
8

NADACE NAŠE DÍTĚ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
201820



POMÁHÁME DĚTEM TÝRANÝM, 
ZNEUŽÍVANÝM, MENTÁLNĚ I FYZICKY 
HENDIKEPOVANÝM, OPUŠTĚNÝM 
A DĚTEM, KTERÉ SE OCITNOU V OBTÍŽNÉ 
ŽIVOTNÍ SITUACI, OD ROKU 1993, 
TEDY JIŽ VÍCE NEŽ 25 LET. KROMĚ PŘÍMÉ
FINANČNÍ PODPORY OHROŽENÝCH DĚTÍ 
A ORGANIZACÍ, KTERÉ DĚTI CHRÁNÍ, 
POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ, TVOŘÍME OSVĚTOVÉ 
KAMPANĚ A SNAŽÍME SE PROSAZOVAT 
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY K LEPŠÍ 
OCHRANĚ DĚTÍ.
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Vážení přátelé, vážení mecenáši 
a sponzoři nadace,
rok 2018 byl především díky Vaší

pomoci úspěšně uzavřen a můžeme se

pochlubit velmi dobrou bilancí ve

prospěch dětí hendikepovaných,

týraných a znevýhodněných, které naši

stálou pomoc opravdu potřebují.

Nadace v roce svého 25. výročí dostála

své seriózní pověsti a opět naplnila svůj

hlavní úkol, kterým je pomoc potřebným

dětem ze sociálně slabých rodin, navíc

ohrožených příjmovou chudobou. Díky

Vaší štědrosti se podařilo pomoci

stovkám dětí celkovou částkou 

9 254 013 korun, jak dokládají čísla této

výroční zprávy.

Když se ohlédnu za loňským rokem,

musím zmínit dlouholetou spolupráci

s našimi třemi klíčovými sponzory –

společností ROSSMANN, innogy ČR

a KIA. Bez jejich velkorysého

mecenášství bychom se neobešli. Děkuji

společnosti ROSSMANN za devátý rok

společné charitativní kampaně Dejme

úsměv dětem. Získaná částka byla

rozdělena mezi dětská rehabilitační

centra a stacionáře, zbylo i na výcvik

asistenčních pejsků a na individuální

žádosti ve prospěch hendikepovaných

dětí ze sociálně slabých rodin. Stejné

poděkování patří i společnosti innogy

ČR, která je patronem nadace a naším

dlouholetým dárcem. A nesmím

zapomenout ani na drobné neznámé

dárce, i jim velmi děkuji za pravidelnou

a nezištnou pomoc, která společně

s ostatními umožnila zlepšit kvalitu života

mnoha dětem.

Jsme velmi rádi, že pokračuje

spolupráce naší nadace s Českou

advokátní komorou a advokáty, kteří bez

nároku na odměnu pomáhají především

rodičům v oblasti rodinného práva. Velké

díky!

Ráda bych poděkovala správní

a dozorčí radě, laskavým sponzorům,

auditorům, umělcům a kolegům za

nezištnou spolupráci a velkorysou

pomoc dětem v nouzi.

V loňském roce jsem se také rozhodla

stát se čestnou prezidentkou naší

nadace a výkonnou práci přenechat

mladšímu týmu kolegyň.

A i když se už nebudu aktivně podílet 

na chodu nadace, srdcem s ní stále

zůstávám...

Vaše Zuzana Baudyšová

SLOVO ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ,
zakladatelky a čestné prezidentky 
Nadace Naše dítě
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S paní Zuzanou Baudyšovou jsem stála

před 25 lety u zrodu Nadace Naše dítě

a po celou dobu ji provázím, podporuji

v její snaze a úsilí či pomáhám radou

v ekonomických záležitostech. Paní

Zuzana Baudyšová se svým týmem

vždy dokázala správně a velmi citlivě

vybrat projekty, kterým je potřeba

věnovat podporu, kterou naléhavě

potřebují a nenajdou ji nikde jinde. Za to

jí patří můj dík a obdiv.  

V loňském roce jsme společně

bilancovali, co všechno se podařilo 

za uplynulých 25 let od vzniku Nadace

Naše dítě – a není toho málo. Od

sponzorů a mecenášů se nám podařilo

získat a přerozdělit téměř 300 milionů

korun a pomoci tisícům dětí a jejich

rodinám. Za to patří všem sponzorům

a podporovatelům velký dík. Zároveň

chci vyjádřit poděkování auditorské

firmě E&Y (dříve Ernst & Young), která

auditovala činnost nadace po všechna

léta od úplného začátku a přispěla tak

k důvěryhodnosti a transparentnosti

NND.

Tak jako se rychle mění a „modernizuje“

celá naše společnost v posledních

letech, stejné tempo musí držet

i zaměření činnosti a aktivit naší nadace.

Kromě individuální podpory bude NND

směřovat své úsilí ke zlepšení legislativy

upravující oblast ochrany dětí

a realizovat mediální kampaně ke

zvýšení povědomí veřejnosti o občanské

odpovědnosti za předcházení ubližování

dětem, které se samy nemohou bránit.

V roce 2018 jsme se přesvědčili, 

že umíme hledat nové cesty a nové

způsoby, jak pro dobročinnost získat

nové sponzory mezi firmami

a společnostmi s mladými kolektivy. 

A to především díky tomu, že Nadace

Naše dítě má v očích veřejnosti 

poctivé a dobré jméno postavené na

transparentnosti a důvěryhodnosti, která

je pro spolupráci na poli dobročinnosti

tím nejcennějším. Nadace Naše dítě

hodlá své pověsti dostát. 

Ing. Marta Ptáčková 

SLOVO ING. MARTY PTÁČKOVÉ,
předsedkyně správní rady
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Správní rada nadace

Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady

PaedDr. Jaroslava Jalovecká
místopředsedkyně správní rady

Mgr. Martin Chalupský
člen správní rady

Dozorčí rada nadace

PhDr. Iva Chaloupková
předsedkyně dozorčí rady

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Jan Baudyš
člen dozorčí rady

Zaměstnanci nadace

Ing. Zuzana
Baudyšová
zakladatelka 

a prezidentka

nadace 

V roce 1993

založila Nadaci

Naše dítě. V roce 1994 iniciovala vznik

bezplatné Linky bezpečí a do roku 2004

stála v čele Sdružení Linka bezpečí dětí

a mládeže (SLB). V letech 1994–2004

byla předsedkyní představenstva SLB.

Více než 10 let byla členkou Výboru pro

práva dětí Rady vlády ČR pro lidská

práva. Na mezinárodní scéně byla do

poloviny roku 2015 členkou

představenstva Evropské federace pro

pohřešované a komerčně zneužívané

děti (Missing Children Europe) sídlící

v Bruselu a je dlouholetou čestnou

členkou National Society for the

Prevention of Cruelty to Children ve

Velké Británii. V roce 2014 byla zvolena

senátorkou Parlamentu ČR.  

PhDr. Ivana
Kozáková
pověřené 

řízením nadace 

(od srpna 2018)

Mgr. Zuzana
Šafářová
zástupkyně

ředitelky,

manažerka

projektů,

specialistka PR 

a reklamy

Hana Schöttová
tajemnice nadace

(od listopadu 2018)

Bc. Štěpánka Gregorová 
mateřská dovolená (od června 2018)

Anna Žebrová  
ukončen pracovní poměr (září 2018) 

Mgr. Michaela Maxová  
ukončen pracovní poměr (listopad 2018)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Díky štědrosti a vstřícnosti sponzorů,

partnerů a dárců mohla Nadace Naše

dítě pomoci desítkám rodin a organizací.

Rodiny nadaci v roce 2018 hojně žádaly

o úhradu léčebného a rehabilitačního

pobytu pro hendikepované děti,

o úhradu sluchadel, speciálních kočárků

a dalších kompenzačních zdravotních

pomůcek. Organizace pracující

s hendikepovanými dětmi a opuštěnými

dětmi nás často žádaly o pomoc

s financováním provozu a o pomoc

s financováním potřeb a výletů pro děti. 

Celková přerozdělená částka ve

prospěch ohrožených dětí v roce 2018

činila 9 254 013 Kč. Počet schválených

žádostí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

byl 133, z čehož se v 80 případech

jednalo o pomoc rodinám 

a v 51 případech o pomoc 

organizacím. Organizacím pracujícím

s hendikepovanými dětmi a opuštěnými

dětmi bylo z celkové částky uvolněno 

6 863 714 Kč. Mezi 80 rodin bylo

přerozděleno 2 390 299 Kč.

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
V ROCE 2018

1

2

1   Fyzické osoby 24 % 2 390 299 Kč
2   Organizace 76 % 6 863 714 Kč

Přerozdělení finančních prostředků
v roce 2018



Individuální žádosti a Konto Naše dítě

Poskytnuté nadační příspěvky a individuální žádosti 2018
Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Částka v Kč 

Linka bezpečí, z.s. částečné pokrytí mzdových nákladů, nájem, služby 500 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně motivační pobyty pro hendikepované děti 360 000

postižených dětí v ČR, z.s.

Sdružení na ochranu ohrožených dětí úhrada nájmu – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 312 000

Dětský rehabilitační stacionář Heřmánek dětem, z.s. dětské cvičební pomůcky na rozvoj motoriky, kombinovaný terapeutický přístroj 300 000

Dětské centrum Paprsek 2x plošina do auta, sprchové lůžko, 2x invalidní vozík 300 000

Rehabilitační stacionář Zlín rehabilitační pomůcky 300 000

Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka motomed, venkovní posilovací stroje, rehabilitační stůl 300 000

Centrum Hájek, z.ú. kofinancování interaktviní pomůcky Nirvana 300 000

Dětská rehabilitace, Hlučín pomůcky k neurorehabilitaci (ortotické oblečky Thera Togs, cvičební klec) 300 000

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice relaxační a terapeutická místnost Snoezelen 300 000

Dětské rehabilitační centrum Medvídek motomed, další rehabilitační pomůcky, zdravotní kočárek, 300 000

dětský nástavec na WC, vážicí plošina ad. 

Rodinné centrum Kromeříž, z.s. zajištění nepřetržitého provozu 300 000

Alvalída, z.s. rekonstrukce sociálního zařízení v denním stacionáři Alvalída 250 000

Eva S. speciálně upravený automobil pro 9letého těžce postiženého syna 235 336

Jiřina R. příspěvek na speciální automobil pro těžce postiženou 17letou dceru 200 000

Helppes – centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. výcvik asistenčního psa 200 000

Pomocné tlapky, o.p.s. výcvik asistenčního psa 200 000

ZO ČSOP Veronica odlehčovací psychorehabilitační pobyt dětem s onemocněním svalové atrofie 144 000

Společenství harmonie těla a ducha, z.s. motivační pobyty pro hendikepované děti 140 000

Naděžda P. elektrický pohon vozíku pro 13letého postiženého syna 134 100

Miroslava S. cévní fyzioterapie Bemer pro 7letého postiženého syna 113 279

Hašle, z.s. nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek a na rehabilitační pobyty 100 000

APLA Jižní Čechy, z.ú. letní tábor pro děti s autismem 68 714

Anna S. speciální lázeňský pobyt pro syna postiženého DMO 60 000

Lucie D. speciální rehabilitace pro 3letého syna postiženého DMO 60 000

Renata K. rehabilitace pro postiženého syna DMO 59 880

Josef Š. rehabilitace AXON pro 4letého syna 56 880

Věra B. speciální operace Ulzibat pro 4letou dceru postiženou DMO 55 000

Milan M. mechanický vozík pro 5letého syna postiženého DMO 50 000

Lenka K. operace Ulzibath pro 6letou dceru 50 000

Věra K. intenzivní terapie Kosmík pro 10letého vnuka 49 028

Jiřina P. terapie AXON pro 5letou dceru s DMO 45 000

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. edukativní představení projektu „JSI NULA…!“ na téma kyberšikany 39 000

Veronika V. rehabilitační program pro 3letou těžce postiženou dceru 36 900

Pes pro Tebe, z.s. detekční pes pro 16letého syna, glaukom, ADHD 35 000

Tomáš V. mechanický vozík pro 16letého postiženého syna 34 990

6 Výroční zpráva 2018
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Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Částka v Kč 

Barbora M. zdravotní kočárek pro 2letého syna 34 666

Markéta T. ortéza pro 9letou postiženou dceru 34 354

Linda L. speciální operace Ulzibath pro 4letou dceru postiženou DMO 30 000

Petra N. rehabilitační pobyt pro 9letou postiženou dceru 30 000

Eva A. léčebný pobyt pro 10letou postiženou dceru 30 000

Jiřina P. rehabilitace – Kosmík pro 4letou dceru postiženou DMO 30 000

Sabina F. rehabilitace – Kosmík pro 2letou dceru postiženou DMO 30 000

Monika H. školné + zdravotní postel pro 8letého syna postiženého autismem 29 956

Radomíra P. řečový procesor + příslušenství pro 15letého sluchově postiženého syna 29 675

Jarmila D. vyrovnání dluhu na nájmu, matka samoživitelka, která onemocněla rakovinou 26 850

Hana K. rehabilitační pobyt pro 2letou dceru 25 000

Jana L. rehabilitace Therasuit pro 17letou dceru postiženou DMO 25 000

Zdenka Č. asistent pro dceru s kombinovaným postižením 25 000

Marcela P. rehabilitace pro 4letou vnučku, postiženou DMO a spastickou diparézou 25 000

Lucie Š. speciální kočárek pro 3letého syna 25 000

Jana S. pohybová terapie pro 8letou dceru 25 000

Hana K. neurorehabilitace Armandi pro 3letou dceru 25 000

Mariana S. neurorehabilitace Arcada pro 16letého syna 25 000

Zuzana D. speciální operace Ulzibath pro 5letého syna postiženého DMO 25 000

Vladimír D. reha-klim pro 12letého syna 23 875

Michaela K. osobní asistent pro 6letého postiženého syna  21 596

Marcela K. naslouchátka pro 10letou dceru 20 900

Iva K. rehabilitace pro 13letého syna postiženého DMO 20 000

Jana S. sluchadla pro 12letou sluchově postiženou dceru 20 000

Natalija G. rehabilitace Reha Klim pro 17letého syna 20 000

Kateřina S. neurorehabilitace pro 8letou dceru postiženou DMO 20 000

Hana B. speciální terapie pro těžce postiženého syna 20 000

Lucie S. sluchadla pro ročního syna, hyperinsulinismus 20 000

Lenka K. rehabilitace AXON pro 11letou dceru 20 000

Lada S. sluchadla pro roční dceru 19 200

Ladislava P. sluchadla pro 7letou sluchově postiženou dceru 18 250

Ivo H. rehabilitační matrace pro 10letého syna 18 013

Lucie K. speciální kočárek pro 2letého syna postiženého DMO 18 000

Marcel K. osobní asistence pro 10letého syna postiženého autismem 18 000

Iveta O. sluchadlo pro 6letého sluchově postiženého syna 18 000

Darina P. neurorehabilitace pro 3letého syna 17 160

Lenka D. speciální tříkolka pro dceru postiženou DMO 17 000

Jiří Š. speciální lehátko pro těžce postiženou 9letou dceru 16 993



Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Částka v Kč 

Marcela H. rehabilitace Bobath pro 10letou dceru 16 000

Veronika B. neurorehabilitace Arcada pro 7letou dceru 15 900

Marie S. rehabilitace pro 16letou dceru postiženou DMO 15 800

Centrum sanace rodin – spolek sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách 15 000

Eva H. speciální terapie pro 10letou dceru 15 000

Zita Z. zdravotní kočárek pro 6letou dceru postiženou DMO 15 000

Alena H. příspěvek na odlehčovací službu pro syna 15 000

Jana S. výukový tablet pro 5letou dceru 14 089

Denisa K. příspěvek na sluchadla pro 3letou dceru 14 000

Oblastní charita Klatovy sušička prádla pro azylový dům pro matky s dětmi 10 000

Slávka S. rehabilitace pro 9letého postiženého syna 10 000

Lydie S. sluchadla pro ročního syna 10 000

Markéta H. speciální tříkolka pro 10letého syna, mentální retardace 10 000

Gabriela P. telefon pro 10letou dceru s kombinovaným postižením 10 000

Jitka K. doplatek invalidního vozíku pro 9letou postiženou vnučku 10 000

Miroslava K. rehabilitace Klim Therapy pro 8letou postiženou dceru 10 000

Eva K. digitální sluchadla pro 7letého syna 10 000

Marcela H. kočárek pro hendikepovaná 3letá dvojčátka 10 000

Klára Š. neurorehabilitace pro 6letého syna postiženého DMO 10 000

Zuzana K. mechanický vozík pro 8letého postiženého syna 6 870

Petr Ž. obědy, kroužek pro 16letého syna s ADHD 6 000

Tereza Ch. doplatek invalidního vozíku pro 13letou postiženou dceru 5 150

Pavlína N. terapeutické polohovací zařízení pro 9letou postiženou dceru 4 418

Andrea K. příspěvek na sluchadla pro 2letého syna 4 400

Adam J. hiporehabilitace pro 6letého postiženého syna 3 750

Petra D. speciální terapie pro postiženého syna 3 420

Eva F. brýle pro 10letou postiženou dceru 3 000

Jitka B. naslouchátka pro 4letou dceru s oboustrannou hluchotou 2 900

Žaneta Ž. zdravotnický kočárek pro 3letou těžce postiženou dceru 1 721

Celkem 7 464 013

8 Výroční zpráva 2018



Výroční zpráva 2018 9

Příklady pomoci a poděkování
od příjemců darů
Díky našim drobným dárcům jsme mohli

uhradit například sluchadla pro

Dominičku. Její maminka je

samoživitelka a nákladnou pomůcku by

pro dceru nemohla bez našeho

příspěvku pořídit. Sluchadla Phonak

NaidaV70-SP s příslušenstvím stojí

18 250 korun. Dominička díky nim lépe

slyší a komunikace a učení se nových

věcí je tak pro ni mnohem snadnější.

Děkujeme!

Pětiletému Františkovi jsme díky daru

společnosti KIA mohli zafinancovat

mechanický vozík v hodnotě 

50 000 korun. František má kromě

diagnózy DMO například svalovou

hypotonii a také další přidružené

diagnózy. Tatínek Milan je v invalidním

důchodu a na péči o Františka navíc

zůstal sám. Zdravotní pojišťovna by na

vozík nepřispěla, neboť již hradila

kočárek. Péče o Františka je pro tatínka

velmi náročná, proto jsme rádi, že jsme

mohli pomoci.

Tříleté Terezce jsme díky společnosti

ROSSMANN mohli uhradit

neurorehabilitaci v Neurorehabilitační

klinice AXON v Praze. Terezka má

diagnózu DMO. „Začínali jsme s tím, že

v sedu na patách Terezka byla konečně

ochotná se opřít o ruce, a končíme

s tím, že v závěsu se dokáže nejen

opírat o ruce, střídat je, ale střídá

a používá nohy. To bylo doposud pro

nás úplné sci-fi. Jsme z toho doma

nadšeni, kocháme se tím pohledem na

ten pohyb, který je u jiných dětí běžný,

ale my doposud netušili, jak v Terezčině

podání vypadá. Chtěla bych vám tímto

moc poděkovat, že jste nám cvičení

svým darem umožnili,“ napsala nám

maminka Terezky.

František získal díky daru společnosti
KIA mechanický vozík v hodnotě 
50 000 korun.

Dominičce jsme přispěli na nákup
sluchadel s příslušenstvím v hodnotě
18 250 korun.

Terezka na neurorehabilitaci v pražské
neurorehabilitační klinice Axon. 
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Dvouletému Ondráškovi s diagnózou

DMO jsme z daru C&A Foundation mohli

uhradit zdravotní kočárek v hodnotě

18 000 korun. „Vašeho daru si moc

vážíme. Kočárek se již stal nedílnou

součástí našeho života, hojně jej

využíváme a nesmírně nám všem

usnadňuje život,“ napsala nám maminka

Ondry.

Na konci května 2018 proběhlo

u plzeňského prodejce vozů Hyundai

v autosalonu Autoprodej Šrámek s.r.o.

předání speciálně upraveného vozu pro

hendikepovaného Filípka. Nadace Naše

dítě přispěla rodině Směšných na

dodávku s elektricky ovládanou plošinou

pro invalidní vozík částkou 236 000

korun. Filip se narodil jako zdravý

chlapeček, v půl roce musel bohužel

podstoupit operaci, po které zůstal

s těžky ́m mentálním postižením závislý

na svých rodičích. Filip je zcela

nesamostatný a potřebuje celodenní

péči.

„Máme opravdu radost, že je transport

pro Filípka konečně bezpečný.

S ovládáním plošiny si už v autosalonu

hravě poradil náš starší syn David. Vidět

na něm, jak je šťastný, že může bráškovi

pomáhat, je opravdu k nezaplacení. Za

rok, který jsme věnovali shánění peněz

na automobil, se nám vrátila víra v lidi,

kteří žijí v celé České republice. Díky

nadaci a všem těm hodným lidem se

nám splnil sen o autu. Ještě jednou

všem za celou naši rodinu moc děkuji,“

říká paní Směšná.

Ondrášek ve svém novém speciálním
kočárku. 

Nový vůz se speciální plošinou pomůže rodině Směšných 
s bezpečnou přepravou Filípka.  



Grantové řízení innogy 
Česká republika a.s.
Nadace Naše dítě obdržela od

společnosti innogy Česká republika a.s.

dar ve výši 1 300 000 Kč koncem roku

2017.  Dar sloužil k udělení grantových

příspěvků v roce 2018.

Z této částky bylo určeno k přerozdělení

pro ohrožené děti 1 100 000 Kč.

Zbývajících 200 000 Kč bylo využito na

pokrytí nákladů spojených s realizací

grantového řízení.

Z roku 2017 byl převeden dar ve výši

496 737 Kč, který nebyl v daném roce

vyčerpán k udělení grantů. V období 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

udělila nadace grantové příspěvky 

11 projektům v ochraně dětí. Nadace

Naše dítě mohla využít 100 000 Kč na

partnerskou večeři a dalších 65 657 Kč

na realizaci výroční zprávy. Celkem byly

v uvedeném období uděleny grantové

příspěvky v celkové výši 1 075 000 Kč.

Po udělení grantů k 31. 12. 2018 ve výši

1 075 000 Kč, odečtení nákladů na

realizaci grantového řízení a odečtení

165 657 Kč, které mohla nadace využít

na výrobu výroční zprávy a uspořádání

večeře pro partnery, byly zbylé finanční

prostředky ve výši 521 737 Kč

převedeny na pomoc ohroženým dětem

v roce 2019.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Česká republika a.s. v roce 2018
Organizace Účel Částka v Kč 

Spolek Mimo domov příspěvek na projekt Out of Home 260 000 

Obecně prospěšná společnost Slunce v dlani příspěvek na provoz organizace 150 000 

Spolek Děti a čas příspěvek na provoz organizace 50 000 

Spolek Calipso příspěvek na provoz organizace 50 000 

Spolek Sancta Cecilia příspěvek na provoz organizace 50 000 

Dětské krizové centrum příspěvek na projekty organizace 40 000 

Žijeme sportem, o.s. příspěvek na účast hendikepovaných dětí a dětí z DD na sportovní akci 60 000 

Centrum hendikepovaných lyžařů příspěvek na výukové kurzy pro hendikepované děti 50 000 

Dejme šanci dětem příspěvek na provoz organizace 30 000 

Nadace Unipetrol příspěvek na projekt Výlet snů 300 000 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského příspěvek na zdravotnické vybavení 35 000 

Celkem 1 075 000 

Výroční zpráva 2018 11
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Grantové řízení innogy Energie, s.r.o.
Společnost innogy Energie, s.r.o.,

věnovala Nadaci Naše dítě dar ve výši

800 000 Kč. Dar přijala nadace

začátkem kalendářního roku a finance

sloužily k pokrytí grantových řízení

v roce 2018. Částku 100 000 Kč využila

Nadace Naše dítě na pokrytí

administrativních prací. K přerozdělení

mezi žádající organizace bylo možno

využít 700 000 Kč.

Z grantového řízení v roce 2017 bylo

převedeno 36 000 Kč, které nebyly

v roce 2017 vyčerpány k udělení grantů.

V roce 2018, v období od 1. 1. 2018 do

31. 12. 2018, byly finanční prostředky

rozděleny mezi 15 organizací, jejichž

činností je ochrana dětí. Celkem byly

v uvedeném období uděleny grantové

příspěvky v celkové výši 715 000 Kč.

Zbývající částka ve výši 21 000 Kč bude

využita v roce 2019.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Energie, s.r.o., v roce 2018
Organizace Účel Částka v Kč 

Nadace Truck Help podpora dětí v rodinách v těžké životní situaci 30 000 

Slezská diakonie  příspěvek na terapeuticko-relaxační místnost 40 000 

Dětské krizové centrum, z.ú.         příspěvek na provoz organizace 20 000 

ZERAFA nadační fond výstavba dětského hospice Dům pro Julii 50 000 

SDO Brontosauři podpora projektu Klub Pěstoun a Byt na půli cesty 80 000 

Klub stolního tenisu a plavání Karviná podpora dětských domovů a stacionářů 40 000 

Royal Rangers Moravskoslezský kraj podpora projektu výstavby základny pro malé skauty 20 000 

Církevní ZŠ a MŠ Archa   příspěvek na preventivní speciálně pedagogický program školy 60 000 

Kiwanis klub Ostrava pomoc osamělým a nemocným dětem 80 000 

Nadace Křižovatka nákup přístrojů Babysence II do nemocnic v celé ČR 100 000 

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta    vytvoření kvalitního bezbariérového zázemí 50 000 

Nadační fond Zlatý oříšek  podpora mimořádně nadaných a talentovaných dětí 50 000 

Caballinus, z.s.    příspěvek na hiporehabilitaci pro znevýhodněné děti 50 000 

Dlouhá cesta, z.s.    příspěvek na projekt Nejste sami 20 000 

ZŠ a Praktická škola Svítání Pardubice   příspěvek na pomůcky na logopedickou terapii 25 000 

Celkem 715 000 
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Linka právní pomoci je v provozu 14 let.

Počet dotazů v roce 2018 byl velmi

obdobný jako v roce 2017. Advokáti

zodpověděli a reagovali na 135 dotazů,

přičemž 97 dotazů bylo telefonických

a 38 dotazů bylo písemných. Nejvíce

dotazů evidujeme z oblasti rozvodů,

sporů o děti, změny péče o dítě,

případně dotazy směřující na střídavou

péči o dítě anebo problematiku

mezinárodního rodinného práva. Častou

oblastí dotazů je také bránění ve styku či

neplacení výživného. Ve většině případů

volá matka dítěte (cca 47 % volajících),

následuje otec a poté například

prarodiče či nový partner rodiče. 

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 advokáti z České advokátní

komory, kteří se zabývají především

rodinným právem.

Dlouhodobý tým advokátů, kteří

odpovídali na dotazy v roce 2018:

Mgr. Zuzana Bělinová

JUDr. Hana Klímová

JUDr. Jitka Kučerová

JUDr. Eva Marvanová

Mgr. David Strupek

JUDr. Lucie Trnková

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.

Tým v roce 2018 opustila JUDr. Lucie

Trnková. Děkujeme za mnohaletou

nezištnou spolupráci. 

LINKA PRÁVNÍ POMOCI



Dejme úsměv dětem 2018
V roce 2018 se konal již devátý ročník

kampaně Dejme úsměv dětem, která

probíhá ve spolupráci s generálním

partnerem Nadace Naše dítě, sítí

drogerií společnosti ROSSMANN. Každý

rok z tohoto projektu putovalo na pomoc

znevýhodněným dětem více než 

5 milionů korun. V roce 2018 se opět

podařilo tuto hranici překonat a celková

částka činila 5 247 935 korun. Celková

pomoc našeho největšího dárce za

celou dobu spolupráce tak přesáhla 

50 milionů korun. Z vybrané částky

v roce 2018 byly věnovány 3 000 000

korun na podporu rehabilitačních

stacionářů a center po celé České

republice, celkem 10 zařízením. Každý

ze stacionářů obdržel částku 300 000

korun. 

Zařízení využila finanční prostředky na

různé účely, všechny zakoupené

pomůcky však nakonec splní jedno –

pomohou hendikepovaným dětským

klientům, zkvalitní péči v daném zařízení

a usnadní práci také pečujícím osobám,

tedy zaměstnancům, bez kterých by to

nešlo. Další finanční prostředky byly

věnovány na výcvik asistenčních psů

organizaci HELPPES – Centrum výcviku

psů pro postižené, o.p.s., a Pomocné

tlapky o.p.s. a také dalším dvěma

organizacím, které pořádají volnočasové

a motivační pobyty pro děti

s hendikepem, Společenství harmonie

těla a ducha, z.s., (140 000 korun)

a Asociaci rodin a přátel zdravotně

postižených dětí v ČR, z.s. 

(360 000 korun). Děkujeme všem, 

kteří se na kampani podíleli a kteří

přispěli nákupem označených 

produktů ke zlepšení této péče v ČR. 

www.rossmann.cz

Já a KIA pomáháme dětem 
Za rok 2018 darovala automobilka KIA

Nadaci Naše dítě částku 496 900 korun.

V rámci této dlouholeté spolupráce

putuje padesátikoruna z každého

prodaného vozu značky KIA na podporu

znevýhodněných dětí. Od roku 2017 se

pak společný projekt zaměřil na dvě

konkrétní oblasti: na podporu dětí

s poruchami autistického spektra a dětí

postižených DMO (dětskou mozkovou

obrnou). V loňském roce jsme společně

pomohli např. organizaci APLA Jižní

Čechy, která částku 68 714 korun

využila na uspořádání a zajištění letního

tábora pro děti s autismem. Elišce jsme

uhradili speciální operaci ve výši 

55 000 korun, Daníkovi pak nezbytné

rehabilitace za 59 880 korun, pětiletému

Františkovi jsme zaplatili mechanický

vozík.

PROJEKTY 2018
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Dětský rehabilitační stacionář v Kladně
zakoupí například vertikalizační stojan
nebo rehabilitační přístroj Motren. 

V Dětské rehabilitaci Hlučín využijí
částku 300 000 korun na úhradu
pomůcek k neurorehabilitaci.

Daník na rehabilitaci
v Neurorehalibitační klinice Axon
v Praze.
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Dračí lodě
Již tradičně tyto závody pořádá

v polovině května ve Žlutých lázních

Rotary Club Prague International. V roce

2018 se do závodu přihlásilo opět více

než 20 posádek a každá z nich si mohla

vybrat některou ze tří neziskových

organizací, za kterou bude závodit

a kterou tím podpoří. Zároveň byl ročník

2018 prvním ročníkem, kdy jsme

sestavili nadační posádku z dětí

z dětských domovů. Nejen děti, ale

i vychovatelé či ředitelé těchto zařízení

si z akce odnesli jedinečný zážitek.

Jsme velice rádi, že si naši 

organizaci vybralo hned několik lodí,

a naše nadace tak získala částku 

180 000 korun. Děkujeme organizátorům

a pádlerům za báječnou atmosféru,

kterou na břehu Vltavy vytvořili.

DALŠÍ AKTIVITY NADACE 
V ROCE 2018

Veřejná sbírka drogistického zboží 
Ve spolupráci s JCDecaux jsme na

konci letních prázdnin uspořádali

veřejnou sbírku drogistického zboží.

Během dvou dnů se na zastávkách

pražské hromadné dopravy vybralo

několik velkých krabic drogerie. Vybrané

produkty byly věnovány dětskému

domovu Radost o.p.s. a Centru pro

osoby ohrožené domácím násilím

ACORUS.  

Captain Candy potěšil děti 
z dětských domovů
Začátkem prosince nás oslovila známá

společnost Captain Candy a připravila

vánoční dárky pro děti z dětských

domovů. A tak jsme mohli přerozdělit

pirátské truhličky plné želatinových

bonbonů různých velikostí a zajímavých

tvarů, velkých marshmallow jahod či

želé ovoce v bio kvalitě, které udělaly

radost například dětem z Dětského

domova Býchory či Dětského stacionáře

Vlaštovka v Hodoníně.

Výtěžek z akce na pomoc dětem činil
180 tisíc korun.

Nadační posádka si závody dračích lodí
moc užila. 

Dary z veřejné sbírky drogerie byly
předány zástupcům dětského
domova Radost o.p.s. a Centra 
pro osoby ohrožené domácím násilím
ACORUS.
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Symbolické vánoční dárky pro
ContiTrade Services s.r.o.
Už tradičně jsme připravili pro

společnost ContiTrade Services s.r.o.,

její zaměstnace, symbolické vánoční

dárky vyrobené v chráněné dílně

Leminiskáta jako poděkování za finanční

dar ve výši 300 000 Kč. Částkou jsme

pomohli různým individuálním žadatelům

s úhradou kompenzačních pomůcek

a zdravotnických potřeb.

Výtěžek z charitativních kasiček na
pražském Letišti Václava Havla
Česká společnost AIDS pomoc, z.s., má

dlouhodobě na různých místech Letiště

Václava Havla nainstalované charitativní

veřejné sbírkové kasičky, do nichž

mohou cestující vhodit drobné mince.

Výtěžek pravidelně přerozděluje

organizacím z neziskového sektoru,

mezi nimiž je i naše nadace. Ve druhém

pololetí roku 2018 jsme díky této

iniciativě získali 18 900 Kč. 

Více než 2 000 kosmetických produktů
od značky L’Oréal putovalo 
do dětských a azylových domů
Na podzim loňského roku jsme navázali

novou spolupráci s francouzskou

značkou kosmetiky L’Oréal. Dětskou

a dámskou kosmetiku (celkem více než

2 000 produktů) jsme předali pěti

vybraným organizacím napříč Českou

republikou: FOD – Fond ohrožených

dětí, Oblastní charita Blansko – azylový

dům, Armáda spásy v České republice

– zařízení Adelante, Ostrava, Oblastní

charita Náchod, Domov sv. Zdislavy pro

matky s dětmi v tísni, Plzeň.

Věcný dar od společnosti Billa 
V září nás mile překvapil věcný dar, na

který se složili zaměstnanci filiálky Billa

Prosek. V rámci firemní společenské

odpovědnosti nakoupili hračky, dětskou

kosmetiku, sunary a sladkosti, které

naše nadace přerozdělila například do

Dětského domova v Dolních Počernicích

či Dětského domova Domino v Plzni, či

do Dětského centra při Thomayerově

nemocnici a dalších zařízení. 

Naše nová pop-artová DMS 
V loňském roce se nám podařilo

domluvit spolupráci s pop-artovým

umělcem Pastou Onerem, jehož dílo je

charakteristické komiksovými prvky

a kritickým pohledem na současnou

konzumní společnost. Vytvořil pro nás

novou výtvarnou podobu naší dárcovské

SMS, kterou jsme od poloviny prosince

měli vystavenou na inzertních plochách

firmy JCDecaux v prostorách kolem

eskalátorů pražského metra a také na

tramvajových zastávkách. Plakáty měly

mezi veřejností pozitivní ohlas, který se

projevil vyšším počtem zaslaných DMS.

Děkujeme! 

Výrobky z chráněné díly Leminiskáta
potěšily zaměstnance a obchodní 
partnery společnosti ContiTrade. 

Předání věcného daru od zaměstnanců
prodejny Billa v Praze na Proseku. 
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Tabulka přijatých darů od právnických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Společnost Dar v Kč 

ROSSMANN, spol.s r.o. 5 247 935

innogy Energie, s.r.o. 800 000

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 496 900

ContiTrade Services s.r.o. 300 000

Pražská energetika, a.s. 200 000

Rotary Club Prague International 180 000

KANTAR CZ s.r.o. 143 350

ENERGY GROUP, a.s. 136 000

C&A Foundation 125 840

BNP Paribas Personal Finance SA 100 000

České Radiokomunikace a.s. 100 000

Inexco Argosy, spol. s r.o. 100 000

UniCredit pojišťovací makléřská, s.r.o. 70 000

Global Payments Europe, s.r.o. 30 000

Fórum dárců 25 947

Městská část Praha 24 500

AMI Communications, spol. s r.o. 20 000

Nakladatelstvi Sagit 20 000

Kaplan Daniel JUDr. 20 000

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 18 900

Adúk Lipnik 15 000

Černošek Jan 15 000

Garfl 15 000

JD Dvořák s.r.o. 14 580

Simply Office s.r.o. 12 000

Celkem 8 230 952

Tabulka přijatých darů od fyzických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Dárce Dar v Kč 

Helena V. 150 000

Jaroslav O. 40 000

Daniel H. 15 000

Petr K. 12 000

Jitka S. 12 000

Vasyl B. 11 000

Celkem 240 000

Ostatní drobní dárci celkem 582 499

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ



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

Velmi si vážíme naší spolupráce a děkujeme Vám za ni!

Generální partner

Patron 

Partneři

Dárci

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
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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. • AdActive, s.r.o. • Economia, a.s. • MEDIA CLUB, s.r.o. • Impression Media, s.r.o.

• TISCALI MEDIA, a.s.

Soukromé osoby
Helena V. • Jaroslav O. • Barbora Š. • Vasyl B. • Petr K. • Jitka S. • Daniel H. • Jan V. • Klára S. • Gabriela F. • Lucie V.                                                                                                                                                           

Děkujeme členům správní a dozorčí rady a spolupracujícím advokátům za bezplatnou pomoc.

Správní rada Nadace Naše dítě
Ing. Marta Ptáčková • PaedDr. Jaroslava Jalovecká • Mgr. Martin Chalupský  

Dozorčí rada Nadace Naše dítě
PhDr. Iva Chaloupková • doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. • Ing. Jan Baudyš   

Advokáti Linky právní pomoci
Mgr. Zuzana Bělinová • JUDr. Hana Klímová • JUDr. Jitka Kučerová • JUDr. Eva Marvanová • Mgr. David Strupek • 

JUDr. Lucie Trnková

Sponzoři výroční zprávy
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace:
Agentuře Monolake s.r.o. za grafické zpracování, předtiskovou přípravu a konzultace obsahu.

Společnosti innogy Česká republika a.s., za finanční podporu.

Společnosti Integraf, s.r.o., za tisk výroční zprávy.



FINANČNÍ ČÁST

OD ROKU 1993 PŘEROZDĚLILA 
NADACE NAŠE DÍTĚ 
DÍKY VÁM VE PROSPĚCH RODIN, 
ORGANIZACÍ A DĚTSKÝCH 
ODDĚLENÍ NEMOCNIC 
TÉMĚŘ 300 MILIONŮ KORUN
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Zakladateli Nadace Naše dítě

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Naše dítě („Nadace“) sestavené na základě českých účetních předpisů,

která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2018 a přílohy této účetní závěrky,

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny 

v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace k 31. prosinci 2018 a nákladů

a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou

mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost

stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem

o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Nadaci nezávislí a splnili jsme i další etické

povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní

závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Správní rada Nadace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících

s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném

(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky 

nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, 

jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce a jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní

závěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní

informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních

informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Nadace za účetní závěrku
Správní rada Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními

předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadace povinna posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to

relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého

trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Nadace nebo ukončení její činnosti, 

resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Nadaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost

způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,

nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí

případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují

se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická

rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek

a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

– Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,

navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na

jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu,

je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být

tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

– Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout

auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního

kontrolního systému.

– Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti

správní rada Nadace uvedla v příloze účetní závěrky.

– Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou, a zda s ohledem na

shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou

významně zpochybnit schopnost Nadace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota

existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto

informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Nadace nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že

Nadace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

– Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje

podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných

zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

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

Irena Liškařová
statutární auditor, evidenční č. 1146

21. června 2019

Praha, Česká republika
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADACE NAŠE DÍTĚ
K 31. 12. 2018

Rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 366 247

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 2 231 2 241

1. Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 2 231 2 241

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

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

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
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AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -1 865 -1 994

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 -1 865 -1 994

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 62 314 58 574

I. Zásoby celkem 41 325 322

1. Materiál na skladě 42 325 322

2. Materiál na cestě 43

3. Nedokončená výroba 44

4. Polotovary vlastní výroby 45

5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50
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AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

II. Pohledávky celkem 51 1 087 1 193

1. Odběratelé 52

2. Směnky k inkasu 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55 4 2

5. Ostatní pohledávky 56 1

6. Pohledávky za zaměstnanci 57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58

8. Daň z příjmů 59 15 14

9. Ostatní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61 117

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 1 068 1 059

19. Opravná položka k pohledávkám 70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 60 847 57 022

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 2 4

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky na účtech 74 60 845 57 018

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Peníze na cestě 78

IV. Jiná aktiva celkem 79 55 37

1. Náklady příštích období 80 55 37

2. Příjmy příštích období 81

Aktiva celkem 82 62 680 58 821
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PASIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 83 62 361 58 228

I. Jmění celkem 84 62 361 58 228

1. Vlastní jmění 85 36 104 36 104

2. Fondy 86 26 257 22 124

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 92 319 593

I. Rezervy celkem  93 40 94

1. Rezervy 94 40 94

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
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PASIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

III. Krátkodobé závazky celkem 103 279 339

1. Dodavatelé 104 96 32

2. Směnky k úhradě 105

3. Přijaté zálohy 106

4. Ostatní závazky 107

5. Zaměstnanci 108 81 164

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 58 106

8. Daň z příjmů 111

9. Ostatní přímé daně 112 18 32

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 26 5

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

IV. Jiná pasiva celkem 127 0 160

1. Výdaje příštích období 128 60

2. Výnosy příštích období 129 100

Pasiva celkem 130 62 680 58 821
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
 Název ukazatele č. ř. Za účetní období celkem 2016

Hlavní Hospodářská Celkem

činnost činnost

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 606 20 1 814

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 335 20 248

2. Prodané zboží 4

3. Opravy a udržování 5 183 55

4. Náklady na cestovné 6 15 22

5. Náklady na reprezentaci 7 218 76

6. Ostatní služby 8 1 855 1 413

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 2 391 0 3 063

10. Mzdové náklady 14 1 754 2 273

11. Zákonné sociální pojištění 15 622 780

12. Ostatní sociální pojištění 16

13. Zákonné sociální náklady 17 15 10

14. Ostatní sociální náklady 18

IV. Daně a poplatky 19 7 0 7

15. Daně a poplatky 20 7 7

V. Ostatní náklady 21 96 0 329

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 2

17. Odpis nedobytné pohledávky 23

18. Nákladové úroky 24

19. Kurzové ztráty 25

20. Dary 26 61 293

21. Manka a škody 27

22. Jiné ostatní náklady 28 33 36

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 183 0 235

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 129 195

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

25. Prodané cenné papíry a podíly 32

26. Prodaný materiál 33

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 54 40

VIl. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36

VlIl. Daň z příjmů 37 13 0 22

29. Daň z příjmů 38 13 22

Náklady celkem  39 5 296 20 5 470

Název ukazatele č. ř. Za účetní období celkem 2016
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 Název ukazatele č. ř. Za účetní období celkem 2016

Hlavní Hospodářská Celkem

činnost činnost

B. Výnosy 40

I. Provozní dotace 41 0 0 0

1. Provozní dotace 42

II. Přijaté příspěvky 43 78 0 114

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 78 114

4. Přijaté členské příspěvky 46

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 49 100

IV. Ostatní výnosy 48 5 189 0 5 193

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

6. Platby za odepsané pohledávky 50

7. Výnosové úroky 51 1 163 1 180

8. Kurzové zisky 52

9. Zúčtování fondů 53 3 890 3 975

10. Jiné ostatní výnosy 54 136 38

V. Tržby z prodeje majetku 55 0 63

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 63

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem 61 5 267 49 5 470

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -16 29 22

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -29 29 0
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I. Obecné údaje

Popis účetní jednotky
Nadace Naše dítě (dále jen „nadace”) vznikla dne 1. října 1993 a sídlí v Praze 8, Ústavní 91/95, Česká republika, identifikační číslo

60166754. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 57.

V roce 2018 byly provedeny následující změny v zápise do veřejného rejstříku. Dne 1. 2. 2018 vzniklo členství v dozorčí radě 

Ing. Janu Baudyšovi. Tato změna byla do veřejného rejstříku zapsána dne 2. 12. 2018.

Účelem a cílem nadace je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v ČR 

a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte. Humanitární projekty budou podporovány poskytováním

grantů na programy sloužící k dosažení cílů nadace. Cílem nadace je dále přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných

životních situacích.

Nadace podporuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti ochrany dětí a spolupracuje s nimi 

na společných záměrech. 

Mezi její aktivity patří také vzdělávací činnost a osvěta v oblasti ochrany dětí a rodin s dětmi a dalšího vzdělávání zejména

pedagogických pracovníků.

Zřizovatel nadace – Ing. Zuzana Baudyšová

Nadační jmění k 31. 12. 2018 činilo v peněžních prostředcích částku 36 104 tis. Kč. Nadační jmění se skládá z příspěvku státu

vloženého do nadačního jmění na základě uzavřených smluv a dodatků o převodu finančních prostředků určených usnesením

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Nadační investiční fond v první a druhé etapě ve výši 35 604 tis. Kč a z příspěvku

nadace ve výši 500 tis. Kč. Nadační jmění bylo k 31. 12. 2018 uloženo na účtu u J&T Banky, a.s. – č. účtu – 3000751756/5800 

(35 604 tis. Kč) a na účtu u Československé obchodní banky, a.s. – č. účtu – 154051281/0300 (500 tis. Kč).   

Ředitelka nadace – PhDr. Ivana Kozáková

Členové správní rady nadace:
Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně

PaedDr. Jaroslava Jalovecká – místopředsedkyně

Mgr. Martin Chalupský – člen

Členové dozorčí rady nadace:
PhDr. Iva Chaloupková – předsedkyně

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. – člen

Ing. Jan Baudyš – člen

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NADACE NAŠE DÍTĚ 
K 31. 12. 2018
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., v.z.p.p. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem

činnosti není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů
Podvojné účetnictví nadace je vedeno daňovou poradkyní ing. Helenou Čmejlovou, IČO: 62389891. Účetní záznamy jsou

pořizovány v softwaru PREMIER; archivovány jsou jednak v tištěné podobě, jednak jako elektronický zápis na CD a interní disk.

Účetní doklady jsou archivovány v sídle nadace.

Oceňování a odepisování majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nad 10 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další

náklady s pořízením související. Dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně je oceňován cenou na základě darovací smlouvy.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby

životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let

Výpočetní technika 3

Automobily 5

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně.

Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Ocenění zásob
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují náklady s pořízením související. Bezúplatně nabyté zásoby

(věcné dary) jsou oceněny cenou na základě darovací smlouvy.

Vlastní jmění a fondy
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů, nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku a bezúplatně nabytý

dlouhodobý majetek. Dále nadace tvoří účelové fondy na předem stanovený účel použití v souvislosti s činností nadace dané

jejím statutem.

Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni

byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
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Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté a poskytnuté finanční dary a příspěvky (včetně výtěžku ze sbírkových účtů a jeho použití) se účtují rozvahově,

prostřednictvím fondů, s využitím separátních analytických účtů. Ke konci účetního období se do výnosů převádí adekvátní část

fondů, určená ke krytí nákladů na projekty a provoz nadace.

Nepeněžní dary získané formou přijatých služeb se účtují do výnosů a zároveň do nákladů v hodnotě stanovené smlouvou.

Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku z hlavní a hospodářské činnosti upraveného

o daňově neodečitatelné náklady, výnosy nepodléhající dani z příjmu a o výnosy od daně z příjmu osvobozené, s využitím

daňové úlevy pro poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Dlouhodobý hmotný majetek
Přehled dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Pořizovací cena
Počáteční Konečný 

zůstatek zůstatek

Samostatné movité věci a soubory věcí 1 873 1 883

Darovaný majetek 358 358

Celkem 2018 2 231 2 241

Celkem 2017 2 231 2 231

Oprávky
Počáteční Odpisy Konečný Účetní 

zůstatek zůstatek hodnota

Samostatné movité věci a soubory věcí -1 507 -129 -1 636 247

Darovaný majetek - 358 – - 358 –

Celkem 2018 -1 865 -129 -1 994 247

Celkem 2017 -1 669 -195 -1 864 366

Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2018 zahrnují úroky z termínovaného vkladu, které byly bankou připsány až v následujícím období.
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Fondy
Úbytky fondů – představují poskytnuté dary, použití prostředků na chod nadace a odvod DPH z přijatých darů.

Přírůstky fondů – představují přijaté dary.

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlev a jejich využití (v tis. Kč)
2018 2017

Základ daně z hospodářské činnosti 29 116

Zdanitelný příjem před daňovou úlevou 29 116

Daňová úleva -29 -116

Základ daně – –

Sazba daně z příjmu 19% 19%

Daň z příjmů – –

Daň z příjmů vybraná srážkou*) 13 22

Daň z příjmů celkem 13 22

Společnost není založena ani zřízena za účelem podnikání, může si tedy základ daně snížit podle § 20, odst. 7, zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů až o 30 %, maximálně však o 1 000 tis. Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než 

300 tis. Kč, lze odečíst částku ve výši 300 tis. Kč, maximálně však do výše základu daně. 

Cizí zdroje
K 31. 12. 2018 neeviduje nadace závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů.

Významné položky výkazu zisku a ztráty
Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek v roce 2018 představuje převážně náklady na pohonné hmoty, spotřebu

kancelářských potřeb a tiskovin.

Opravy a udržování zahrnují v roce 2018 především náklady spojené s opravou osobního automobilu.

Náklady na reprezentaci zahrnují v roce 2018 převážně náklady na setkání se sponzory.

Náklady na ostatní služby v roce 2018 představují náklady spojené s provozem nadace, přičemž největší část představují náklady

na reklamu, propagaci a celkové zviditelnění nadace, nájemné za prostory užívané nadací a náklady na účetní služby.



Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 35

Údaje o zaměstnancích (mzdy a odměny s oddělením údajů o členech statutárních orgánů) 
2018 2017

v tis. Kč v tis. Kč

Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců

Hlavní pracovní poměr 3 4

Dohoda o provedení práce 1 1

Dohoda o pracovní činnosti 1 1

Mzdy 1 754 2 273

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 622 780

Ostatní sociální náklady 15 10

Osobní náklady celkem 2 391 3 063

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2018
Projekt 2018 2017

Linka Právní pomoci 17 7

Individuální žádosti 324 438

Bezpečný internet – celostátní projekt 27 1

Zahraniční spolupráce – 18

Pozitivní rodičovství 2 –

Medializace a reklama ochrany dětí 423 382

RWE 478 686

Správní režie 1 120 1 531

Celkem 2 391 3 063

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
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Přehled přijatých darů a výnosů (v tis. Kč)
2018

Přijato od: 

ROSSMANN, spol. s r.o. 5 248

Prostředky přijaté na sbírkový účet * 853

innogy Energie, s.r.o. 800

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 497

ContiTrade Services s.r.o. 300

Pražská energetika, a.s. 200

"Rotary Club Prague International" 180

KANTAR CZ s.r.o. 143

ENERGY GROUP, a.s. 136

C&A Foundation 126

Inexco Argosy, spol. s r.o. 100

České Radiokomunikace a.s. 100

Věcné dary 78

UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. 70

Global Payments Europe, s.r.o. 30

Městská část Praha 25

AMI Communications, spol. s r.o. 20

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 19

GARFL s.r.o. 15

Adúk Lipník s.r.o. 15

JD Dvořák, s.r.o. 15

Simply Office s.r.o. 12

Přijaté příspěvky ostatní 204

Celkem 9 186

*) Z toho 27 035 Kč jsou DMS a 150 000 Kč přispěla paní Helena Vranková
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Přehled přijatých darů a výnosů (v tis. Kč)
2017

Přijato od: 

ROSSMANN, spol. s r.o. 5 118

Prostředky přijaté na sbírkové účty * 2 292

innogy Česká republika a.s. 1 300

innogy Energie, s.r.o. 1 000

C&A Foundation 441

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 239

Lesy České republiky, s.p. 220

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 215

Pražská energetika, a.s. 200

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 200

Rotary klub Prague International 180

C&A Foundation 125

Přijaté věcné dary 114

České Radiokomunikace a.s. 100

UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. 100

Přijaté prostředky ostatní 1 966

Celkem 13 810

*) Z toho 1 306 203 Kč jsou DMS z charitativního pořadu Zázraky přírody a 300 000 Kč přispěla paní Helena Vranková.
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Přehled poskytnutých darů (v tis. Kč)
2018

Linka bezpečí z.s. 500

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 360

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. 312

Nadace Unipetrol 300

Statutární město Zlín 300

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace 300

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace 300

HEŘMÁNEK DĚTEM, z.s. 300

Dětské centrum Paprsek 300

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. 300

Dětská rehabilitace 300

CENTRUM HÁJEK z.ú. 300

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 300

Mimo domov 260

ALVALÍDA, z.s. 250

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. 200

Pomocné tlapky o.p.s. 200

Slunce v dlani, o.p.s. 150

Společenství harmonie těla a ducha z. s. 140

Ostatní příspěvky včetně příspěvků z grantových řízení innogy 3 882

Celkem 9 254

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2018
Nadace Naše dítě zajistila v roce 2018 plynulý chod všech svých projektů na pomoc ohroženým dětem a udržela si stabilní

hospodaření. Respektovala pravidlo stanovené nadačním statutem pro omezení nákladů souvisejících s její správou (do 20 %

nadačního jmění). Dosažené procento správní režie zahrnující celkové náklady nadace včetně jednotlivých projektů je 14,72 %. 

Po očištění o náklady projektů nadace ve prospěch dětí a rodin v krizových situacích činí procento režie pouze 9,07 %. Současně

nadace zajistila potřebnou výši finančních prostředků od právnických a fyzických dárců k naplnění cíle a poslání nadace 

v souladu s jejím statutem.
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Přehled poskytnutých darů (v tis. Kč)
2017

Fond ohrožených dětí 1 000

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. 700

ACORUS – centrum pro osoby ohr. domácím násilím 441

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. 350

Linka bezpečí z.s. 300

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. 300

Mimo domov 260

Alvalída z.s. 250

Dětské krizové centrum, z.s. 250

Centrum Hájek z.ú. 250

Slunce v dlani, o.p.s. 200

Dejme Dětem šanci, o.p.s. 200

Kolpingova rodina Praha 8 200

Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 200

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 200

Dům tří přání, z.s. 200

Armáda spásy v České republice, z.s. 200

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko 200

Slezská diakonie, SÁRA Frýdek-Místek 200

Oblastní charita Havlíčkův Brod – Charitní domov 200

Městská charita Plzeň 200

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč 200

AKORD – denní stacionář 150

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. 140

Nadace Křižovatka 100

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta s.r.o. 100

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. 100

KIWANIS KLUB Ostrava 100

Ostatní příspěvky včetně příspěvků z grantových řízení innogy 3 384

Celkem 10 575



Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

Sestaveno dne: 21. 6. 2019

PhDr. Ivana Kozáková Ing. Helena Čmejlová
pověřená řízením nadace 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  |  Fax: +420 266 727 911

E-mail: nadace@nasedite.cz

www.nasedite.cz

Jak nám můžete pomoci?
Sbírkový účet pro finanční pomoc: 123131123/0600 – Konto Naše dítě

Účet pro finanční dary od právnických subjektů (na základě uzavřené darovací smlouvy): 2388483/0300

Jednorázová DMS: 
DMS NASEDITE 30 nebo DMS NASEDITE 60 nebo DMS NASEDITE 90 na číslo 87 777

Cena DMS je buď 30, 60, anebo 90 Kč. Nadace Naše dítě obdrží buď 29, 59, anebo 89 Kč.

Trvalá DMS:
DMS TRV NASEDITE 30 nebo DMS TRV NASEDITE 60 nebo DMS TRV NASEDITE 90 na číslo  87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, 60 Kč anebo 90 Kč. Nadace Naše dítě obdrží každý měsíc 

29, 59 nebo 89 Kč. 

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Vydala Nadace Naše dítě v červnu 2019.

Konzultace obsahu, design, sazba a zlom: Monolake s.r.o., 2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O NADACI NAŠE DÍTĚ
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