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1.  10. 1993
Registrace Nadace Naše dítě

1994/1995
Vznikla Linka bezpečí a zahájila 

svou činnost bezplatného provozu 

pro pražské děti.

1996
V roce 1996 proběhla rekonstrukce

budovy Nadace Naše dítě v areálu

Psychiatrické nemocnice Bohnice.

1997
Vzniklo Krizové centrum Linky

bezpečí, kde odborníci řešili dětské

starosti, na které již telefon nestačil.

1998
20. listopadu 1998 bylo

v 19:23:33 přijato milionté volání

na Lince bezpečí.

1999
26. března 1999 ve 23:41 byl 

na Lince bezpečí zaznamenán

telefonát s pořadovým číslem 

2 000 000.

2000
11. června 2000 byl na Lince bezpečí

zaznamenán telefonát s pořadovým

číslem 3 000 000.

2001
Nadace sestavila a vydala Slabikář

dětských práv pro školáky I. stupně

základních škol a Metodiku ke

slabikáři dětských práv. 

2. dubna 2001 zahájila svůj provoz

Rodičovská linka, která je určena

rodičům. 

Na počátku roku 2001 se uskutečnila

první velká kampaň proti

psychickému týrání dětí v ČR –

červené nosy. 

Z celostátní Linky bezpečí, Krizového

centra, Rodičovské linky a Internetové

linky vzniklo Sdružení Linka bezpečí

dětí a mládeže.

4. listopadu 2001 byl na Lince

bezpečí zaznamenán telefonát

s pořadovým číslem 4 000 000.
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2002 
Byly zahájeny projekty Podpora

dětských práv a Práva dětí v soudním

řízení.

Ke Slabikáři dětských práv vznikl

pracovní sešit nazvaný Vím, co smím?

2003
Nadace Naše dítě oslavila v roce

2003 deset let své existence.

28. 2. 2003 ukončilo svou činnost

Krizové centrum Linky bezpečí.

23. 3. 2003 byl na Lince bezpečí

zaznamenán telefonát s pořadovým

číslem 5 000 000.

V roce 2003 vzniklo Desatero rodičů.

V září 2003 byl zahájen provoz Linky

vzkaz domů, která byla určená pro

pohřešované děti a děti na útěku.

2004
1. října 2004 Linka bezpečí oslavila

své desáté narozeniny a stala se

samostatnou organizací. 

V závěru roku 2004 se novým

projektem Nadace Naše dítě stala

Skládačka na pomoc týraným,

zneužívaným, handicapovaným,

ohroženým a opuštěným dětem

s cílem finančně podporovat

a spolupracovat s vybranými

humanitárními projekty na pomoc

dětem v celé České republice.

Do roku 2004 se Nadace Naše dítě
primárně soustředila na financování
provozu Linky bezpečí. Během deseti
let zajistila provoz Linky bezpečí 
za 129 192 381,40 Kč, částkou 
4 233 000 Kč pomohla dalším
organizacím. Od roku 2005 začala
nadace hojně pomáhat rodinám
a organizacím, které zasvětily svou
činnost péči o handicapované děti.

2005
V říjnu 2005 odstartovala nadace

kampaň Stop násilí na dětech!

Posláním kampaně bylo zvýšit

povědomí veřejnosti o násilí

páchaném na dětech, apelovat, aby

ochrana dětí před násilím byla

zodpovědností každého občana.

Cílem kampaně bylo snížení počtu

týraných a zneužívaných dětí v ČR.

V listopadu 2005 zahájila nadace

provoz Linky právní pomoci

poskytující právní rady rodičům.

V květnu 2005 zahájila nadace

celostátní projekt Bezpečný internet

dětem s cílem zvýšit povědomí dětí,

rodičů a veřejnosti o rizicích, jež

přináší dětem internetová síť.

2002 2003
2004

2005
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2006
Ve spolupráci s Europark Shopping

Center, s.r.o., uspořádala Nadace

Naše dítě první ročník akce Dopisy

Ježíškovi, která pomohla splnit

vánoční přání téměř 500 dětem 

z 11 dětských domovů.

V roce 2006 nadace poprvé udělila

cenu Zlaté srdce. Cena je

poděkováním za mimořádnou práci

nebo čin v oblasti ochrany dětí.

2007
1. ledna 2007 Nadace Naše dítě

založila a provozovala první českou

Internet Hotline a zapojila se do aktivit

mezinárodní organizace INHOPE

zastřešující Internet Hotlines ve více

než 20 zemích světa. Posláním

Internet Hotline bylo ve spolupráci

s veřejností, Policií ČR a poskytovateli

internetových služeb čelit

nedovolenému, nechtěnému

a škodlivému obsahu na internetu. 

Začátkem roku 2007 byla Českou

advokátní komorou a společností

epravo.cz Lince právní pomoci

Nadace Naše dítě udělena prestižní

Cena svatého Yva v soutěži Právník

roku 2006. Tým advokátů Linky právní

pomoci získal prvenství v kategorii

rodinné právo.

V roce 2007 pokračovala kampaň

Stop násilí na dětech v nové podobě

a s novým názvem. Lidé se mohli

připojit k charitativní akci nazvané

Dejme týrání dětí červenou kartu!, a to

zakoupením červené karty a píšťalky. 

2008
V roce 2008 Nadace Naše dítě

oslavila 15. narozeniny. Pro dosažení

většího povědomí o nutnosti

chránit děti před fyzickým

a psychickým utrpením realizovala

nadace v roce 2008 další rozsáhlou

vlnu osvětové kampaně s názvem

Dejme týrání dětí červenou kartu!

Kampaň s celorepublikovým

dopadem apelovala na nutnost

aktivního přístupu veřejnosti

k ochraně dětí a upozornila na

zákonem stanovenou tzv. oznamovací

povinnost.

2009
Nadace Naše dítě zahájila kampaň

pro ochranu dětí a posílení dobrých

vztahů v rodině s názvem Pozitivní

rodičovství. Kampaň byla zaměřena

na výchovu dětí bez tělesných

a psychických trestů. 

V roce 2009 se uskutečnil

první ročník charitativní

akce společnosti

ROSSMANN, spol. s.r.o., na pomoc

ohroženým a nemocným dětem. 

2010
Nadace Naše dítě uspořádala tři

osvětové semináře pro odbornou 

i laickou veřejnost v rámci kampaně

Pozitivní rodičovství, ze kterých byla

vytvořena dvě osvětová DVD

s přednáškami dětských psychologů

a dalších odborníků.

2006
2007

2009
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2011
Nadace Naše dítě uspořádala veřejný

Pochod Prahou proti týrání dětí. 

Pochod z pražského Václavského na

Staroměstské náměstí završilo společné

zapískání na červenou píšťalku.

V roce 2011 se konal třetí ročník

charitativní kampaně 5 000 000 Kč 

pro dětský úsměv se společností

ROSSMANN, spol. s.r.o. Tento ročník 

byl naprosto rekordní. Částka z jednoho

charitativního týdne vyšplhala 

na 10 072 011 Kč.

2012
Linka právní pomoci překročila v tomto

roce hranici 2 000 dotazů z oblasti

rodinného práva. 

2013
V roce 2013 Nadace Naše dítě oslavila

krásných 20 let své existence

a maximálně se soustředila na pomoc

rodinám s handicapovaným dítětem.

2014
V roce 2014 upozornila nadace na

dětskou samotu, a to stejnojmennou

osvětovou kampaní. Osvětová kampaň

Dětská samota byla velice úspěšná.

V roce 2014 obdržela Nadace Naše dítě

Cenu evropského občana 

za dlouholetou

pomoc ohroženým

dětem.

2015
#Dobroden – Velkou vlnu dobra zvedl

příspěvek Leoše Mareše na Twitteru,

kde oznámil, že za každého fanouška

věnuje nadaci jednu korunu. Výzvu

přijaly další osobnosti a nakonec z toho

bylo pro nadaci 158 511 Kč.

2016
V tomto roce se zrodila nová osvětová

kampaň s názvem Myslete na děti. 

Tato kampaň apelovala na rodiče, kteří

procházejí rozlukou, aby v době rozvodu

mysleli především na své děti.

2017
Česká televize poskytla nadaci adopci

pořadu Zázraky přírody, během kterého

mohli diváci posílat na Konto Naše dítě

DMS zprávy. Během 90minutového

televizního přenosu obdržela nadace 

1 306 203 Kč na DMS zprávách.

2018
Nadace Naše dítě vstupuje do 25. roku

své existence a děkujeme všem, kteří

s ní jedou ve stejném vlaku!

Od roku 2004, kdy se nadace oddělila 
od Linky bezpečí a plně se soustředila na
pomoc organizacím, dětským oddělením
nemocnic a rodinám s handicapovanými
dětmi, přerozdělila 128 656 000 korun.

Celkem Nadace Naše dítě od roku 1993
přerozdělila 262 081 381,40 korun.
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Vážení přátelé, vážení sponzoři nadace,
s potěšením Vám i letos, kdy slavíme 

25 let Nadace Naše dítě, předkládáme

zprávu o tom, jak jsme si vedli

v uplynulém roce 2017. Domnívám se,

že výsledky naší společné práce jsou

viditelné, smysluplné a potřebné. Všem

našim dětským klientům jsme s Vaší

velkou podporou rádi pomohli.

V roce 2017 jsme díky laskavým

sponzorům přerozdělili 10,6 milionu

korun. Za tuto částku byly pořízeny

léčebné a rehabilitační pobyty

a pomůcky pro handicapované děti.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit

i Dětská krizová centra, Klokánky,

babyboxy, děti z dětských domovů

a další potřebné organizace. Rádi jsme

přispěli i naší příbuzné – Lince bezpečí.

Děkujeme společnosti Rossmann za

osmý rok společné charitativní kampaně

Dejme úsměv dětem. Získaná částka

byla rozdělena mezi azylové domy 

pro matky s dětmi, na pobyty dětí

z Klokánků po celé ČR, na zřízení

babyboxu ve Zlíně, na výcvik tří

asistenčních pejsků a na individuální

žádosti ve prospěch handicapovaných

dětí ze sociálně slabých rodin.

Velmi si vážíme všech našich

dlouholetých a velkorysých dárců. Patří

mezi ně zejména společnost innogy ČR,

patron nadace, společnost KIA a mnoho

dalších. Velké poděkování patří

neznámým laskavým dárcům za jejich

nezištnou pomoc těžce postiženým

dětem – na neurorehabilitační pobyty,

potřebné pomůcky a osobní asistenci.

Naše pomoc umožnila zlepšit kvalitu

života mnoha dětí.

Děkuji správní a dozorčí radě, laskavým

advokátům na naší Lince právní pomoci,

auditorům a všem kolegům, kteří

nezištně pomáhají řešit problémy rodičů

a dětí. Společně se snažíme, aby se

ochrana dětí stala v ČR mnohem

důležitější agendou, zejména v dnešní

uspěchané době.

Zuzana Baudyšová 
zakladatelka a ředitelka

Nadace Naše dítě

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
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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

Mgr. Kamil Čermák
člen dozorčí rady

(do 10. 7. 2017)

Zaměstnanci nadace

Ing. Zuzana
Baudyšová
zakladatelka 

a ředitelka 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.  

Bc. Štěpánka
Gregorová
zástupkyně

ředitelky, 

specialistka PR 

a reklamy

Anna Žebrová
tajemnice nadace, 

manažerka

projektů

Mgr. Michaela
Maxová
manažerka

fundraisingu

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 2017 hojně žádaly

o úhradu léčebného a rehabilitačního

pobytu pro své handicapované děti,

o úhradu sluchadel, vozíčků a dalších

zdravotních pomůcek. Organizace

pracující s handicapovanými dětmi

a opuštěnými dětmi nás často žádaly 

o pomoc s financováním provozu,

potřeb a výletů pro děti. V roce 2017

nadace eliminovala pomoc v dětských

odděleních nemocnic.

Celková přerozdělená částka ve

prospěch ohrožených dětí byla v roce

2017 10 575 415,85 Kč. 

Počet schválených žádostí od 1. 1. 2017

do 31. 12. 2017 byl 134, z čehož se 

v 67 případech jednalo o pomoc

v rodinách a v 67 případech o pomoc

organizacím. Organizacím pracujícím

s handicapo vanými dětmi a opuštěnými

dětmi bylo z celkové částky uvolněno 

8 877 388 Kč. Mezi 67 rodin bylo

přerozděleno 1 698 027,85 Kč.

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
V ROCE 2017

Výroční zpráva 2017 9

1

2

1   Fyzické osoby 67 1 698 027,85 Kč
2   Organizace 67 8 877 388,00 Kč

Přerozdělení finančních prostředků
v roce 2017



Individuální žádosti a Konto Naše dítě

Tabulka rozdělených finančních příspěvků v roce 2017 včetně transparentního účtu Konto Naše dítě
Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Poskytnutá částka v Kč 

Fond ohrožených dětí úhrada nákladů letních pobytů pro děti ze zařízení Klokánek 1 000 000,00

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. výcvik tří asistenčních psů pro postižené děti 600 000,00

ACORUS – centrum pro osoby ohrožené specializovaná víceúrovňová pomoc ženám a jejich dětem v obtížné situaci 440 975,00

domácím násilím

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. podpora projektu „Pomoc rodinám – soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ 350 000,00

Linka bezpečí z.s. částečné pokrytí mzdových nákladů, nájem a služby 300 000,00

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. obnova, resp. modernizace babyboxu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 300 000,00

Alvalída z.s. asistenční služby v Denním stacionáři Alvalída 250 000,00

Dětské krizové centrum, z.s. podpora projektu „Když je lásky míň než málo“ 250 000,00

Centrum Hájek z.ú. bezbariérový přístup do ubytovací části rehabilitačního zařízení 250 000,00

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s. příspěvek na provozní náklady organizace, která pomáhá dětem z dětských domovů 200 000,00

Kolpingova rodina Praha 8 vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Diecézní charita Brno vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Dům tří přání, z.ú. vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Armáda spásy v České republice, z. s. vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Diecézní charita Brno vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

SÁRA Frýdek-Místek, Slezská diakonie vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Oblastní charita Havlíčkův Brod vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Městská charita Plzeň vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

Diecézní charita Brno vzdělávací program a volnočasové aktivity 200 000,00

AKORD – denní stacionář pokrytí nákladů pracovníků přímé péče pro klienty 150 000,00

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. výcvik asistenčního psa pro 16letou Štěpánku 100 000,00

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. pokrytí nájmu a služeb organizace, která se zaměřuje na pomoc rodinám v krizi 100 000,00

Vítková Markéta elektrický vozík pro dceru postiženou DMO 93 000,00

Kouzelná přání taneční světový tábor pro děti se svalovou atrofií 91 000,00

Benešová Daniela rehabilitace pro 9letá postižená dvojčata Matěje a Jakuba 80 000,00

Brejchová Hana speciální terapie Therasuit pro těžce postiženého 15letého Jiříka 76 650,00

Štecherová Lenka komunikační terapie pro autistická dvojčátka Filipa a Štěpána 70 000,00

Gorolová Marika speciální rehabilitační program pro 18měsíčního těžce postiženého syna 68 224,85

Machovcová Marie zdravotní kočárek pro postiženou 8letou pravnučku 61 748,00

Dětský průvodce rozvodem z.s. částečné pokrytí projektu – kroužek pro děti v rozvodové situaci 60 555,00

Skálová Marie rehabilitační pobyt pro 15letou dceru postiženou DMO 52 052,00

Mackura Martin rehabilitační program Klim Therapy pro 10letou dceru 50 000,00

Benešová Daniela osobní asistent a motomed pro 9letá postižená dvojčátka Jakuba a Matěje 50 000,00
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Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Poskytnutá částka v Kč 

APLA Jižní Čechy, z.ú. částečné pokrytí nákladů sociálních pracovnic v přímé péči 50 000,00

Střední, základní a mateřská škola Jistota o.p.s. devítimístný automobil pro handicapované žáky 50 000,00

Šlosar Jan ozdravný pobyt pro 18měsíčního těžce postiženého syna 50 000,00

Vránová Eva školné pro 8letého syna s těžkým ADHD 48 000,00

Urbanová Kateřina polohovací zařízení pro 3letou postiženou dceru 45 622,00

Mirgová Yveta speciální kočárek pro 5letou postiženou vnučku 39 225,00

Stříbrná Jana rehabilitace pro 9letého postiženého syna Adama 37 854,00

Dostálová Helena sluchadla pro 6letého syna Matěje s těžkou ztrátou sluchu 37 800,00

Dvořáková Petra sluchadla a příslušenství pro sluchově postiženého syna Lukáše 35 690,00

Machálková Andrea rehabilitační pobyt Klim Therapy pro 10letou postiženou dceru 35 000,00

Hurt Jakub běžecký pás – podpora při léčbě leukemie 35 000,00

Brhláčová Ludmila naslouchadla pro nedoslýchavou 10letou dceru Terezku 33 680,00

Barry & spol., z.s. projekt „Happy Feet“ zaměřený na děti a mládež z DDS Býchory 30 000,00

Neklanová-Půlpánová Eva příspěvek na auto pro pěstounku, která se stará o 4letého postiženého Matyáše 30 000,00

Semenyšinová Hana rehabilitační pobyt Reha Klim pro 8letou postiženou dceru 30 000,00

Mižáková Kateřina intenzivní rehabilitace pro 5letou Barborku postiženou DMO 30 000,00

Bražinová Veronika neurorehabilitační program pro 6letou dceru 29 700,00

Knappová Hana neurorehabilitační pobyt pro 2letou postiženou dceru Terezku 25 000,00

Macanová Aneta invalidní vozík pro 4letého syna postiženého DMO 25 000,00

Jana Voláková Křížová ozdravný pobyt pro těžce nemocnou dceru Aničku 25 000,00

Maschke Milan rehabilitace Klim Therapy pro 4letého postiženého syna 25 000,00

Knappová Hana neurorehabilitační intenzivní pobyt pro 2letou dceru Terezku postiženou DMO 24 400,00

Michalková Ivona sluchadla pro 19měsíčního syna 24 000,00

Dětský domov a školní jídelna Klánovice lyžařský pobyt pro děti DD Klánovice 23 400,00

Konečný Marcel osobní asistent pro 9letého autistického syna Jonáše 20 400,00

Drayerová Petra rehabilitační pobyt Klim Therapy pro 16letého těžce postiženého syna 20 000,00

Němcová Zuzana rehabilitační pobyt Klim Therapy pro 7letou postiženou dceru 20 000,00

Geršl Jakub invalidní vozík pro 4letého postiženého syna 20 000,00

Pernická Veronika osobní asistence pro dvě těžce postižené děti 20 000,00

Čechová Kateřina neurorehabilitační pobyt pro 4letou postiženou dceru 19 600,00

Polacseková Jaroslava doplatek speciálního kočárku pro 7letého těžce postiženého syna 17 000,00

Landová Martina sourozenecký kočárek pro děti postižené autismem 15 990,00

Šípková Pavlína rehabilitační pobyt pro 6letou postiženou dceru Žanetku 15 000,00

Landová Martina Apple IPAD pro 5letou dceru s postižením autistického spektra 15 000,00



Žadatel Účel poskytnutého příspěvku Poskytnutá částka v Kč 

Centrum sanace rodin s dětmi – spolek příspěvek na činnost Centra sanace rodin s dětmi 15 000,00

Dufková Lenka sluchadla pro 20měsíční dceru, které byla diagnostikována oboustranná hluchota 15 000,00

Polášková Martina sluchadla pro 3letou nedoslýchavou dceru 14 800,00

Nováková Hrazdilová Blanka osobní asistence, rehabilitační pomůcky pro 9letého postiženého syna 13 630,00

Martilíková Klára školní pomůcky a životní potřeby pro 4 děti – matka je samoživitelka 12 721,00

Wiederová Daniela osobní asistence pro těžce postiženou dceru 12 000,00

Továrek Martin osobní asistent pro 2 děti se zdravotním postižením 11 980,00

Bořutová Dana speciální vozík pro těžce postiženou 17letou dceru Aničku 10 445,00

Husár Alexander závěsná sluchadla pro 6letou dceru s těžkou ztrátou sluchu 10 000,00

Židková Jaroslava doplatek zdravotního kočárku pro 3letého postiženého syna 10 000,00

Karpasová Barbora rehabilitační program pro 7letého postiženého syna 10 000,00

Jochecová Soňa pohonné hmoty – svoz postiženého 11letého syna do stacionáře 10 000,00

Kolibačová Jana zádová opěrka pro dceru postiženou DMO 10 000,00

Faitová Ina Apple IPAD pro 3letého autistického syna 10 000,00

Kordíková Kristýna sluchadla pro 7měsíčního syna, který se narodil se ztrátou sluchu 10 000,00

Alušík Jakub rehabilitace Klim Therapy pro 4letého syna postiženého DMO 10 000,00

Konečná Martina tablet pro 15letého syna s Aspergerovým syndromem 9 983,00

Železová Gabriela doplatek invalidního vozíku pro 15letého postiženého syna Davida 9 380,00

Valouch Jakub Apple IPAD pro syna s autismem 7 500,00

Lustigová Olga zapojení a úhrada elektrické energie pro sociálně slabou rodinu 7 125,00

Cinová Veronika sluchadla pro 7letého nedoslýchavého syna 7 000,00

Žáček Petr brýle a školní batoh pro 15letého syna, otec je v invalidním důchodu 7 000,00

Oupěchová Jana vertikalizační stojan pro 9letou dceru postiženou DMO 6 458,00

Dašková Zuzana uhrazení obědů pro dceru – matka je samoživitelka a těžce nemocná 6 000,00

Juráková Marta příměstský tábor pro dceru – matka je samoživitelka 5 120,00

Zezulová Jiřina školní pomůcky pro postiženého syna 4 000,00

Večerková Kamila uhrazení zájmového kroužku pro dceru – matka je samoživitelka 3 900,00

Spolek HURÁ ozdravný a relaxační tábor pro postižené děti 3 881,00

Kubáňová Jana škola v přírodě pro dceru, matka je samoživitelka 1 850,00

Malá Šárka letní příměstský tábor pro 10letého syna postiženého DMO 1 500,00

Celkem 8 312 838,85    
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Příklady pomoci a poděkování 
od příjemců darů

Lucinka
Lucinka přišla na svět akutním

císařským řezem a lékaři ji museli

resuscitovat. V důsledku těžké hypoxie

došlo k trvalému poškození mozku.

Lucinčina diagnóza zní DMO. Čtyřletá

Lucinka nemá vyvinutou orientaci na

střed, na zádech je nestabilní, obtížně

se jí daří vzít něco do ruky, nemluví, ale

je usměvavá a miluje společnost.

Kristýnka
Poděkování rodičů Kristýnky:

Chtěli bychom touto cestou poděkovat

Vám a Vaší Nadaci Naše dítě za

příspěvek na sluchadla pro naši dceru

Kristýnku. Kristýnka sluchadla využívá

každý den a je s nimi moc spokojená.

Díky nim se Kristýnka lépe orientuje,

otáčí se za zvuky a usmívá se při

pouštění jejích oblíbených písniček.

I pro nás nyní komunikace s Kristýnkou

dostává nový rozměr a pevně věříme,

že se díky sluchadlům posune zase

o kus dál.

Velmi si Vaší pomoci vážíme

a děkujeme.

Danielek
Poděkování rodičů Daniela:

Vážení, jsem ráda, že Vám konečně

mohu poslat kopii dodacího listu

a alespoň narychlo pořízenou fotografii

syna v novém vozíku. Dnes ho přivezli

a máme z něj obrovskou radost, proto

Vám a celé nadaci chci upřímně

poděkovat za velkou pomoc, které si

velice vážím.

Přeji Vám vše dobré do Vaší práce.

Nicolka
Poděkování rodičů Nicolky:

Dobrý den,

před nedávnou dobou nám Nadace

Naše dítě pomohla s pořízením

rehabilitačního polohovacího zařízení

a rehabilitačního kočárku pro naši 3letou

dceru Nicolku. Nicolka bohužel kvůli

dětské mozkové obrně sama nesedí,

nestojí ani nechodí. Speciální židlička

a kočárek jí díky systému opor poskytují

kvalitní sed, který jsme jí v běžné

židličce a kočárku nemohli poskytnout.

Chtěli bychom nadaci, jejím členům

a všem, kteří tuto podporu dětem, které

se potýkají s různými komplikacemi,

umožňují, moc poděkovat a ujistit, že

jejich úsilí má smysl. Děkujeme.

Danielkovi se hezky sedí v novém
vozíku

Kristýnce sluchadla pomáhají 
v komunikaci

Lucinka vymýšlí, jak si náročné
cvičení zpříjemnit

Nicolku jsme potěšili rehabilitačním
kočárkem a polohovacím zařízením



NADACE Z
ALO

ŽILA
 A

 10
 LE

T P
RO

VOZOVA
LA

 

LIN
KU BEZ

PE
ČÍ. N

A ZALO
ŽEN

Í 

A PR
OVOZ LI

NKY BEZ
PE

ČÍ 

BY
LO

 VYNALO
ŽEN

O 

12
9 19

2 381
,40 KORUN.



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

společnosti innogy Česká republika a.s.

dar ve výši 1 500 000 Kč. Dar přijala

Nadace Naše dítě koncem kalendářního

roku 2016 a finance sloužily k udělení

grantových příspěvků v roce 2017.

Z této částky bylo určeno k přerozdělení

pro ohrožené děti 1 200 000 Kč.

Zbývajících 300 000 Kč bylo využito 

na pokrytí nákladů spojených s realizací

grantového řízení.

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

udělila nadace 16 projektům v ochraně

dětí grantové příspěvky. Nadace Naše

dítě mohla využít 50 000 Kč na

partnerskou večeři a dalších 50 000 Kč

na realizaci výroční zprávy. Celkem

v uvedeném období byly uděleny

grantové příspěvky v celkové výši 

1 247 600 Kč.

Z roku 2016 byl převeden dar ve výši 

544 337 Kč, který nebyl v daném roce

vyčerpán k udělení grantů. Po udělení

grantů k 31. 12. 2017 ve výši 

1 247 600 Kč, odečtení nákladů na

realizaci grantového řízení a odečtení

100 000 Kč, které mohla nadace využít

na výrobu výroční zprávy a realizaci

večeře, byl proveden převod zbylých

finančních prostředků pro ohrožené děti

ve výši 396 737 Kč na rok 2018.

Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Česká republika a.s. v roce 2017
Organizace Účel Poskytnutá částka v Kč 

Mimo domov projekt Out of Home 260 000,00

Slunce v dlani, o.p.s. provoz organizace 200 000,00

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. výukové kurzy pro handicapované děti 140 000,00

SANCTA CECILIA, o.s. provoz organizace 80 000,00

Děti a čas z.s. provoz organizace 80 000,00

Taneční klub CALIPSO provoz organizace 80 000,00

Žijme sportem účast handicapovaných dětí a dětí z DD na sportovní akci 80 000,00

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s. provoz organizace 50 000,00

Národní ústav pro autismus, z.ú. projekt letní pobyty dětí s autismem 50 000,00

Hašle z.s. provoz organizace 40 000,00

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. provoz organizace 40 000,00

Spolu dětem o.p.s. projekt Postav se na vlastní nohy 40 000,00

Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště pořízení lezecké stěny 39 600,00

Barry & spol., z.s. projekt pro DDŠ Býchory Happy Feet 30 000,00

TAPATAN – ostrov čtení, z.s. provoz organizace 30 000,00

Gymnázium J. S. Machara vzdělávací akce primární prevence 8 000,00

Celkem 1 247 600,00
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Tabulka rozdělených finančních příspěvků z darů innogy Energie, s.r.o., v roce 2017
Organizace Účel poskytnutého daru Poskytnutá částka v Kč 

Nadace Křižovatka Nadace Křižovatka se dlouhodobě zabývá nákupem přístrojů Babysence II 100 000,00

do nemocnic v celé ČR, které řeší problematiku Syndromu náhlého úmrtí – 

SIDS u novorozenců. Žádá o příspěvek v rámci svého projektu Maminko, dýchám. 

Mateřská škola, základní škola Vybudování bezbariérového studijního prostředí a zázemí  100 000,00

a střední škola Daneta, s.r.o. pro potřeby osob se zdravotním postižením ve škole Daneta.

KIWANIS KLUB Ostrava Spolupráce s Občanským sdružením KIWANIS KLUB Ostrava probíhá již od roku 2001. 100 000,00

Prioritou klubu je pomoc osamělým a nemocným dětem (dětské domovy a dětská oddělení

v nemocnicích). Jeho hlavním projektem je Kiwanis panenka, jejímž kmotrem je innogy. 

Kiwanis panenka slouží jako terapeutická pomůcka cenná v diagnosticko-léčebném 

procesu. Panenky šijí odsouzení v heřmanické věznici v rámci pracovní terapie.

Samostatný dětský oddíl Brontosauři Podpora projektu „Klub Pěstoun a byt na půli cesty“ ve středisku Dvoreček. Středisko 80 000,00

Dvoreček je unikátním zařízením v centru Ostravy. Cílem projektu je vybudování stanové 

základny a dětského hřiště uvnitř střediska s navazujícím výstupem ve zkvalitnění 

poskytovaných služeb v rámci respitní péče, táborových pobytů a volnočasových aktivit.

Církevní základní škola a mateřská Uhrazení školního asistenta–pedagoga pro individuální pomoc dětem se zdravotním 60 000,00

škola ARCHA, Petroupim znevýhodněním v rámci projektu Archa, který je zaměřen na zajištění rovného přístupu 

ke vzdělávání dětem se zdravotním znevýhodněním. 

Nadační fond Zlatý oříšek Nadační fond Zlatý oříšek se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně 60 000,00

nadaných a úspěšných dětí České republiky. Vytváří jim takové podmínky, aby se mimořádné 

schopnosti těchto dětí i ze sociálně slabších rodin mohly dále rozvíjet a nepromarnil se 

jejich potenciál.

Armáda spásy v České republice, z. s. Příspěvek na projekt v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě. Zařízení slouží 50 000,00

především ženám, matkám s dětmi (případně otcům pečujícím o své dítě/děti) a těhotným 

ženám, které se ocitly bez přístřeší nebo v nevyhovujících bytových podmínkách

či v nevhodném rodinném prostředí a nejsou schopny vlastními silami zvládnout 

obtížnou životní situaci. Finanční dar bude využit primárně na nákup dětských postýlek 

a dalších úprav AD (malování, úklid).

SANREPO, o.p.s. SANREPO (Jablonné v Podještědí) je bývalý dětský domov, kde se nyní starají o děti, které 50 000,00

potřebují okamžitou materiální a sociální pomoc. Podpora bude použita na zajištění školních 

potřeb dětí, drogistického zboží, ošacení dětí a volnočasových aktivit v zimních měsících.

Grantové řízení innogy Energie, s.r.o.
Společnost innogy Energie, s.r.o.,

věnovala Nadaci Naše dítě dar ve výši 

1 000 000 Kč. Dar přijala nadace

začátkem kalendářního roku 2017

a finance sloužily k pokrytí grantových

řízení v roce 2017. Částku 100 000 Kč

využila Nadace Naše dítě na pokrytí

administrativních prací. K přerozdělení

mezi žádající organizace bylo možno

využít 900 000 Kč.

Z grantového řízení v roce 2016 bylo

převedeno 151 000 Kč, které nebyly

v roce 2016 vyčerpány k udělení grantů.

V roce 2017, v období od 1. 1. 2017 

do 31. 12. 2017, bylo 1 014 977 Kč

rozděleno mezi 20 organizací, jejichž

činností je ochrana dětí. Celkem tedy

byly v uvedeném období uděleny

grantové příspěvky v celkové výši 

1 014 977 Kč. 

Organizace EDAOS,z.s., vrátila část

nevyužitých a nevyúčtovaných

finančních prostředků ve prospěch účtu

Nadace Naše dítě, a to v celkové výši

23 Kč. Zbývající částka ve výši 

36 000 Kč bude využita v roce 2018.
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Organizace Účel poskytnutého daru Poskytnutá částka v Kč 

CENTRUM HÁJEK z.ú. Organizace poskytuje sociální služby handicapovaným dětem. Nyní rozšířila služby 50 000,00

o intenzivní léčebnou rehabilitaci. Je jediným podobným zařízením v Plzeňském kraji. 

Získaná částka je určena na zakoupení speciálního trenažéru na nácvik chůze 

do schodů Dynamic Stair Trainer.

Mateřská škola Klíček, MŠ Klíček vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s vadami zraku, 50 000,00

Karviná-Hranice, Einsteinova 2849 děti s postižením sluchovým, tělesným a mentálním, s narušenou komunikační schopností). 

Finanční dar bude využit pro vybavení relaxační třídy, ke koupi relaxačních a didaktických 

pomůcek, na rekonstrukci školní zahrady.

Speciální základní škola Školu navštěvuje 90 žáků se souběžným postižením více vadami, autismem, poruchami 50 000,00

a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199 dorozumívání, tělesným či mentálním postižením. Příspěvek je určen na nákup pomůcek 

pro pracovní a výtvarné aktivity. 

Základní umělecká škola Evy Randové, Základní uměleckou školu v Ústí nad Labem navštěvuje více než 800 dětí 40 000,00

Ústí nad Labem, W. Churchila 4 v oborech hudebních, divadelních, výtvarných a literárních. O děti pečuje 40 pedagogů, 

škola žádá o podporu na pořádání uměleckých talentových soutěží.

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ    Pořízení 2 ks školních pylonových tabulí do tříd pro sluchově postižené děti. 40 000,00

pro sluchově postižené Ostrava Poruba, p.o.

Klub stolního tenisu a plavání Karviná Příspěvek na zajištění kulturního programu pro děti z dětských domovů a stacionářů 40 000,00

v Moravskoslezském kraji – Ostrava se baví. 

Caballinus z.s. Spolek žádá o podporu na aktivity v oblasti hipoterapie. Pořádá zdravotní pobyty i řadu 40 000,00

jednorázových akcí pro děti s pohybovým i mentálním postižením. 

Nadační fond Šance onkoláčkům Pomoc je určena onkologicky nemocným dětem v Plzni a Ústí n/L. Společně se zdravými dětmi 30 000,00

nafotí kalendář (v nemocnici vs v ringu). Zdravé děti zápasící v ringu ukážou, že chtějí pomáhat 

svým kamarádům – bojujícím s onkologickou nemocí.

EDAOS, z.s. Spolek EDAOS se věnuje hudebnímu vzdělávání dětí a je patronem žákovského orchestru 20 000,00

v Trmicích, kde působí děti ze sociálně odloučených lokalit. Příspěvek bude využit na nákup 

hudebních nástrojů, notového materiálu a zajištění koncertní činnosti.

Asociace rodičů dětí s DMO Rehabilitační pobyt pro chlapce s DMO pro zlepšení jeho pohybových schopností. 20 000,00

a přidruženými neurologickými Pomoc pro Prokopa!

onemocněními

Asociace rodičů dětí s DMO Příspěvek handicapovanému Lukáškovi Štillerovi na částečnou úhradu léčebného 20 000,00

a přidruženými neurologickými pobytu v Centru Hájek.

onemocněními

Výchovný ústav a dětský domov       Finanční příspěvek bude využit na materiální potřeby dětí z ústavní péče a dětských domovů. 15 000,00

se školou Počátky

EDAOS, z.s. vratka daru -23,00

Celkem 1 014 977,00
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Linka právní pomoci je v provozu 13 let.

Počet dotazů v roce 2017 oproti

předchozím rokům mírně poklesl.

Advokáti zodpověděli a reagovali 

na 149 dotazů, přičemž 109 dotazů bylo

telefonických a 40 dotazů bylo

písemných. Nejvíce dotazů  se opět

týkalo rozvodů a sporů o děti. 

V roce 2017 došlo ke komunikaci

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

a k výzvě o zahájení šetření v rodině

celkem dvakrát, a to vždy na základě

písemné stížnosti. Třem dotazujícím se

matkám samoživitelkám byla poskytnuta

jak právní rada – dotaz ohledně

neplacení výživného, tak finanční

podpora. Vždy se jednalo o případ silné

sociální nouze. Matkám jsme poskytli

finance na úhradu obědů ve školní

jídelně a na ošacení dětí.

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 a neměnný tým advokátů,

kteří odpovídají na dotazy:

Mgr. Zuzana Bělinová

JUDr. Hana Klímová

JUDr. Jitka Kučerová

JUDr. Eva Marvanová

Mgr. David Strupek

JUDr. Lucie Trnková

Nadace Naše dítě upřímně děkuje výše

uvedeným advokátům, kteří bez nároku

na honorář poskytují právní poradenství

a pomáhají desítkám ohrožených dětí.

Velice si vážíme jejich ochoty a odborné

práce.

LINKA PRÁVNÍ POMOCI

1

2

3

4

15
6

2
3

4

7 8 9

1   Rodinné právo 117
2   Trestní právo 11
3   Občanské právo 11
4   Jiné právní oblasti – pracovní právo, 

správní, ústavní 10
Celkem 149

1   Rozvod, rozchod a spor o děti 36
2   Změna péče, střídavá péče 30
3   Bránění ve styku 13
4   Ostatní témata – zplnomocnění dítěte,

rodičovská odpovědnost, stížnosti 
na OSPOD, vypořádání SJM 18

5   Neplacení výživného 7
6   Určení a popření otcovství 2
7   Pěstounství a osvojení 6
8   Mezinárodní spor o děti 3
9   Prarodiče a vztah s vnoučaty 2

Celkem 117

S jakými dotazy se lidé 
na linku obraceli:

Čeho se týkaly dotazy 
z oblasti rodinného práva:
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Dejme úsměv dětem
V roce 2017 se konal již osmý ročník

kampaně s názvem Dejme úsměv dětem

(dříve 5.000.000 Kč pro dětský úsměv),

která probíhá ve spolupráci

s generálním partnerem Nadace Naše

dítě, drogerií a parfumerií ROSSMANN.

Samotná kampaň prošla v loňském roce

obměnou názvu i loga. Neměnná však

zůstala částka, kterou se během

jednoho charitativního týdne podařilo

získat. Štědrost a nákupní horečka

všech zákazníků společnosti

ROSSMANN opět překročila hranici 

5 milionů Kč, konkrétní získaná částka

byla 5 118 426 Kč. Tváří kampaně se

stala Alice Bendová, Dominik Hašek

a malá Viky. 

I pro osmý ročník kampaně byl

specifikován směr podpory, a to

opuštěné děti. 

Zásadní a velice vítanou změnou bylo

to, že jsme se v osmém ročníku rozhodli

pro širokou regionální pomoc. Po celé

České republice jsme vybrali deset

azylových domů, které jsme podpořili

částkou 2 000 000 Kč. Do našeho

výběru spadaly azylové domy, ve

kterých přebývají matky se svými dětmi,

které se dostaly na samotné dno, ať už

v důsledku násilí otce, nebo v důsledku

existenčních problémů. Azylové domy

a jejich vysoce erudovaní zaměstnanci

pracují se svými klientkami a dělají

společně maximum pro to, aby se žena

se svým dítětem vrátila do

plnohodnotného života a sociální

stability. Každý z vybraných azylových

domů obdržel částku 200 000 Kč.

Finance použijí na vzdělávací programy

a volnočasové aktivity.

Podpořeny byly tyto azylové domy:

Domov sv. Zdislavy, Plzeň; Charitní

domov Havlíčkův Brod; Kolpingova

rodina Praha 8; Sára Slezská diakonie,

Frýdek-Místek; Domov sv. Markéty, Brno;

Azylový dům pro matky s dětmi,

Blansko; Azylový dům Hlinsko; Dům tří

přání, Praha; Dům pro ženy a matky

s dětmi, Opava; Domov pro matky,

Třebíč.

Částkou 300 000 Kč jsme podpořili

organizaci Babybox pro odložené děti –

Statim, z.s. Částka kompletně pokryla

náklady na modernizaci a výměnu

babyboxu v Krajské nemocnici Tomáše

Bati ve Zlíně. Babybox nové generace

nahradil původní na den přesně po 

10 letech od jeho zprovoznění, tedy 

6. prosince 2017. Během deseti let

zachránil babybox dva dětské životy,

v roce 2010 život malé Věrušky a v roce

2014 život malé Gabrielky.

AKTIVITY

Předání šeku organizaci Domov 
sv. Zdislavy, Plzeň

Předání šeku organizaci Dům tří přání,
Praha
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Organizace HELPPES – Centrum pro

výcvik psů pro postižené děti, o.p.s., je

z kampaně Dejme úsměv dětem

podporovaná pravidelně. Z osmého

ročníku získala organizace 600 000 Kč.

Částka poslouží na úhradu výcviku tří

asistenčních psů pro postižené děti.

Největší částku obdržel Fond

ohrožených dětí, který působí na území

celé České republiky a provozuje 

15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou

pomoc Klokánek s kapacitou 326 míst.

Tato nezisková organizace byla

podpořena částkou 1 000 000 Kč, za

kterou si budou moci děti, které tráví

letní prázdniny v zařízeních, užít hezké

prázdninové pobyty.

Osmý ročník kampaně dopadl opět

výborně a Nadace Naše dítě děkuje

všem, kteří se do kampaně zapojili.

Celému týmu společnosti ROSSMANN

mnohokrát děkujeme! Bez maximální

péče a snahy zaměstnanců by nebylo

možné kampaň realizovat. Zároveň patří

obrovské díky všem zákazníkům, kteří

naplnili nákupní košíky produkty se

smajlíkem. Děkujeme Vám!

www.rossmann.cz

Předání šeku Fondu ohrožených dětí Předání šeku organizaci Slezská
diakonie Sára, Frýdek-Místek

Předání šeku organizacím Charitativní
domov Havlíčkův Brod a Azylový dům
Hlinsko

Modernizaci Babyboxu v nemocnici 
T. Bati ve Zlíně

Předání šeku organizaci HELPPES –
Centrum výcviku psů pro postižené

Předání šeku organizaci Kolpingova
rodina, Praha
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Já a KIA pomáháme dětem 
V roce 2017 darovala automobilka KIA

Nadaci Naše dítě 461 550 Kč, což je

nejvíce v osmileté spolupráci. V rámci

spolupráce putuje padesátikoruna

z každého prodaného vozu na podporu

dětí s poruchou autistického spektra

a na podporu dětí s postižením DMO.

V loňském roce jsme tedy společně

pomohli například 7letým autistickým

dvojčátkům částkou 70 000 Kč na

komunikační terapii a 3leté holčičce

částkou 45 622 Kč na speciální kočárek

a polohovací židličku.

Zázraky přírody s Nadací Naše dítě
V sobotu 1. 4. 2017 odvysílala Česká

televize pořad Zázraky přírody, ve

kterém podpořila naši nadaci. Během

charitativního pořadu bylo posláno

neuvěřitelných 24 093 DMS. Celkem 

se podařilo vybrat 1 306 203 Kč 

na podporu handicapovaných

a ohrožených dětí. Veliké poděkování

patří České televizi, která nám toto

umožnila, a všem divákům a dárcům.

Dračí lodě
Již tradičně tyto závody pořádá

v polovině května ve Žlutých lázní Rotary

Club. V roce 2017 se do závodu

přihlásilo 27 posádek a každá z nich si

mohla vybrat některou ze tří neziskových

organizací, za kterou bude pádlovat

a kterou tím podpoří. Jsme velice rádi,

že si naši organizaci vybralo hned

několik lodí a mohl nám být předán šek

s částkou 180 000 Kč. Děkujeme

organizátorům a pádlerům za báječnou

atmosféru, která vznikla na břehu Vltavy. 

Spolek dobrovolných hasičů Bolina 
Spolek dobrovolných hasičů hledal

možnost, jak energii v pořádání letní

zábavy zúročit natolik, aby se jim ještě

ve větší míře vrátila, a tak se rozhodl

uspořádat letní zábavu a finančním

výtěžkem někomu pomoci. Se spolkem

jsme zahájili spolupráci a jsme rádi, že

výtěžek z jejich zábavy zafinancoval

neurorehabilitační intenzivní pobyt pro

malou Terezku. 

Pohybem pro dobrou věc 
přes tři Milíčovské kopce
Městská část Praha-Újezd pořádala 

23. září 2017 první ročník charitativního

běhu a výtěžek z tohoto běhu se

rozhodla věnovat naší nadaci. Trať

dlouhá 4 200 m vedla přes tři milíčovské

kopce. Akce byla určena pro sportovní

i nesportovní rodiny, pro maminky

s kočárky, pro běžce s pejsky, pro

všechny, kteří chtěli pomoci druhým

a pro sebe něco udělat. A těchto lidí se

našlo opravdu hodně. Nadace Naše dítě

obdržela částku 28 000 Kč.

City Cross Run Prague 
& Walk Prague 2017
V polovině října se konal běžecký závod,

jehož jsme již podruhé mohli být

součástí. Trať, která začínala na Petříně,

byla dlouhá 16 km. Cílovou pásku

protnuli běžci v areálu Psychiatrické

nemocnice Bohnice. Každý běžec mohl

během registrace přispět na zakoupení

sluchadel pro 17letého Lukáše, který trpí

percepční nedoslýchavostí. Celkovou

částku navýšil také organizátor běhu

Sportify s.r.o., který daroval 50 Kč

z každého vyrobeného trička Finisher.

Šek s částkou 21 650 Kč si převzal

Lukáš osobně, neboť i on se běhu

aktivně účastnil. S úsměvem na tváři

a lehkým potem na čele si pro svá

vytoužená sluchadla tedy přímo doběhl.

Děkujeme všem zúčastněným

a organizátorům!

TOP IMAGE LOOK 
Top Image Look je soutěž, která

proběhla v rámci festivalu Interbeauty

Prague 2017. Do hlavního finále soutěže

bylo vybráno šest týmů ve složení

vizážista, kadeřník a nehtový designer.

Úkolem týmu bylo upravit modelku tak,

aby nejvíce splňovala téma soutěže, a to

Dárek Beauty. Soutěžní týmy byly velice

kreativní a o extravagantní nápady

nebyla nouze. Soutěž TOP IMAGE

LOOK nebyla jen o kráse účesu, 

make-upu či nehtovém designu, ale 

taky o kráse pomáhat druhým a Nadace

Naše dítě obdržela šek s částkou 

10 000 Kč.
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Já a KIA pomáháme dětem Zázraky přírody s Nadací Naše dítě

City Cross Run Prague & Walk Prague

Dračí lodě

Pohybem pro dobrou věc

Dopisy JežíškoviTOP IMAGE LOOK 

Spolek dobrovolných hasičů Bolina 

Dopisy Ježíškovi
Za uplynulých 13 let jsme mohli společně

s Obchodním centrem Europark darovat

do dětských domovů krásných 

5 372 dárků. V roce 2017 se podařilo

splnit všech 416 vánočních přání. 

Přání o hračky hojně doplňovala přání

s užitkovými věcmi pro vybavení

domácnosti, například v podobě

povlečení nebo sady nádobí. Velice

děkujeme obchodnímu centru Europark

za několikaletou výbornou spolupráci.

Medvídci koušou!
Talentovaná skupina mladých hudebníků

Jamaron nás oslovila a představila nám

svou píseň s názvem Medvídci koušou.

Tato písnička emočně vychází ze zážitků

z rozvodu rodičů tří členů (sourozenců)

kapely Jamaron. Problematiku rozvodů

a sporů o děti Nadace Naše dítě šíří

prostřednictvím kampaně Myslete na děti.

Jsme velice rádi, že tato osvětová

kampaň oslovila i členy kapely Jamaron,

kteří se rozhodli píseň a klip k písni

věnovat právě této kampani a naší

nadaci.

Medvídci koušou!



Tabulka přijatých darů od právnických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Dárce Dar v Kč 

ROSSMANN,spol.s r.o. 5 118 426,00

innogy Česká republika a.s. 1 300 000,00

innogy Energie, s.r.o. 1 000 000,00

C&A Foundation 440 975,07

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 238 800,00

Lesy České republiky, s.p. 220 000,00

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 215 300,00

Pražská energetika, a.s. 200 000,00

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 200 000,00

Rotary klub Prague International 180 000,00

C&A Foundation 125 215,00

České Radiokomunikace a.s. 100 000,00

UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. 100 000,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 50 000,00

ENERGY GROUP, a.s. 47 000,00

Kantar TNS CZ s.r.o. 45 100,00

CZECH TOP 100, a.s. 39 160,00

Kantar TNS CZ s.r.o. 37 700,00

EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o. 35 332,00

ENERGY GROUP, a.s. 35 000,00

ProTyS, a.s. 30 000,00

Městská část Praha-Újezd 28 000,00

IMS Health a.s. 25 655,00

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 25 000,00

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 25 000,00

Sportify s.r.o. 21 650,00

NG Management, s.r.o. 20 000,00

RoBiN OIL s.r.o. 20 000,00

Nakladatelství Sagit 20 000,00

Nadační fond Tesco 18 000,00

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 15 600,00

ADÚK Lipník s.r.o. 15 000,00

GARFL s.r.o. 15 000,00

TNS Aisa s.r.o. 10 500,00

Celkem 10 017 413,07 

Tabulka přijatých darů od fyzických osob nad 10 000 Kč
za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Dárce Dar v Kč 

Babiš Andrej 1 000 000,00

Vrankova Helena 300 000,00

Otenšlégr Jaroslav RNDr. 60 000,00

Pavala Petr 25 000,00

Kratochvíl Tomáš 20 000,00

Kaplan Daniel 20 000,00

Kafka Tomáš 13 333,00

Scholzova Magdalena 12 000,00

Snablova Barbora 12 000,00

Bentsa Vasyl 12 000,00

Knura Petr 12 000,00

Novotný David 12 000,00

Bernatikova Michaela 10 000,00

Celkem 1 508 333,00 

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ
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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 náleží stovkám anonymních dárců za jejich finanční pomoc. 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

Ostatní partneři
ADÚK Lipník • SDH Bolina

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM



Dárci

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.

Soukromé osoby (dar nad 10 000 Kč)

Babiš Andrej • Bentsa Vasyl • Bernatíková Michaela • Kafka Tomáš • Kaplan Daniel • Knura Petr • Kratochvíl Tomáš • 

Novotný David • Otenšlégr Jaroslav RNDr. • Pavala Petr • Scholzova Magdalena • Snablová Barbora • Vrankova Helena                                                                                                                                                            

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 • Mgr. Kamil Čermák (do 10. 7. 2017) • doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.  

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

JUDr. Lucie Trnková
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Sponzoři výroční zprávy
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace:
Společnosti innogy Česká republika, a.s. za finanční podporu.

Agentuře Monolake, s.r.o. za grafické zpracování, předtiskovou přípravu a konzultace obsahu.

Společnosti Aspena za překlad výroční zprávy

Společnosti Integraf, s.r.o. za tisk výroční zprávy
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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 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu

o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017, 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 2017 a nákladů

a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 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 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, 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 Nadace 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 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

25. června 2018

Praha, Česká republika
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2017

Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 562 366

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 2 231

1. Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

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

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 -1 669 -1 865

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 -1 669 -1 865

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 63 189 62 314

I. Zásoby celkem 41 395 325

1. Materiál na skladě 42 395 325

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 1 126 1 087

1. Odběratelé 52

2. Směnky k inkasu 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55 2 4

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 15 15

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 1 109 1 068

19. Opravná položka k pohledávkám 70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 61 413 60 847

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 2

2. Ceniny 73 74

3. Peněžní prostředky na účtech 74 61 338 60 845

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 79 255 55

1. Náklady příštích období 80 255 55

2. Příjmy příštích období 81

Aktiva celkem 82 63 751 62 680
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PASIVA č. ř. Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 83 63 455 62 361

I. Jmění celkem 84 63 455 62 361

1. Vlastní jmění 85 36 142 36 104

2. Fondy 86 27 313 26 257

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 92 296 319

I. Rezervy celkem  93 0 40

1. Rezervy 94 40

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 103 296 279

1. Dodavatelé 104 29 96

2. Směnky k úhradě 105

3. Přijaté zálohy 106

4. Ostatní závazky 107

5. Zaměstnanci 108 129 81

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 87 58

8. Daň z příjmů 111

9. Ostatní přímé daně 112 25 18

10. Daň z přidané hodnoty 113

11. Ostatní daně a poplatky 114 1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119

17. Jiné závazky 120

18. Krátkodobé úvěry 121

19. Eskontní úvěry 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123

21. Vlastní dluhopisy 124

22. Dohadné účty pasivní 125 25 26

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

IV. Jiná pasiva celkem 127 0 0

1. Výdaje příštích období 128

2. Výnosy příštích období 129

Pasiva celkem 130 63 751 62 680
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (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 1 767 47 1 664

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 201 47 156

2. Prodané zboží 4

3. Opravy a udržování 5 55 65

4. Náklady na cestovné 6 22 11

5. Náklady na reprezentaci 7 76 86

6. Ostatní služby 8 1 413 1 346

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 3 063 0 3 053

10. Mzdové náklady 14 2 273 2 247

11. Zákonné sociální pojištění 15 780 796

12. Ostatní sociální pojištění 16

13. Zákonné sociální náklady 17 10 10

14. Ostatní sociální náklady 18

IV. Daně a poplatky 19 7 0 8

15. Daně a poplatky 20 7 8

V. Ostatní náklady 21 329 0 141

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

17. Odpis nedobytné pohledávky 23

18. Nákladové úroky 24 42

19. Kurzové ztráty 25

20. Dary 26 293 66

21. Manka a škody 27

22. Jiné ostatní náklady 28 36 33

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 235 0 216

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 195 216

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 40

VIl. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36

VlIl. Daň z příjmů 37 22 0 14

29. Daň z příjmů 38 22 14

Náklady celkem  39 5 423 47 5 096
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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 43 114 0 25

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 114 25

4. Přijaté členské příspěvky 46

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 100 110

IV. Ostatní výnosy 48 5 193 0 4 955

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

6. Platby za odepsané pohledávky 50

7. Výnosové úroky 51 1 180 1 332

8. Kurzové zisky 52

9. Zúčtování fondů 53 3 975 3 552

10. Jiné ostatní výnosy 54 38 71

V. Tržby z prodeje majetku 55 0 63 6

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 6

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem 61 5 307 163 5 096

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -94 116 14

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -116 116 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.

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. 2017 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. 2017 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 – Ing. Zuzana Baudyšová 

Členové správní rady nadace:
Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně

PaedDr. Jaroslava Jalovecká – místopředsedkyně

Mgr. Martin Chalupský – člen

Členové dozorčí rady nadace:
PhDr. Iva Chaloupková – předsedkyně

Kamil Čermák – člen (do 10. 7. 2017)

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. – člen

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NADACE NAŠE DÍTĚ 
K 31. 12. 2017
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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.

Nerealizované a 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 Přírůstky Vyřazení Konečný 

zůstatek zůstatek

Samostatné movité věci a soubory věcí 1 873 – – 1.873

Darovaný majetek 358 358

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – – – –

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – –

Celkem 2017 2 231 0 0 2 231

Celkem 2016 2 231 0 0 2 231

Oprávky
Počáteční Odpisy Vyřazení Konečný Účetní 

zůstatek zůstatek hodnota

Samostatné movité věci a soubory věcí - 1 349 -157 – - 1 506 367

Darovaný majetek - 320 -38 – - 358 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – – – – –

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – – – – –

Celkem 2017 -1 669 -195 – -1 864 367

Celkem 2016 -1 453 - 216 0 -1 669 562

Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2017 zahrnují úroky z termínovaného vkladu, které byly bankou připsány až v následujícím období.
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Náklady příštích období
Náklady příštích období k 31. 12. 2017 představují především předplacené nájemné, které bylo uhrazeno pronajímateli

v souvislosti s rekonstrukcí pronajímaných prostor.

Úbytek vlastního jmění představuje snížení hodnoty movitých věcí formou účetního odpisu. Přírůstek vlastního jmění v roce 2017

nebyl.

Úbytky fondů – poskytnuté hmotné dary 
Přírůstky fondů – ostatní – představují přijaté věcné dary, které nebyly během roku 2017 spotřebovány a k 31. 12. 2017 jsou

evidovány v zásobách nadace.

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlev a jejich využití (v tis. Kč)
2017 2016

Základ daně z hospodářské činnosti 116 112

Zdanitelné výnosy vykázané v rámci hlavní činnosti – –

Zdanitelný příjem před daňovou úlevou 116 112

Daňová úleva -116 -112

Základ daně – 0

Sazba daně z příjmu 19 % 19 %

Daň z příjmů – –

Daň z příjmů vybraná srážkou 22 14

Daň z příjmů celkem 22 14

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 o 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. 

Závazky
K 31. 12. 2017 neeviduje nadace závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů. 

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2017 zahrnují především dohad na nevyfakturované účetní služby a ostatní drobné služby a jsou

účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Rezervy k 31. 12. 2017 zahrnují rezervu na nevybranou dovolenou zaměstnanců nadace.

Náklady na služby v roce 2017 představují náklady spojené s provozem nadace, přičemž největší část představují náklady 

na reklamu, propagaci a celkové zviditelnění nadace, nájemné za prostory užívané nadací a náklady na účetní služby.
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Údaje o zaměstnancích a mzdové náklady 
2017 2016

v tis. Kč v tis. Kč

Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců

Hlavní pracovní poměr 4 4

Dohoda o provedení práce 1 3

Dohoda o pracovní činnosti 1 1

Mzdy 2 273 2 247

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 780 796

Ostatní sociální náklady 10 10

Osobní náklady celkem 3 063 3 053

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2017 a 2016 (v tis. Kč)
Projekt 2017 2016

Stop násilí na dětech – osvěta – 10

Linka Právní pomoci 7 35

Individuální žádosti 438 481

Bezpečný internet – celostátní projekt 1 –

Nadační investiční fond – 13

Zahraniční spolupráce 18 18

Pozitivní rodičovství – 4

Medializace a reklama ochrany dětí 382 349

RWE – podpora organizací a spolků pomáhajících dětem 686 679

Grant Mattel – 6

Správní režie 1 531 1 308

Nadace ČEZ – 150

Celkem 3 063 3 053

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
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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 13 811

*) Z toho 1 306 203 Kč jsou DMS z charitativního pořadu Zázraky přírody a 300 000 Kč přispěla paní Helena Vranková.

Přehled přijatých darů a výnosů (v tis. Kč)
2016

Přijato od: 

ROSSMANN, spol. s.r.o. 5 352

Prostředky přijaté na sbírkové účty * 1 624

innogy Česká republika a.s. 1 500

innogy Energie, s.r.o. 1 000

C&A Foundation 423

KIA Motors Czech, s.r.o. 419

Pražská energetika, a.s. 300

Nadace ČEZ 250

ENERGY GROUP, a.s. 237

Rotary klub Prague International 200

Inexco Argosy, spol. s.r.o. 200

Perfect Clinic, s.r.o. 100

České Radiokomunikace, a.s. 100

Přijaté příspěvky ostatní 1 609

Přijaté věcné dary 25

Úroky z termínovaného vkladu pro Dominika a Lucii Dobrovolné 4

Celkem 13 343

*) Z toho v roce 2016 paní Helena Vranková 400 tis. Kč.
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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

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2017
Nadace Naše dítě zajistila v roce 2017 plynulý chod všech svých projektů na pomoc ohroženým dětem a udržela si stabilní

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

nadačního jmění). Dosažené procento správní režie zahrnující celkové náklady nadace včetně jednotlivých projektů je 12,96 %.

Po  očištění o náklady projektů nadace ve prospěch dětí a rodin v krizových situacích činí procento režie pouze 7,50 %. 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)
2016

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 2 100

Účelově poskytnuté finanční prostředky společností innogy Energie 1 450

Účelově poskytnuté finanční prostředky společností innogy Česká republika a.s. 1 179

DEBRA ČR 1 000

Fakultní nemocnice Brno 700

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. 650

Helppes –  Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. 600

Alvalída o.s. 400

Linka bezpečí z.s. 350

Modrý klíč o.p.s. 370

Kolpingova rodina Praha 9 300

Fakultní nemocnice v Motole 300

Dejme dětem šanci o.p.s. 200

Dětské krizové centrum, z.s. 200

Girgošková Jana 185

Sluneční domov o.p.s. 137

Kubíčková Adéla 121

Hypšová Martina 117

Dům tří přání 106

Acorus 100

APLA Jižní Čechy, z.ú. 100

Kovačka Karel 100

Ostatní příspěvky poskytnuté na základě individuálních žádostí 1 393

Celkem 12 158

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Novým členem dozorčí rady Nadace se počínaje dnem 1. 2. 2018 stává Ing. Jan Baudyš. Tato skutečnost byla zapsána do

veřejného rejstříku 18. 5. 2018.

Sestaveno dne: 25. června 2018

Ing. Zuzana Baudyšová Ing. Helena Čmejlová
ředitelka nadace osoba odpovědná za účetní závěrku 



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 2018.

Konzultace obsahu, design, sazba a zlom: Monolake s.r.o., 2018
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