mimoškolní vzdělávání sociálně  
znevýhodněných dětí 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se poprvé zaměřili na 
podporu mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně 
vyloučených a chudých oblastí. V roce 2021 jsme v této 
podpoře pokračovali díky dvěma soukromým sponzorům. 
Cílem projektu je poskytnout sociálně znevýhodněným 
dětem možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti stejně 
jako jejich vrstevníci. Podpořili jsme 65 děti žijících s rodi-
čem samoživitelem nebo děti z pěstounských rodin při 
vzdělávacích aktivitách mimo školu, například v jazyko-
vých kurzech, při doučování ve školních  předmětech, 
nejčastěji českého a  anglického jazyka a  matematiky, 
a také v pobytech na letních táborech a účasti na školních 
výletech. 
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Linku právní pomoci provozuje Nadace Naše dítě
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platněn jako běžný hovor dle vašeho tarifu.
ě od roku 2005. Bezplatné rady poskytují advokáti, specialisté
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Linka právní pomoci je 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 advo-
káti z České advokátní komory, kteří se zabývají především 
rodinným právem.  

Kterýkoliv z  rodičů či prarodičů, ale i  jiných rodinných 
příslušníků má díky pomoci našich advokátů možnost zís-
kat zdarma odbornou radu v  oblasti právní ochrany 
nezletilých nebo pomoc s řešením problémů ve vztazích 
mezi rodiči a dětmi.  

V roce 2021 jsme Lince právní pomoci opět přijali desítky 
hovorů a také e-mailových dotazů. Nejčastěji se týkaly: 
bránění ve styku s dítětem, případně také odebrání dětí 
z péče v důsledku užívání návykových látek či neplacení 
výživného. Někdy naši odborníci řeší také dotazy s mezi-
národním přesahem, nebo například svěření dětí do péče 
prarodičů. Nejčastějšími tazateli zůstávají maminky dětí, 
v  menším procentu jsou to otcové, poté prarodiče, 
případně jiní rodinní příslušníci (sourozenec, nový partner 
rodiče apod.).  

Tým advokátů, kteří odpovídali na dotazy v roce 2021: 

Mgr. Michaela Štuksová  

JUDr. Hana Klímová 

JUDr. Eva Marvanová 

Mgr. David Strupek 

Mgr. Michaela Dobrovičová 

Mgr. Martina Wošová 

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.  

LINKA PRÁVNÍ POMOCI 
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„Nic mi nepřináší větší štěstí 
než snaha pomoci nejzranitelnějším lidem 

ve společnosti. Je to cíl a podstatná součást 
mého života - jakýsi osud.“ 

Princezna Diana
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Teinka  

Teince jsme přispěli částkou 20 000 korun na neurosen-
zorické terapie. Teinka trpí Rettovým syndromem, 
vzácným genetickým onemocněním, které postihuje 
téměř výhradně dívky a projevuje se zhoršeným psycho-
motorickým vývojem, ztrátou řeči —  komunikačními 
problémy, také emoční nestabilitou s rysy autismu atd.  

„Vzhledem k  naší situaci jsou nadace jako vaše nadějí, 
že budeme naší holčičce moci dopřát dostatečnou péči 
a využít všechny dostupné možnosti, které přispějí k jejímu 
vývoji a dopřejí jí co nejlepší kvalitu života. Děkujeme moc.“

Adrianka 

Adriance je 6 let a trpí svalovou hypotonií a mentální retar-
dací, nemluví, ve 4 letech začala samostatně chodit, ale 
chůze není dokonalá.  Adriance jsme přispěli částkou  
10 000 korun na hiporehabilitaci, která jí moc pomáhá 
a prospívá jejímu celkovému stavu.  

„Po každé rehabilitaci je vidět velké zlepšení ve stabilitě 
i v délce, kterou dokáže Adrianka ujít. Hiporehabilitace jí 
pomáhají nejen po fyzické stránce, ale i mentálně se zle-
pšuje, porozumění je lepší, začíná používat jednoduchá 
slova, slabiky.“

PŘÍKLADY POMOCI 
a poděkování od příjemců darů
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Kristiánek 

Kristiánkovi je 8 let a  má diagnostikovanou středně-
těžkou nedoslýchavost. Přispěli jsme částkou 10 000 
korun na nová sluchadla.  

„Kristiánek začal více komunikovat doma a paradoxně ve 
třídě, pro kterou jsou tato sluchadla speciálně vyrobena, 
jsme odhalili šikanu. Díky lepšímu poslechu se nám začal 
Kristiánek více svěřovat, co se ve třídě děje. Chápeme, 
že  tento příběh je sice smutný, ale z  reálného života. 
Věříme, že se Kristiánkovi díky novým sluchadlům podaří 
i navázat nové kontakty se svými vrstevníky, půjde mu lépe 
učení a bude se cítit spokojenější, neboť jsme doposavad 
řešili časté problémy vznikající z  nepochopení situací, 
které buď přeslechl, anebo vůbec nezaznamenal.“  

 

Agátka  

Agátce jsme přispěli 20 000 korun na osobní asistenci.  

„Rok 2020 i letošní rok byly velmi náročné a my i díky Vašemu 
přispění na osobní asistenci jsme měly možnost s Agátkou 
tuto dobu, která tedy stále nestandardně pokračuje, prožít 
v poklidu, smíření a víře v lepší časy, které určitě nastanou. 
Možnost využití osobní asistence mi umožnila nabrat další sílu 
na to být kromě mamky i učitelka, fyzioterapeutka, kuchařka 
na plný úvazek. Pracuji jako účetní „z domu“ a byla jsem vděč-
ná v období asistence za to, že občas můžu provětrat hlavu 
v Beskydských horách. A hlavně Ája díky asistenci trávila čas 
se starší „kamarádkou“, která jí dala nové impulzy a ukázala 
jiné možnosti trávení společného času. A tak když jsme se obě 
po chvilce k sobě vrátily, byly jsme velmi obohacené o nové 
věci, více jsme se na sebe těšily a nebyla „ponorka“. A to je 
nejvíc a za to jsem Vám velmi vděčná.“ 
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Čtyřletému 
Dominičkovi 
jsme přispěli  
14 000 korun 
na zdravotní 
tříkolku.

Částkou 16 000 korun jsme pomohli  
k nákupu hnízdeček pro neonatologické oddělení 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. 

Třináctileté Nelince jsme přispěli  
částkou 20 000 korun na nový prostorný  
a bezpečný vůz s plošinou. 

Tabitce jsme 
přispěli  
částkou  
10 000 korun 
na neuro-
rehabilitaci, 
která jí moc 
pomáhá. 



Domča 

V online sbírce na Donio.cz jsme pro Domču 
vybrali 55 000 korun. Celá částka putovala na 
nákup neurostimulátoru H200 Bioness. Domi-
nik totiž v důsledku spontánního nitrolebního 
krvácení v roce 2018 ochrnul na pravou polo-
vinu těla. I  když se Domčův stav postupně 
zlepšuje, nejvíce zůstala zasažená pravá ruka. 
S nástupem na střední školu by Domča potře-
boval hodně psát – v ruce nebo i na počítači, 
což jde samozřejmě velmi těžce. Proto jsme se 
rozhodli pomoci, a teď už má Dominik neuro-
stimulátor doma a poctivě cvičí každý den, aby 
mohl studovat a věnovat se také svému koníč-
ku – malování. Držíme palce, Domčo!  
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Linda M.                                                                                                   335 242
příspěvek na automobil, Veronika 3 roky, DMO 

Eva R.                                                                                                           70 000
rehabilitace, Patrik 4 roky, komplikace po očkování 

Jana K.                                                                                                        55 000
neurostimulátor, Dominik 17 let, ochrnutí 

Františka M.                                                                                              52 220
notebooky a podpora pro rodiny s dětmi z oblastí postižených 
tornádem 

Letní dům                                                                                                  50 000
specializovaná podpora pro rodiny s ohroženými dětmi v době 
covidu 

Marie T.                                                                                                       50 000
oprava auta a rekonstrukce topení, 9 dětí v pěstounské péči 

Michaela K.                                                                                               50 000
příspěvek na automobil, Michalka 11 let, DMO 

Michal H.                                                                                                    49 220
notebooky pro rodiny s dětmi z oblastí postižených tornádem 

Marcel K.                                                                                                    48 000
osobní asistence, Jonáš 12 let, PAS a PMR 

Michaela P.                                                                                               46 000
asistenční pes, Ema 11 let, kombinovaná onemocnění 

Lucie K.                                                                                                      44 000
rehabilitace Arcada, Laurinka 6 měsíců, MR, oční vada 
a příspěvek v nouzi, 4 děti v pěstounské péči 

Petra N.                                                                                                      40 000
program ClaroRead, Nela 12 let, PAS 

Renata K. J.                                                                                              33 000
tricykl, Kevin 16 let, DMO

Veronika H.                                                                                               32 090
notebooky a podpora pro rodiny s dětmi z oblastí postižených 
tornádem 

Centrum pro rodinu                                                                             30 000
rehabilitační asistence pro děti s tělesným postižením 

Drahomíra J.                                                                                            30 000
neurorehabilitace,  Anička 8 let, MR 

Eva P.                                                                                                           30 000
příspěvek na motorové vozidlo, Šimon 10 let, spastická 
kvadruparéza 

Hašle                                                                                                            30 000
pomoc dětem s DMO 

Kateřina T.                                                                                                30 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Zet-My                                                                                                         30 000
základní vybavení do hracího koutkou pro děti s PAS 

Diecézní charita Plzeň                                                                        25 000
podpora Domova pro matky s dětmi v tísni 

Kateřina U.                                                                                                25 000
neurosenzorické terapie, David 4 roky, PAS 

Blanka K.                                                                                                    24 400
komponenty k dýchacímu přístroji, Florimon 14 let,  
kombinované postižení 

Tereza K.                                                                                                    22 078
senzorická pomůcka, Lukáš 13 let, PAS 

SZŠ Pardubice                                                                                         21 500
polohovací zařízení, Libor 12 let, kombinovaná postižení 

Marcela K.                                                                                                  20 755
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI 
a Konto Naše dítě
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Petra N.                                                                                                       20 755
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Eva S.                                                                                                           20 500
neurorehabilitace, Kateřina 16 let, DMO 

Adéla V.                                                                                                      20 000
příspěvek na automobil, Jiřík 3 roky, PMR 

Alena B.                                                                                                      20 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Andrea M.                                                                                                  20 000
příspěvek na auto, Radek 11 let, PAS 

Asociace nevidomých                                                                        20 000
plavecko-rehabilitační pobyt pro nevidomé a slabozraké 

Barbora V.                                                                                                 20 000
rehabilitace, Esterka 2 roky, DMO 

Dita H.                                                                                                         20 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Eliška H.                                                                                                     20 000
rehabilitace, Barunka 5 let, DMO 

Jana H.                                                                                                       20 000
neurosenzorická terapie, Zuzka 14 let, DMO 

Jana R.                                                                                                       20 000
koherentní terapie, Alex 10 let,  MR, PAS 

Jana T.                                                                                                        20 000
příspěvek na automobil, Jan 10 let, PAS, MR 

Jiří V.                                                                                                            20 000
neurorehabilitace, Maxim 6 let, DMO 

Jitka T.                                                                                                        20 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Klára Š.                                                                                                       20 000
příspěvek na auto, Daniel 15 let, MR 

Ladislava K.                                                                                              20 000
invalidní elektrický vozík, Anna 14 let, DMO 

Lenka Ch.                                                                                                  20 000
příspěvek na automobil, Lenka 14 let, MR 

Mariya S.                                                                                                    20 000
asistence, Artur 9 let, PAS, MR

Marta S.                                                                                                      20 000
rehabilitace, Davídek 9 let, vrozená vada mozku 

Nadiya S.                                                                                                    20 000
rehabilitace, Matěj 6 let, DMO 

Olga O.                                                                                                         20 000
příspěvek na auto, Jiří 16 let, PAS 

Pavel P.                                                                                                       20 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Pes Pro Tebe                                                                                            20 000
podpora výcviku asistenčních psů 

Pomocné tlapky                                                                                    20 000
podpora výcviku asistenčních psů 

Renata K.                                                                                                   20 000
neurorehabilitace, Daniel 10 let, DMO 

Tereza F.                                                                                                    20 000
příspěvek na automobil, Nicolas 10 let, DMO 

Věra K.                                                                                                        20 000
rehabilitace, Michal 13 let, kvadrupostižení, MR 

Veronika B.                                                                                               20 000
neurosenzorické terapie, Adélka 10 let, MR 

ZŠ Ostrava Zábřeh                                                                                20 000
pomůcky pro zdravotní tělesnou výchovu pro děti s MR, DMO, PAS 

Zuzana N.                                                                                                  20 000
neurosenzorické terapie, Tea 3 roky, Rettův syndrvom 

Zuzana V.                                                                                                   20 000
příspěvek na automobil, Nela 13 let, MR 

Jana D.                                                                                                         19 838
přídavný pohon na invalidní vozík, Sofie 13 let, DMO 

Ilona K.                                                                                                         19 298
2x tablet pro distanční výuku, letní soustředění, Adam 14 let, 
René 16 let, pěstounská péče 

Marcela H.                                                                                                    19 160
osobní asistence, Agátka 12 let, DMO 

Dagmar Č.                                                                                                   18 980
notebooky a podpora pro rodiny s dětmi z oblastí postižených 
tornádem
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Kateřina V.                                                                                                  18 980
notebooky a podpora pro rodiny s dětmi z oblastí postižených 
tornádem 

Tomáš S.                                                                                                      18 980
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Patricie C.                                                                                                   18 470
notebooky pro distanční výuku a tábor, 2 děti, sociální 
znevýhodnění 

DD Humpolec                                                                                            18 000
pomoc psychologa pro děti z dětského domova 

Věra F.                                                                                                           17 980
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, 4 děti, sociální 
znevýhodnění 

Alena R.                                                                                                       17 000
příspěvek na automobil, Miroslav 18 let, MR 

Eva K.                                                                                                            17 000
rehabilitace, Jan 11 let, DMO 

Patricie N.                                                                                                  17 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Blanka K.                                                                                                     16 998
2x tablet pro distanční výuku, Lukáš a Krystýna, 14 let, sociální 
znevýhodnění 

Iva Š.                                                                                                              16 998
2x tablet pro distanční výuku, Anetka 16 let, Dominik 14 let 
pěstounská péče 

Gabriela P.                                                                                                  16 320
elektrokolo, osobní asistence, Natálka 13 let, PAS, MR 

Anna K.                                                                                                         16 269
3x notebook pro distančí výuku, Anna 14 let, Kristýna 13 let, 
Božena 10 let, pěstounská péče 

Mamiko                                                                                                        16 000
hnízdečka pro neonatologické oddělení FNO 

Marika Š.                                                                                                      15 980
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi,  Eliška 17, 
Štěpánka 10 let, sociální znevýhodnění 

Dagmar P.                                                                                                   15 000
příspěvek na automobil, Monika 15 let, Downův syndrom 

Daniela B.                                                                                                   15 000
fyzioterapie, Jakub a Matěj 13 let, MR 

Dětská rehabilitace Hlučín                                                                15 000
rehabilitační pomůcky pro děti s DMO, PAS 

Eliška K.                                                                                                      15 000
neurorehabilitace, Eliška 14 let, MR 

Eva Š.                                                                                                            15 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Gabriela Z.                                                                                                  15 000
fixní aparát pro léčbu spánkové apnoe, Damian 15 let 

Helena K.                                                                                                    15 000
rehabilitace, Tobiáš 1,5 roku, Downův syndrom 

Jaromír K.                                                                                                  15 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Jiří Š.                                                                                                            15 000
rehabilitace, Lucinka 8 let, DMO 

Jiřina P.                                                                                                       15 000
neurorehabilitace, Justýnka 8 let, DMO 

Julie W.                                                                                                        15 000
osobní asistence, Daniela 15 let, PAS 

Kateřina G.                                                                                                 15 000
neurosenzorické terapie, Vojta 8 let, ADHD 

Lenka P.                                                                                                      15 000
neurosenzorické terapie, Terezka 3 roky, kvadruparéza, MR 

Libor M.                                                                                                       15 000
sluchadla, Lucie 15 let, ztráta sluchu 

Lucie B.                                                                                                       15 000
rehabilitace, Daniel 18 let, periferní paréza horní končetiny 

Marie B.                                                                                                       15 000
rehabilitace, Jáchym 4 roky, DMO 

Martina N.                                                                                                   15 000
rehabilitace, Natálka 6 let, MR 

Monika V.                                                                                                    15 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Natalia H.                                                                                                    15 000
neurorehabilitace, Anička 15 let, MR, PAS 

Nikola Ž.                                                                                                      15 000
rehabilitace, Oliver 5 let, kombinovaná postižení
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Petra H.                                                                                                        15 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Petra S.                                                                                                        15 000
zdravotní vozík, Berenika 6 let, kvadrupostižení 

Tereza V.                                                                                                     15 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Věra B.                                                                                                          15 000
neurorehabilitace, Eliška 8 let, DMO 

Za sklem                                                                                                     15 000
výlety pro děti s PAS 

Jana F.                                                                                                         14 400
asistence, Matyáš 10 let, PAS 

Jana V.                                                                                                         14 000
zdravotní tříkolka, Dominik 4 roky, MR, epilepsie 

Botoš G.                                                                                                       13 980
notebook pro distanční výuku, Ota 15 let, Dominika 14 let,  
sociální znevýhodnění 

Marie F.                                                                                                         13 457
notebook pro distanční výuku a hudební kroužky, Karel 8 let, 
Sabina 6 let, pěstounská péče 

Simona P.                                                                                                   12 500
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, 2 děti, sociální 
znevýhodnění 

Olga E.                                                                                                          12 350
školní zájezd a tábor, Patricia 13 let, sociální znevýhodnění 

Martin K.                                                                                                      12 349
invalidní vozík, Šárka 11 let, PMR 

Paulína R.                                                                                                     11 279
2x notebook pro distanční výuku, Lilien 13 let, Sara 10 let, 
pěstounská péče 

Petra T.                                                                                                         11 000
rehabilitace, David 12 let, DMO 

Jelena V.                                                                                                      10 782
podsedák k invalidnímu vozíku, Tomáš 8 let, DMO 

Monika S.                                                                                                     10 301
sluchadla, Kristián 8 let, těžká nedoslýchavost 

Alena M.                                                                                                      10 000
zdravotní matrace, Jakub 18 let, MR 

Alena P.                                                                                                       10 000
neurorehabilitace, Matouš 4 roky, DMO 

Centrum sanace rodin                                                                         10 000
výchovná a vzdělávací činnost pro sociálně znevýhodněné děti 

Človíček                                                                                                      10 000
výtvarné potřeby pro děti s PAS 

Dětské centrum Kolín                                                                          10 000
sprchovací lůžko pro děti do 3 let věku 

Diakonie ČCE                                                                                            10 000
pomůcky pro podporu pohybového vývoje dětí 

Dílny tvořivosti                                                                                         10 000
odlehčovací služby 

Drahoslava M.                                                                                           10 000
stravné, Drahoslava 17 let, sociální znevýhodnění 

Eurotopia                                                                                                   10 000
pobytový tábor pro děti 

Hana K.                                                                                                        10 000
hiporehabilitace, Adrianka 4 roky, DMO 

Iveta N.                                                                                                        10 000
delfinoterapie, Vojta 6 let, DMO 

Jan K.                                                                                                           10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Jana K.                                                                                                        10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Jolana T.                                                                                                     10 000
neurorehabilitace, Tabita 2 roky, vývojová vada 

Karolina R.                                                                                                 10 000
příspěvek na opravu automobilu, Nicolas 11 let, PAS 

Kateřina M.                                                                                                10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Kateřina M.                                                                                                10 000
neurorehabilitace, Linda 14 let, PAS, MR 

Krystína P.                                                                                                  10 000
neurosenzorické terapie, Tereza 3 roky, PAS, MR 

Linka bezpečí                                                                                           10 000
zajištění provozu
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Lucie A.                                                                                                       10 000
neurorehabilitace, Josef 8 let, MR 

Michaela M.                                                                                               10 000
sluchadla, Manuel 2 roky, těžká nedoslýchavost 

Milada P.                                                                                                     10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Monika Ch.                                                                                                 10 000
neurorehabilitace, Ríša 2 roky, DMO 

NAUTIS                                                                                                        10 000
pomůcky pro rozvoj dětí s autismem 

Petra F.                                                                                                        10 000
neurosenzorické terapie, Tereza 13 let, Downův syndrom 

Robert V.                                                                                                     10 000
neurorehabilitace, Dominik 2 roky, PMR 

Světlo autismu                                                                                        10 000
projekt Senzorické a podnětné hry pro děti s autismem 

Věra Z.                                                                                                          10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Veronika B.                                                                                                10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Žaneta F.                                                                                                     10 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Julie B.                                                                                                           9 990
notebook pro distanční výuku, Julie 9 let, a příspěvek v nouzi,  
3 děti, sociální  znevýhodnění 

Světlana H.                                                                                                   9 990
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Žaneta B.                                                                                                      9 990
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, 3 děti,  
sociální znevýhodnění 

Andrea K.                                                                                                       9 120
pobyt dětí se sluchovým postižením, Sebastian 4 roky, MR 

Erika S.                                                                                                           8 990
notebook pro distanční výuku, Tibor 10 let, příspěvek v nouzi, 
1 dítě, sociální  znevýhodnění 

Eugen M.                                                                                                       8 990
notebook pro distanční výuku, Milan 17 let, příspěvek v nouzi, 
2 děti, sociální  znevýhodnění 

Jolana D.                                                                                                       8 990
notebook pro distanční výuku, Jesika 7 let, a příspěvek v nouzi  
2 děti, sociální  znevýhodnění 

Josef S.                                                                                                         8 990
notebook pro distanční výuku, Kevin 18 let, a příspěvek v nouzi,  
2 děti, sociální  znevýhodnění 

Karolína S.                                                                                                    8 990
notebook pro distanční výuku, Marek 8 let, a příspěvek v nouzi, 
2 děti, sociální znevýhodnění 

Monika B.                                                                                                      8 990
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, Jan 18 let, 
sociální  znevýhodnění 

Nikola B.                                                                                                        8 990
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, 2 děti,  
sociální  znevýhodnění 

Petr S.                                                                                                             8 990
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, Petr 17 let, 
sociální  znevýhodnění 

Anna B.                                                                                                           8 750
notebook pro distanční výuku, Roland 13 let, příspěvek v nouzi, 
2 děti, sociální znevýhodnění 

Jana N.                                                                                                           8 657
2x tablet pro distanční výuku, Kristýna, Karolína 15 let,  
sociální znevýhodnění 

Jaroslava K.                                                                                                8 600
aistence, Daniela 12 let, MR 

Petra K.                                                                                                          8 590
letní tábor a kroužek keramiky, Terezie 9 let, epilepsie,  
sociální znevýhodnění 

Petra Ž.                                                                                                          8 489
tablet pro distanční výuku, Anna 10 let, sociálně znevýhodněné 
děti 

Andrea T.                                                                                                      8 460
notebook pro distanční výuku, příspěvek v nouzi, sociální 
znevýhodnění 

Renata B.                                                                                                      8 460
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, Marie 16 let, 
sociální znevýhodnění
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Věra K.                                                                                                            8 460
notebook pro distanční výuku a příspěvek v nouzi, Zlatka 15 
a Marie 16 let, sociální  znevýhodnění 

Jana M.                                                                                                          8 400
tábor, Pavel 14 let, Jakub 13 let, sociální  znevýhodnění 

Martin N.                                                                                                       8 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Monika B.                                                                                                      8 000
rehabilitace, Radim 7 let, DMO 

Petr Ž.                                                                                                            8 000
lednice — zachování funkčnosti rodiny, Petr 17 let ADHD, sociální 
znevýhodnění 

Hana P.                                                                                                           7 500
ergoterapie, Lucie 5 let, PMR 

Klára M.                                                                                                          7 500
tábor, 3 děti, sociální  znevýhodnění 

Šárka B.                                                                                                         7 288
osobní asistence, Adam 6 let, PAS 

Renata M.                                                                                                       7 192
zdravotní matrace, Honzík 17 let, PAS 

Martina K.                                                                                                       7 110
asistence, Michaela 14 let, DMO 

Jana J.                                                                                                           7 000
příspěvek v nouzi 1 dítě a předškolní vzdělávání, Lukáš 5 let, 
ADHD/PAS 

Irena M.                                                                                                          6 990
notebooky pro rodiny s dětmi z oblastí postižených tornádem 

Krystina K.                                                                                                   6 990
notebook pro distanční výuku, David 13 let, sociální znevýhodnění 

Lucie P.                                                                                                          6 990
notebook pro distanční výuku, Adéla 14 let, sociální znevýhodnění 

Michaela J.                                                                                                   6 990
notebook pro distanční výuku,Tereza 10 let, sociální 
znevýhodnění 

Miluše F.                                                                                                        6 990
notebook pro distanční výuku, David 17 let, sociální znevýhodnění 

Monika M.                                                                                                      6 990
notebook pro distanční výuku, Kateřina 18 let, sociální 
znevýhodnění 

Naděžda M.                                                                                                  6 990
notebook pro distanční výuku, Tomáš 16 let, sociální 
znevýhodnění 

Tomáš G.                                                                                                       6 990
notebook pro distanční výuku, Krystyna 10 let, sociální 
znevýhodnění 

Zuzana Š.                                                                                                      6 900
hipoterapie, Vítek 2 roky, Downův syndrom 

Výchovný ústav Dřevohostice                                                           6 500
letní tábor pro chlapce z ústavní výchovy 

Jana R.                                                                                                          6 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Petr M.                                                                                                           6 000
kurz NJ, Petr 18 let, klient dětského domova 

Věra T.                                                                                                            5 800
naslouchátko, Rozalie 1 rok 

Zuzana H.                                                                                                      5 600
gymnastika, Alex 4 roky, Nina 3 roky, sociální znevýhodnění 

Martina D.                                                                                                     5 200
kroužek ZUŠ, Martina 17 let, Matěj 10 let, sociální znevýhodnění 

Dagmar Š.                                                                                                    5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

ISNA-MSE                                                                                                    5 000
vybavení fyzioterapeutické místnosti 

Lucie K.                                                                                                         5 000
příspěvek v nouzi, 6 dětí 

Lucie V.                                                                                                         5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Magdalena K.                                                                                              5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Marta Š.                                                                                                         5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Michela J.                                                                                                     5 000
příspěvek v nouzi, 3 děti, sociální znevýhodnění 

Milada V.                                                                                                        5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Sylva B.                                                                                                          5 000
příspěvek v nouzi, 5 dětí 
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Vendula J.                                                                                                    5 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

DD Úsměv                                                                                                     4 800
výtvarný kroužek pro 4 děti dětského domova 

Žaneta G.                                                                                                      4 742
brýle, Bára 13 let, silná krátkozrakost 

Nataša B.                                                                                                      4 600
doučování AJ, Jan 9 let, Dennis 8 let, sociální znevýhodnění 

Renáta R.                                                                                                      4 530
asistenční pobyt a příspěvek v nouzi, Anna 4 roky, sociální 
znevýhodnění 

Julie D.                                                                                                          4 500
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Blanka H.                                                                                                      4 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Emilia D.                                                                                                        4 000
kroužek volejbalu, Anna 14 let, pěstounská péče 

Hana Z.                                                                                                          4 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Iveta P.                                                                                                          4 000
odstranění mandlí, Šimon 6 let, pěstounská péče 

Jarmila Š.                                                                                                     4 000
příspěvek v nouzi, 4 děti  

Marcela S.                                                                                                    4 000
příspěvek v nouzi, 3 děti  

Miluše T.                                                                                                        4 000
příspěvek v nouzi, 4 děti  

Romana P.                                                                                                   4 000
příspěvek v nouzi, 4 děti  

Valentina J.                                                                                                 4 000
příspěvek v nouzi, 4 děti  

Věra B.                                                                                                            3 750
kroužek, Věrka 11 let, housle a klavír, Jakub 9 let, kytara, sociální 
zvenýhodnění 

Anna G.                                                                                                          3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti, sociální znevýhodnění 

Iveta G.                                                                                                          3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti nájem v azylovém domě 

Jana K.                                                                                                          3 000
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Johana K.                                                                                                     3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti  

Lucie P.                                                                                                         3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti  

Michal M.                                                                                                       3 000
příspěvek v nouzi, 2 děti 

Tsog S.                                                                                                           3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti  

Věra B.                                                                                                           3 000
příspěvek v nouzi, 3 děti  

Zdenka K.                                                                                                     2 850
doučování F, CH, Filip 12 let, sociálně znevýhodněné děti 

Kateřina G.                                                                                                   2 500
akumulátor ke kochleárnímu implantátu, Valerie 2 roky, 
oboustranná hluchota 

Adriana G.                                                                                                    2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Andrea M.                                                                                                     2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Bedřiška F.                                                                                                  2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Blanka O.                                                                                                      2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti, nájem v azylovém domě 

Dana M.                                                                                                          2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě, sociální znevýhodnění 

Denisa S.                                                                                                      2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti, sociální znevýhodnění 

Dominika Č.                                                                                                 2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Dominika Ch.                                                                                              2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti 

Erika B.                                                                                                          2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Eva P.                                                                                                             2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti, sociální znevýhodnění 
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Hanna S.                                                                                                       2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Helena H.                                                                                                      2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Jana B.                                                                                                          2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Jana B.                                                                                                          2 000
parkovací místo ZTP, Tina 3 roky, CFC syndrom 

Jana F.                                                                                                           2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě, sociální znevýhodnění 

Jaroslava D.                                                                                                2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Lenka M.                                                                                                       2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Magdalena M.                                                                                             2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Markéta H.                                                                                                   2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Markéta V.                                                                                                    2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Martina H.                                                                                                    2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Martina T.                                                                                                     2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti, nájem v azylovém domě 

Michaela N.                                                                                                  2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Michaela R.                                                                                                  2 000
příspěvek v nouzi, 3 dítě  

Miroslav P.                                                                                                   2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Monika D.                                                                                                      2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Monika F.                                                                                                      2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Sára B.                                                                                                           2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Tatiana O.                                                                                                     2 000
příspěvek v nouzi, 2 děti  

Věra D.                                                                                                           2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Vlasta S.                                                                                                        2 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě 

Lenka Z.                                                                                                         1 800
podpora rodinám s dětmi v oblasti postižené tornádem 

Jana K.                                                                                                            1 700
taneční kroužek, Natálie 7 let, sociální znevýhodnění 

Věra Š.                                                                                                             1 500
příměstský tábor, Adam 11 let, sociální znevýhodnění 

Jana R.                                                                                                           1 400
letní tábor, Nela 11 let, sociální znevýhodnění 

Martin P.                                                                                                         1 325
škola v přírodě, Barbora 10 let, sociální znevýhodnění 

Věra B.                                                                                                            1 000
příspěvek v nouzi, 1 dítě, sociální znevýhodnění                                        

Celkem                                                                                                   3 591 792
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Nadace Naše dítě obdržela od společnosti  innogy Česká 
republika a.s. dar ve výši 1 000 000 Kč, který sloužil k udě-
lení grantových příspěvků v roce 2021. 

Z této částky bylo určeno k přerozdělení pro ohrožené děti 
800 000  Kč. Zbývajících 200 000  Kč bylo využito na 
pokrytí nákladů spojených s realizací grantového řízení. 

Z roku 2020 byl převeden dar ve výši 371 000 Kč, který 
nebyl v daném roce vyčerpán k udělení grantů. V období 
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 udělila nadace 9 projektům 
věnovaným ochraně dětí grantové příspěvky. Nadace 
Naše dítě mohla využít 130 000  Kč na realizaci výroční 
zprávy, účast v závodu dračích lodí a nadační večeři.  Cel-
kem v uvedeném období byly uděleny grantové příspěvky 
ve výši 497 000 Kč. 

Po udělení grantů k 31. 12. 2021 ve výši 497 000 Kč, ode-
čtení nákladů na realizaci grantového řízení a odečtení 
nákladů na výrobu výroční zprávy, účast v dračích lodích 
a nadační večeři byly převedeny zbylé finanční prostředky 
pro ohrožené děti ve výši 591 000 Kč na rok 2022.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy 
Česká republika a.s. v roce 2021 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod                                20 000 

HAIMA Ostrava                                                                                        27 000 

Mimo domov, z.s.                                                                                 160 000 

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.                                      80 000 

Caballinus, z.s.                                                                                        30 000 

Společnost pro ranou péči Ostrava                                             30 000 

SDO Brontosauři, z.s.                                                                          40 000 

Kiwanis club Ostrava, z.s.                                                                 50 000 

Žijme sportem, z.s.                                                                               60 000 

                                                                                                                    497 000

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 
innogy Česká republika a.s.
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Správní 
rada nadace 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marta Ptáčková 
předsedkyně správní rady 
 
PaedDr. Jaroslava Jalo-
vecká 
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 
 

Zaměstnanci 
nadace 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zuzana Baudyšová 
zakladatelka a 
prezidentka nadace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Šafářová 
zástupkyně ředitelky, 
manažerka projektů,  
specialistka PR a reklamy 
 

 
 
 

 

PhDr. Ivana Kozáková 
pověřená řízením nadace  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hana Schöttová 
tajemnice nadace 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2021
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„Skutečná velkorysost 
vůči budoucnosti spočívá v rozdávání 

všeho do současnosti.“ 
Albert Camus
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Tabulka přijatých darů od právnických osob 
nad 10 000 Kč za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021  
(v tis. Kč) 

innogy Česká republika a.s.                                                                4 758 

Penny Market s.r.o.                                                                                   1 357 

ROSSMANN, s.r.o.                                                                                        707 

KIA Motors, s.r.o.                                                                                          484 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.                                                290 

ENERGY Group, a.s.                                                                                    203 

ALZA.cz, a.s.                                                                                                    198 

Pražská energetika, a.s.                                                                            175 

Kantar CZ, s.r.o.                                                                                              112 

CDRL Trade, s.r.o.                                                                                         100 

Nadace ČEZ                                                                                                     100 

Compass Group CZ, s.r.o.                                                                           92 

GOSCHA spolek                                                                                               90 

Vinařství Fučík, s.r.o.                                                                                    65 

E.ON Energie, a.s.                                                                                           50 

HP TRONIC Zlín, s.r.o.                                                                                    50 

Rotary Club Prague                                                                                        50 

UK  Online Giving Foundation                                                                   48 

Česká mincovna, a.s.                                                                                    47 

AT Computers                                                                                                  40 

Professional translations, s.r.o.                                                              35 

Investiční klub, a.s.                                                                                        30 

Nakladatelství SAGIT                                                                                    25 

Isolit-Bravo, s.r.o.                                                                                           20 

ZUŠ F.X.Richtera, Holešov                                                                         20 

Scolarest, s.r.o.                                                                                                 17 

ADÚK Lipník                                                                                                       15 

APREMEDA, s.r.o.                                                                                            15 

Garfl, s.r.o.                                                                                                           15 

Pernicek.cz, s.r.o.                                                                                            14 

Skyhill, s.r.o.                                                                                                       10

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ
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Tabulka přijatých darů od fyzických osob 
nad 10 000 Kč za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
(v tis. Kč) 

Marie M.                                                                                                          1 000 

Jaroslav O.                                                                                                       149 

Vojtěch P.                                                                                                          100 

Josef B.                                                                                                             100 

Jan L.                                                                                                                  100 

Dagmar Š.                                                                                                           80 

Martin H.                                                                                                              50 

Růžena K.                                                                                                            20 

Jiřina K.                                                                                                               20 

Milena O.                                                                                                              20 

Jindřich Š.                                                                                                          20 

Jan S.                                                                                                                     15 

Jindra V.                                                                                                               15 

František V.                                                                                                         15 

Pavel U.                                                                                                                 15 

Valerie V.                                                                                                              14 

Martin H.                                                                                                               12 

Petr K.                                                                                                                    12 

Michal T.                                                                                                               12 

Magdalena R.                                                                                                     12 

Jitka S.                                                                                                                  12 

Barbora Š.                                                                                                            12 

Vít Z.                                                                                                                       12 

Pavel B.                                                                                                                 10 

Jan C.                                                                                                                     10 

Zdeněk C.                                                                                                             10 

Milan M.                                                                                                                 10 

Jaroslava M.                                                                                                       10
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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 nepo-
slední 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!

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

PATRON

PARTNEŘI
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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.; Seznam.cz, a.s.; AdAc-
tive, s.r.o.; Economia, a.s.; MEDIA CLUB, s.r.o.; 
Impression Media, s.r.o.; TISCALI MEDIA, a.s. 
 

SOUKROMÉ OSOBY 
RNDr. Jaroslav Otenšlégr 
Josef Bílek 
Jan Loch 
Vojtěch Pour 
Igor Chaun 
Dagmar Šulcová 
Martin Hájek 
Růžena Kohoutová 
Jiřina Kopecká 
Milena Ovsíková 
Jindřich Švancar 
Jan Struhala 
Jitka Sehnalová 
 

Děkujeme členům správní a dozorčí rady a spolupracují-
cím 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 
Mgr. Michaela Štuksová  
JUDr. Hana Klímová 
JUDr. Eva Marvanová 
Mgr. David Strupek 
Mgr. Michaela Dobrovičová 
  

Děkujeme sponzorům výroční zprávy. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace: 
Panu Michalu Svobodovi za grafické zpracování.  
Agentuře Monolake s.r.o. za 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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Zpráva nezávislého auditora 

o auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 v Nadaci Naše dítě  
identifikační číslo 601 66 754,  

se sídlem Ústavní 95 Bohnice, 181 00 Praha 8, 
určená pro správní radu nadace 

 
 
 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace 
Naše dítě (dále jen „Nadace") sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z  rozvahy 
k  31.12.2021, výkazu zisku a  ztráty za rok končící 
31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a  další 
vysvětlující informace. Údaje o  Nadaci jsou uvedeny 
v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poc-
tivý obraz aktiv a  pasiv Nadace Naše dítě k  31.12.2021 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 

a standardy Mezinárodní Komory auditorů České repu-
bliky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro 
audit (ISA), případně dopiněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpověd-
nost auditora za audit účetní závěrky. V  souladu se 
zákonem o  auditorech a  Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Nadaci nezá-
vislí a splnili jsme i  další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní infor-
mace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Jiné skutečnosti 
Účetní závěrka k  31. prosinci 2020 byla ověřena jiným 
auditorem, který ve své zprávě ze dne 19. srpna 2021 vydal 
k této účetní závěrce výrok bez výhrad. 

HOSPODAŘENÍ NADACE NAŠE 
dítě za rok 2021
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Odpovědnost statutárního orgánu  
účetní jednotky za účetní závěrku 
Správní rada Nadace Naše dítě 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 plánuje správní 
rada Nadace zrušení Nadace nebo ukončení její čin-
nosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 
učinit. 

Odpovědnost auditora 
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 jis-
toty 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 předpoklá-
dat, že  by jednotlivě nebo v  souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou. 

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 pod-
vodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součásti podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházeni 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 jeho vnitřního kontrolního systému. 

•     Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přimě-
řenost provedených účetnich 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 
Nadace a to, 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 upo-
zornit v  naší zprávě na informace uvedené v  této 
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souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto infor-
mace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Naše závěry týkající se schopnosti Nadace nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkaznich informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Nadace ztratí schop-
nost nepřetržité trvat. 

•     Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni 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 Nadace mimo 
jiné o  plánovaném rozsahu a  načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu uči-
nili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému. 

  

Verifikace SVED, a. s. 
ev. Č. KA ČR 571 
Ing. Ivana Hubáčková 
statutární auditor, ev. Č. KA ČR 2099 
V Pardubicich dne 3.4.2022 
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„Povinností každého člověka 
je vrátit do světa alespoň ekvivalent toho, 

co si z něj vezme.“ 
Albert Einstein
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                                                                                                                                                                                                                                                č.ř.                          Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       prvnímu dni     poslednímu dni 
                                                                                                                                                                                                                                                                             účetního období   účetního období 

A.     Dlouhodobý majetek celkem                                                                                                                                                 1                             0                          27 

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                                                                

        7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                      9                                                                

II.      Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                                                                                             10                     1 694                       746 

        1.     Pozemky                                                                                                                                                                                   11                                                                

        2.    Umělecká díla, předměty a sbírky                                                                                                                              12                                                                

        3.    Stavby                                                                                                                                                                                       13                                                                

        4.    Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                                                                       14                     1 694                       746 

        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                                                               

ROZVAHA 
k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

AKTIVA
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III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem                                                                                                      21                          0                       27 
        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                                                          27 

IV.    Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                                                                                               28                   -1 694                     -746 

        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                   -1 694                      -746 

        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                                                                

        11.    Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                                            39                                                                

B.     Krátkodobý majetek celkem                                                                                                                                              40                   55 161                 58 552 

I.       Zásoby celkem                                                                                                                                                                            41                         199                       600 

        1.     Materiál na skladě                                                                                                                                                             42                         199                       600 

        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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II.      Pohledávky celkem                                                                                                                                                                  51                              1                             0 

        1.     Odběratelé                                                                                                                                                                             52                                                                

        2.    Směnky k inkasu                                                                                                                                                                 53                                                                

        3.    Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                                                            54                                                                

        4.    Poskytnuté provozní zálohy                                                                                                                                          55                              1                                

        5.    Ostatní pohledávky                                                                                                                                                           56                                                                

        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                                                                

III.    Krátkodobý finanční majetek celkem                                                                                                                            71                 54 722                 57 703 

        1.     Peněžní prostředky v pokladně                                                                                                                                   72                            13                             6 

        2.    Ceniny                                                                                                                                                                                      73                                                                

        3.    Peněžní prostředky na účtech                                                                                                                                     74                  54 709                 56 950 

        4.    Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                                                                  75                                                        747 

        5.    Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                                                                      76                                                                

        6.    Ostatní cenné papíry                                                                                                                                                         77                                                                

        7.     Peníze na cestě                                                                                                                                                                   78                                                                

IV.   Jiná aktiva celkem                                                                                                                                             79                     239                   249 
        1.     Náklady příštích období                                                                                                                                                  80                             6                           13 

        2.    Příjmy příštích období                                                                                                                                                       81                        233                       236 

Aktiva celkem                                                                                                                                                                                      82                   55 161                 58 579
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                                                                                                                                                                                                                                                č.ř.                          Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       prvnímu dni     poslednímu dni 
                                                                                                                                                                                                                                                                             účetního období   účetního období 

A.     Vlastní zdroje celkem                                                                                                                                                             83                 54 676                 57 339 

I.       Jmění celkem                                                                                                                                                                             84                 54 676                 57 339 

        1.      Vlastní jmění                                                                                                                                                                        85                  36 104                  36 104 

        2.     Fondy                                                                                                                                                                                       86                   18 572                  21 235 

        3.     Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                                                                    87                                                                

II.     Výsledek hospodaření celkem                                                                                                                     88                          0                         0 
        1.      Účet výsledku hospodaření                                                                                                                                         89                                                                

        2.     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                                                                   90                                                                

        3.     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                                                                            91                                                                

B.     Cizí zdroje celkem                                                                                                                                                                    92                       485                    1 240 

I.       Rezervy celkem                                                                                                                                                                         93                            11                             0 

        1.      Rezervy                                                                                                                                                                                  94                            11                                

II.      Dlouhodobé závazky celkem                                                                                                                                              95                             0                            0 

        1.      Dlouhodobé úvěry                                                                                                                                                             96                                                                

        2.     Vydané dluhopisy                                                                                                                                                               97                                                                

        3.     Závazky z pronájmu                                                                                                                                                         98                                                                

        4.     Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                                                                            99                                                                

        5.     Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                                                                  100                                                                

        6.     Dohadné účty pasivní                                                                                                                                                     101                                                                

        7.      Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                                                                     102                                                                

III.    Krátkodobé závazky celkem                                                                                                                                            103                        472                       465 

        1.      Dodavatelé                                                                                                                                                                         104                        273                       328 

        2.     Směnky k úhradě                                                                                                                                                             105                                                                

        3.     Přijaté zálohy                                                                                                                                                                     106                                                                

        4.     Ostatní závazky                                                                                                                                                                107                                                                

        5.     Zaměstnanci                                                                                                                                                                      108                           96                          74 

        6.     Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                                                                    109                                                                

        7.      Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění                            110                           66                          38 

PASIVA
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        8.     Daň z příjmů                                                                                                                                                                         111                                                                

        9.     Ostatní přímé daně                                                                                                                                                          112                            21                             8 

        10.   Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                                   113                                                                

        11.     Ostatní daně a poplatky                                                                                                                                                114                                                                

        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                            16                           17 

        23.   Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                                                                126                                                                

IV.    Jiná pasiva celkem                                                                                                                                                                127                             2                        775 

        1.      Výdaje příštích období                                                                                                                                                  128                             2                        775 

        2.     Výnosy příštích období                                                                                                                                                 129                                                                

Pasiva celkem                                                                                                                                                                                    130                   55 161                 58 579
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2021 

Nadace Naše dítě zajistila v roce 2021 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 pro-
cento správní režie zahrnující celkové náklady nadace 

včetně jednotlivých projektů je 25,72%. Po očištění 
o náklady projektů nadace ve prospěch dětí a rodin v kri-
zových situacích činí procento režie pouze 8,49%. 
Současně nadace zajistila potřebnou výši finančních pro-
středků od právnických a fyzických dárců k naplnění cíle 
a poslání nadace v souladu s jejím statutem. 

                                                                                                                                                                                                
Název ukazatele                                                                                                                                                                                               č.ř.                    za účetní období celkem                           2020 

A.      Náklady                                                                                                                                                                                                            1                     hlavní           hospodářská                     Celkem 
                                                                                                                                                                                                                                                         činnost                       činnost 

I.      Spotřebované nákupy a nakupované služby                                                                                     2                4 140                             0                    1 984 

        1.     Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek                                3                   364                                                        241 

        2.    Prodané zboží                                                                                                                                              4                                                                                        0 

        3.    Opravy a udržování                                                                                                                                    5                         6                                                           13 

        4.    Náklady na cestovné                                                                                                                                6                         7                                                             3 

        5.    Náklady na reprezentaci                                                                                                                        7                    120                                                          44 

        6.    Ostatní služby                                                                                                                                              8                3 643                                                     1 683 

II.    Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace                                                             9                      0                          0                         0 
        7.     Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                                                               10                                                                                            

        8.    Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb                                                      11                                                                                            

        9.    Aktivace dlouhodobého majetku                                                                                                     12                                                                                            

III.   Osobní náklady                                                                                                                                                 13                1 049                             0                     1 567 

        10.  Mzdové náklady                                                                                                                                        14                    789                                                    1 200 
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        11.    Zákonné sociální pojištění                                                                                                                   15                   253                                                       358 

        12.   Ostatní sociální pojištění                                                                                                                      16                                                                                            

        13.   Zákonné sociální náklady                                                                                                                     17                         5                                                             7 

        14.  Ostatní sociální náklady                                                                                                                        18                         2                                                             2 

IV.   Daně a poplatky                                                                                                                                               19                         5                             0                             6 

        15.   Daně a poplatky                                                                                                                                       20                         5                                                             6 

V.    Ostatní náklady                                                                                                                                                21                3 923                             0                          85 

        16.   Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                               22                                                                                        0 

        17.   Odpis nedobytné pohledávky                                                                                                           23                                                                                        0 

        18.   Nákladové úroky                                                                                                                                      24                                                                                        3 

        19.   Kursové ztráty                                                                                                                                          25                                                                                        2 

        20. Dary                                                                                                                                                                26                3 894                                                           51 

        21.   Manka a škody                                                                                                                                           27                                                                                        0 

        22.  Jiné ostatní náklady                                                                                                                              28                      29                                                          29 

VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek                        29                      -11                             0                        130 

        23.  Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                                        30                                                                                    119 

        24. Prodaný dlouhodobý majetek                                                                                                            31                                                                                        0 

        25.  Prodané cenné papíry a podíly                                                                                                         32                                                                                        0 

        26.  Prodaný materiál                                                                                                                                     33                                                                                        0 

        27.  Tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                                           34                      -11                                                            11 

VII. Poskytnuté příspěvky                                                                                                                                 35                         0                             0                            0 

        28.  Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                   36                                                                                            

VIII. Daň z příjmů                                                                                                                                                      37                    179                             0                        125 

        29.  Daň z příjmů                                                                                                                                               38                     179                                                        125 

Náklady celkem                                                                                                                                                       39               9 285                             0                    3 897
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Název ukazatele                                                                                                                                                                                               č.ř.                    za účetní období celkem                           2020 

B.      Výnosy                                                                                                                                                                                                          40                     hlavní           hospodářská                     Celkem 
                                                                                                                                                                                                                                                         činnost                       činnost 

I.      Provozní dotace                                                                                                                                               41                         0                             0                            0 

        1.     Provozní dotace                                                                                                                                       42                                                                                            

II.     Přijaté příspěvky                                                                                                                                            43                   530                             0                          33 

        2.    Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                                               44                                                                                            

        3.    Přijaté příspěvky (dary)                                                                                                                        45                   530                                                          33 

        4.    Přijaté členské příspěvky                                                                                                                    46                                                                                            

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                                                           47                      32                                                             1 

IV.   Ostatní výnosy                                                                                                                                                 48                8 723                             0                   3 863 

        5.    Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                               49                                                                                            

        6.    Platby za odepsané pohledávky                                                                                                      50                                                                                            

        7.     Výnosové úroky                                                                                                                                         51                   946                                                        873 

        8.    Kursové zisky                                                                                                                                            52                                                                                            

        9.    Zúčtování fondů                                                                                                                                       53                 7 777                                                   2 990 

        10.  Jiné ostatní výnosy                                                                                                                                54                                                                                        0 

V.    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               9 285                             0                    3 897 

C.    Výsledek hospodařeni před zdaněním                                                                                               62                    179                             0                        125 

D.    Výsledek hospodaření po zdanění                                                                                                        63                         0                             0                            0 
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, 
které nastaly po rozvahovém dni

Dne 24.2. začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu. V sou-
vislosti s invazí a aktuálními sankčními opatřeními vůči 
Ruské federaci a  jejím představitelům mohou mít tyto 
sankce negativní vliv na některé účetní jednotky či 
vybrané obory vliv podnikání. Protože se situace neustále 
vyvíjí, vedení účetní jednotky není v  současné době 
schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady 
těchto událostí na účetní jednotku. Jakýkoli negativní vliv, 
respektive ztráty, zahrne účetní jednotka do účetnictví 
a účetní závěrky v roce 2022.   

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady těchto 
sankčních opatření na své aktivity a podnikání a dospělo 
k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetrž-
itého trvání podniku.  Vzhledem k  tomu byla účetní 
závěrka k  31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, 
že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve 
své činnosti. 

Sestaveno ke dni: 3. 4. 2022 

PhDr. Ivana Kozáková 
ředitelka nadace

Ing. Helena Čmejlová 
osoba odpovědná za účetní závěrku

Ing. Marta Ptáčková 
předsedkyně správní rady 
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DALŠÍ NÁLEŽITOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY  
vyplývající ze zákona

Nedílnou součástí této výroční zprávy je účetní závěrka 
k 31. prosinci 2021. Nadace ji poskytne na vyžádání. Účetní 
závěrka byla auditována a byla k ní vydána zpráva auditora 
bez výhrad. 

Nadace Naše dítě je zapsána v nadačním rejstříku vede-
ném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 57. 

K  datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadace 
známy žádné významné následné události, které by ovliv-
nily výroční zprávu končící 31. prosince 2021. Nadace se 
řídí platnou legislativou České republiky v pracovněpráv-
ních vztazích a ochraně životního prostředí a nevydává 
prostředky na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 

Nadace nemá organizační složku v zahraničí. 

Sestaveno ke dni: 3. 4. 2022 

PhDr. Ivana Kozáková 
ředitelka nadace

Ing. Helena Čmejlová 
osoba odpovědná za účetní závěrku

Ing. Marta Ptáčková 
předsedkyně správní rady 
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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 
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Sbírkový účet pro finanční pomoc:  
Konto Naše dítě 

123131123/0600 
 
 

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, nebo 90 Kč. Nadace Naše dítě obdrží buď 29, 59, nebo 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, 60, nebo 90.  

Nadace Naše dítě obdrží každý měsíc 29, 59, nebo 89 Kč.  
 
 

Více informací najdete na 

www.darcovskasms.cz. 



Najdete nás na
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