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úvodní slovo ředitele

Rok je v životě lidském krátký dílek, ale pro neziskovou 
organizaci je to pořádný kus cesty  Jaký byl pro Nadační 
fond Českého rozhlasu vlastně rok 2014? Co jej charakte-
rizovalo? Pokusím se krátce rekapitulovat  

Důvěra a partnerství  Pokud nám nevidomí důvěřují  
a spoléhají na nás snad ještě více než na státní systémy, 
je to zavazující  Zároveň je povzbudivé, když hrají i aktivní 
roli a my se naopak můžeme opřít o ně -  třeba v případě 
Kavárny POTMĚ nebo když „stavíme“ program benefič-
ního koncertu  Stejné je to s partnery nadačního fondu  
Počítáme s nimi a jejich podporou, ale je to vzájemné, 
protože i my jim máme co nabídnout  Vzniká velmi silný 
pocit sounáležitosti, hrdost na to, že jsme tým a že 
veřejnost vnímá sbírku Světluška velmi pozitivně  I naši 
dárci jsou totiž spoluhráči  Proto se snažíme maximum 
informací o rozdělených grantech prostřednictvím webu 
a dalších komunikačních kanálů sdílet s veřejností  

Tradice nebo inovace? Projekty stávající i nové  Vždy to 
bude mix obojího, jemná alchymie, jak realizovat Noční 
běh pro Světlušku, celonárodní rojení V září Světlušky 
září nebo benefiční koncert Světlo pro Světlušku, a vedle 
toho nové aktivity jako vánoční Křišťál pro Světlušku, CD 
s pohádkami apod  Do toho reakce na aktuální problémy 
třeba ve formě sbírky pro vyhořelý Libušín na Pustevnách 
a vidíte, že se celý rok rozhodně nenudíme  A když Vás 
jeden z velmi kritických nevidomých kolegů poklepe po 
rameni a jen tak utrousí: „Ten koncert se vám fakt povedl  
Mělo to šmrnc, spád a dokonce i vtipné prvky,“ nebo když 
nám dlouholetý partner sdělí: „Kamarádka, jinak ředitelka 
vaší konkurence v nezisku, vás prý poslední rok pozoruje 
se zaujetím, děláte to podle ní jinak, zábavněji  
a lidsky,“ tak to jsou momenty, které vám vlijí spoustu 
nové energie do žil a potvrzují nám, že to, co děláme a jak 
to děláme, má opravdu smysl  

Úspěch  Lze se chlubit, nebo jde o tabu? Úspěchem byla 
v roce 2014 mezi charitativními projekty zcela jistě re-
kordní sledovanost koncertu Světlo pro Světlušku, na kte-
rý se dívalo bezmála 400 tisíc diváků České televize, a to 
po celou dobu přenosu  Mimochodem to bylo drobně více 
než na film o nejznámějším agentovi 007 na komerční 
televizi  Takže směle říkáme: Světluška porazila i Jamese 
Bonda! Měřitelným úspěchem je rozhodně vyšší výnos 

celonárodní sbírky Světluška, který můžeme v dalším roce 
rozdělit mezi lidi se zrakovým postižením  Úspěch je sice 
pomíjivý a co bylo včera si už zítra pamatuje málokdo, 
ale konkrétní lidské příběhy a pomoc potřebným za námi 
zůstává     

Nové příležitosti  Začali jsme ještě více nahlížet do 
regionů  Navázali jsme strategické partnerství s Asociací 
turistických oddílů mládeže  Vtahovali jsme aktivně part-
nery nadačního fondu i nevidomé do přípravy projektů, 
dávali jim prostor se realizovat  Snažíme se více využívat 
elektronické prostředky pro dárcovství nebo správu gran-
tů  Cíleněji komunikujeme s dárci  Všechny tyto oblasti 
chceme rozvíjet i nadále, protože nás posouvají správným 
směrem  Potvrzují to jak čísla, tak především pozitivní 
reakce nevidomých a veřejnosti 

Chtěl bych tímto za sbírku Světluška a Nadační fond Čes-
kého rozhlasu poděkovat všem dárcům, spolupracovní-
kům, našim partnerům, dobrovolníkům, podporovatelům 
a samozřejmě i nevidomým, bez kterých by minulý rok ne-
byl tak barevný a zajímavý  Těším se, že se i v dalším roce 
spolu potkáme při projektech, které přinesou potřebné 
peníze do sbírky, budou nás i vás bavit, a navíc se při nich 
budou přirozeně prolínat světy vidících a nevidomých  To 

je naše cesta - stavět mosty, propojovat, pomáhat  

 

V Praze dne 5  června 2015

S úctou

Přemysl Filip 

ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu
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Je to už 14 let, které uplynuly od založení Nadačního fon-

du Českého rozhlasu  Za tu dobu se stal respektovanou  

a uznávanou organizací, na kterou se lidé i četné nezisko-

vé organizace s důvěrou obracejí s žádostí o pomoc  Ta 

k nim ve formě finančních prostředků směřuje ze sbírky 

Světluška, která pomáhá nevidomým, z povodňové sbírky 

Pomáhejte s námi či ze sbírky Pustevny, vyhlášené na 

obnovu požárem zničené památky Libušín  

Nadační fond Českého rozhlasu ale nepomáhá pouze 

finančně  Prostřednictvím projektů pod hlavičkou Svět-

lušky se snaží bourat stereotypy v myšlení veřejnosti ve 

vztahu ke zrakově postiženým a dává příležitost nahléd-

nout do světa tmy, který vůbec není tak černý, jak by se 

na první pohled mohlo zdát  

Pojďme si jednotlivé projekty nadačního fondu představit 

blíže  

Světluška svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým  

z celé České republiky  Přispívá jim na speciální pomůcky, 

které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí po-

mocníky, na osobní asistenty dětem i seniorům, podporu-

je rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých  Je 

také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho organizací, 

které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizo-

vat projekty zaměřené na nevidomé  Světluška zkrátka 

pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít 

smysluplný život a cítit se užiteční 

Během dvanácti let se do projektu zapojilo 73 tisíc 

dobrovolníků a na pomoc potřebným bylo rozděleno více 

než 100 milionů korun, z toho v roce 2014 částka ve výši 

11 086 669 Kč* 

Projekty jako Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, 

sbírkové dny V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, benefiční koncert 

Světlo pro Světlušku a další nabízí vidícím příležitost 

inspirovat se světem tmy a nevidomým pak pomoc, díky 

které mohou žít lépe a samostatně 

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků  

od 1  1  do 31  12  2014

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška
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NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU 
Třetí ročník Nočního běhu pro Světlušku odstartoval  

29  dubna v pražské Stromovce  Na startu se sešli vidící 

i nevidomí, běžci i chodci, rodiče s dětmi, zkrátka všichni, 

kdo chtěli tímto netradičním způsobem podpořit Světlu-

šku a pomoci nevidomým  

Běh si nenechala utéct také řada umělců i sportovců – 

herci Pavel Nový a Martin Kraus, herec a komik Lukáš 

Pavlásek, kapely Eddie Stoilow a Republic of Two, nevi-

domý zpěvák Martin Svátek, kajakář Vavřinec Hradilek, 

běžkyně na lyžích Eva Vrabcová-Nývltová a moderátoři 

Českého rozhlasu Lucie Výborná a Vladimír Kroc  Chvíli 

před startem stihl do Stromovky přiběhnout i herec 

Ondřej Vetchý, který spolu s biatlonistkou Gabrielou 

Soukalovou, zlatou olympijskou vítězkou Evou Samko-

vou a hercem Davidem Novotným běh odstartovali 

Obrovský roj světlušek v čelovkách přinesl na pomoc ne-

vidomým částku 1 340 507 Kč  Velký dík patří Jakubovi 

Herešovi, Davidu Podholovi a Martinu Skálovi, v jejichž 

hlavách se nápad na běh v roce 2012 zrodil a kteří jej od 

té doby s pomocí dalších zapálených nadšenců uskuteč-

ňují  Moc nás těší, že se zájem sportující i nesportující 

veřejnosti o Noční běh pro Světlušku rok od roku zdvoj-

násobuje a potvrzuje to, že i běhat ve tmě má smysl 

Poděkování partnerům  
Nočního běhu pro Světlušku

Děkujeme hlavnímu partnerovi běhu společnosti Esa-

trade s r o , výhradnímu zastoupení značky ISOSTAR, 

která podpořila tento projekt částkou 350 000 Kč  

a zajistila pro účastníky občerstvení  Běh by se nemohl 

uskutečnit také bez další finanční pomoci těchto partne-

rů - ARMADA FILMS s r o , Boogie Films s r o , SKALIN 

& LAYOUT, s r o , Sunny Jim & friends, s r o , Universal 

Production Partners, a s  Poděkování patří i partnerům, 

kteří nám věnovali své produkty nebo služby zdarma či 

se slevou – Calamarus, s r o , G4S Cash Solutions (CZ), 

a s , Hervis sport a móda, s r o , Identifikační systémy, 

s r o  a dalším  

benefiční akce v roce 2014benefiční akce v roce 2014
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KAVÁRNA POTMĚ
Projekt Kavárny POTMĚ vznikl, aby vidícím přiblížil svět 

nevidomých a představil je v jiné roli – v roli těch, na které 

jsou vidící návštěvníci v kavárně odkázaní a na které se 

mohou při pohybu ve tmě spolehnout   

Kavárna POTMĚ si od doby, kdy byla v roce 2006 poprvé 

otevřena na MFF v Karlových Varech, našla bezpočet 

návštěvníků i příznivců, kteří se do ní vracejí  Koneckonců 

čísla mluví za vše - za dobu fungování prošlo jejími dveřmi 

37 055 hostů, kterým nevidomí číšníci připravili 52 223 

nápojů, a celkový výtěžek se tak vyšplhal na neuvěřitel-

ných 5 752 210 Kč  

„Návštěva kavárny byl intenzivní zážitek, bez možnosti 

vidět se mi úplně rozjitřily ostatní smysly  Jakoby na nás 

ze všech stran útočily zvuky    Obsluhovala nás číšni-

ce Katka, se kterou jsem si potmě krásně popovídal,“ 

prozradil  Ondřej Vetchý, který spolu s Danou Batulkovou, 

Davidem Novotným a Romanem Paulusem 5  června 

2014  slavnostně otevíral v pořadí již desátou kavárnu na 

Ovocném trhu v Praze    

Na hosty kavárny čekala nejen výtečná káva potmě, ale 

jako novinka také černobílá zmrzlina, kterou servírovali 

nevidomí  Kromě toho i mnoho doprovodných akcí, jako 

ukázky výcviku asistenčních psů, které představila Pestrá 

společnost, možnost vyzkoušet si sportovní aktivity 

nevidomých, hudební vystoupení nevidomého písničkáře 

Martina Rouse a start expedice trojkola na polární kruh 

Každou návštěvou kavárny lidé přispěli Světlušce 140 Kč  

a jako památku na nevšední zážitek si odnesli hrneček   

Ten, kdo nestihl navštívit tradiční Kavárnu POTMĚ na 

Ovocném trhu v Praze, se mohl vydat za její pojízdnou 

verzí do regionů  

benefiční akce v roce 2014
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KAVÁRNA POTMĚ na cestě 
Od roku 2012, kdy Světluška postavila Kavárnu POTMĚ 

na kola, vyráží vždy na jaře ve speciálně upraveném  

a zatemněném autobuse na turné po regionech České 

republiky  Prvními pasažéry, kteří na palubě autobusu 

před jeho už třetím startem ochutnali vyhlášenou černo-

černou kávu, byli Pavel Liška, Barbora Poláková a Jolana 

Voldánová    

Po své první zastávce na náměstí Míru v Praze se 

autobus vydal na cestu do regionů, aby mohl přivítat 

další návštěvníky  České Budějovice, Zlín, Ostrava, Jičín, 

Olomouc, Brno – tam všude mohli lidé pojízdnou Kavárnu 

POTMĚ navštívit  Svoji pětiměsíční pouť pak zakončila 

opět v Praze, před centrálou generálního partnera Světlu-

šky společnosti ČSOB v Radlicích  

Kavárna nabízí svým hostům zapojení všech smyslů 

vyjma zraku – organické tvary vnitřního prostoru a různá 

struktura materiálů, použitých na každém ze šesti kupé, 

přímo vybízejí k prozkoumávání hmatem  Díky tmě také 

návštěvníci více zapojují sluch, a když se jejich nosu 

dotkne lahodná vůně kávy, kterou si pak v naprosté tmě 

vychutnávají, možná si uvědomí, že to nejdůležitější vlast-

ně vnímáme jinak, než očima  

V roce 2014 přinesly Kavárna POTMĚ a Kavárna POTMĚ 

na cestě Světlušce celkem 1 101 392 Kč a v Praze a re-

gionech je navštívilo celkem 5 634 lidí, kterým nevidomí 

připravili 7 359 nápojů   Speciální autobus najezdil téměř 

3 900 km a navštívil 8 míst  V roce 2015 pokračujeme 

dál! Sledujte naši cestu na Facebooku Světlušky 

benefiční akce v roce 2014
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Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY  
KAVÁRNY POTMĚ
„Po roce znovu zde  Opět jsme trefili Honzu – fixluje! Vidí, 

že se mu deru z autobusu ven “  Ludánek

„Obdivuji statečnost lidí, kteří žijí v trvalé tmě očí  Zdá se, 

že o to více mají světla na duši “ Zdeňka

„Když by byli lidi k sobě všude tak hodní a pozorní, jako  

v kavárně, byl by svět hned světlejší “ neznámý štamgast

„Krásný projekt, uvědomili jsme si, co je pro vidící samo-

zřejmé  Pětiletý Pavlíček ve tmě neviděl, že je čokoláda 

zabalená  Když se ho tatínek ptal, jestli ji chce pomoct 

rozbalit, řekl, že mu v puse připadá divná “ Andrea, Stan-
da a Pavlík

„Děkuji za zajímavý zážitek  Otevřela jsem dosud nepo-

znané dveře svojí duše a světla lidí okolo mě “ Petra

„Děkuji světluškám za pohoštění  Mám 80 let, ale ještě 

jsem tak černou tmu neviděla  Přeji všem nevidomým 

radost a sílu…“ Emilie Gajdošíková 

„Po tolika letech, kdy jsem vychovávala štěňata pro 

výcvik vodicích psů, jsem si konečně mohla vyzkoušet, jak 

se cítí jejich páníčkové  Moc děkuji za tento zážitek a za 

příjemnou obsluhu  Zase někdy zavítáme, a kdybychom 

se neviděli, tak se nahmatáme “ Zuzka Pilišová

„Víc černé než jsem čekala…  Držím palce všem nevido-

mým i těm, kteří jim pomáhají! Děkuji za zážitek “ Renata

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2014

14       výroční zpráva 2014   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška Světluška   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   výroční zpráva 2014       15



Poděkování partnerům Kavárny POTMĚ

Kavárna by se nemohla konat bez laskavé podpory partne-

rů, kteří nám pomáhají šetřit náklady a poskytují nám to, 

co potřebujeme, zcela zdarma či za symbolickou cenu 

Děkujeme společnosti SKANSKA a s  za pronájem pěti sta-

vebních kontejnerů, ze kterých je kavárna sestavena  Auto-

bus pro pojízdnou Kavárnu POTMĚ pak Světlušce darovala 

společnost ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a s   

Společnosti LE PATIO INTERNATIONAL s r o , distribu-

torovi značky ILLY, děkujeme za to, že můžeme připravo-

vat kávu na jejich profesionálních kávovarech a že nám 

poskytují suroviny  Děkujeme hotelu Perla za ubytování 

pro nevidomé kavárníky a za laskavou péči a příkladnou 

asistenci celého personálu  Děkujeme společnosti  Ford 

Motor Company s r o  za zapůjčení doprovodného vozidla, 

Coca-Cola HBC Česká republika s r o  za džusy a firmě  

FONTANA WATERCOOLERS s r o  za vodu, Pietro Filipi 

s r o  a BOSS TIMER, spol s r o  za trička s potiskem, tis-

kárně SVS, spol  s r o  a FELCO Praha spol  s r o  za tiskové 

materiály, M-POWER s r o , která nám vyrobila žetony, 

společnosti ELTODO a s  za elektrické připojení, Pražským 

službám, a s  za odvoz odpadu a firmě JOHNNY SERVIS 

s r o  za zapůjčení mobilních toalet  

Velké poděkování patří generálnímu partnerovi Světlušky 

společnosti ČSOB, a s  a hlavním partnerům Světlušky - 

společnosti Herbadent s r o  a finanční skupině AXA Česká 

republika s r o , z jejichž prostředků bylo uhrazeno vše, co 

nebylo možné zajistit zdarma 

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
8  - 12  září | sbírkové dny

Na celý týden se v září rozsvítily ulice našich měst roji 

malých i velkých Světlušek  Poznali jste je podle kostýmu 

broučka a tykadel, která spolu s píšťalkami a náramky na-

bízely kolemjdoucím  Do sbírky se zapojilo více než 7 tisíc 

dobrovolníků ze středních a vyšších odborných škol  

Světluškami se na chvíli stali také Robert Záruba, Lucie 

Výborná, Pavel Nový, Andrea Kerestešová, Jiří Mádl,  

Eva Josefíková, Světlana Nálepková, Klára Melíšková, 

Jana Stryková, Martin Koukal, Kristýna Kolocová, Marké-

ta Sluková a Richard Nedvěd   

Jsme rádi, když se Světlušky každý rok rozlétnou na co 

nejvíce míst, a také tam, kam dosud nezavítaly  Snaží-

me se proto v rámci sbírky, ale i našich dalších projektů, 

spolupracovat s organizacemi, které mají silnou regionální 

základnu  Takového partnera jsme našli v Asociaci turis-

tických oddílů mládeže (Asociace TOM), která do zářijové 

sbírky vyslala oddíly nadšených Světlušek  V jejich lucer-

ničkách se nasbíralo téměř 200 tisíc korun pro nevidomé  

„Udělali jsme to pro Světlušku a udělali jsme to rádi  

Největší díky patří našim oddílům, kterých se zapojilo 

benefiční akce v roce 2014 benefiční akce v roce 2014
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patnáct z celé republiky  Oddílové party vyrazily do ulic  

a činily se  Před našimi vedoucími, kteří sbírku uměli  

v krátké době úspěšně zorganizovat, se skláním - pomohli 

potřebným a ukázali dětem, že je dobré také dávat, ne 

jenom brát  Vím, že je těžko vybírat nejlepší sběrače  Co 

oddíl, to jiné možnosti, ale českolipské Tomíky přeci jen 

vyzdvihnout musím  Už proto, že dělají tuším tři charita-

tivní akce za rok a v naší asociaci v tomto smyslu patří 

k jedničkám,“ uvedl Tomáš Novotný, předseda Asociace 

TOM  Spolupráci s Tomíky budeme rozvíjet i v budoucnu, 

což bylo stvrzeno podepsáním strategické dohody  

o partnerství a spolupráci   

Do sbírky se zapojily i mateřské školy, ve kterých se 

děti mohly díky metodice od Světlušky hravou formou 

seznámit s tím, jaké to je, když někdo nevidí  Dárci mohli 

Světlušku podpořit také ve vybraných knihovnách  Mnohé 

regionální organizace uspořádaly další doprovodné akce, 

jejichž výtěžek také věnovaly do sbírky Světluška  

Krásnou akci zorganizovali např  žáci a učitelé ZŠ ve Vr-

dech v rámci projektového dne s tématem „Pomoc dětem 

i dospělým s těžkým zrakovým postižením“  V průběhu 

dopoledne si všichni vyzkoušeli aktivity simulující absenci 

zraku, vyrobili tematické výrobky a zhlédli krátká videa 

o tom, jak vypadá běžný den nevidomých a jak pomáhají 

pejskové  Součástí akce byl také lampionový Pohádkový 
průvod pro Světlušku  „Částka, kterou se díky laskavým 
srdcím a dobré vůli všech zúčastněných podařilo pro 
Světlušku vybrat, činí 12 957 korun českých  Věříme, že 
jsme pomohli rozsvítit alespoň malé okénko těm, kteří naši 
pomoc potřebují a darovali tak nevidomým trochu světla,“ 
řekly za organizátory i účastníky programu Ivana Vesecká  
a Dita Štolfová   

Z dalších doprovodných akcí bychom ještě rádi zmínili Vy-
učování „potmě“, které uspořádali pedagogové a studenti 
Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu  Za všechno mluví 
zážitek terciánky Marušky, o který bychom se s Vámi rádi 
podělili  „Byl to opravdu zvláštní pocit  Jakoby člověk  
o jeden smysl přišel, ale přitom nalezl nový, dosud nezná-
mý rozměr vnímání  Myslím však, že se naše pocity až tolik 
nepodobaly pocitům nevidomých lidí  Nikdy se nebudeme 
moci plně vcítit do jejich situace  I když jsme jednu vyučo-
vací hodinu prožili zcela bez používání zraku, stále jsme 
měli v podvědomí, že jednou skončí, zazvoní a budeme vi-
dět opět jako dřív  Nevidomý člověk ale nic takového nemá, 
žádné zvonění nepomůže “ 

Lidé, kteří si od našich dobrovolníků koupili některý ze 
sbírkových předmětů, přispěli do lucerniček částkou 
5 519 125,19 Kč  Všem Světluškám, dobrovolníkům a dár-
cům srdečně děkujeme!

Napsali jste nám

Ivana Durstinová, ZŠ Petra Bezruče v Třinci

Akce s názvem Světlušky září umožnila dětem zkusit si na 
vlastní kůži jaké to je, když musí nasbírat poslepu přesný 
obnos mincí, nebo si zavázat mašličku či poznat předmě-

ty jen po hmatu  Děti také využily možnosti a přispěly 
Světlušce, když si zakoupily tykadla, náramek se svítícím 
nápisem nebo píšťalku  Někteří z žáků podpořili akci nejen 
zakoupením dárků, ale přišli i v černobílém oblečení  Děku-
jeme rodičům a žákům, kteří nezůstali ke sbírce lhostejní,  
a zapojili se 

Na akci máme vždy vyhrazeny dva dny  První den obchá-
zím třídy, povídám si s dětmi o Vaší organizaci, o lidech, 
kterým pomáháte  Mám pro ně připraveny malé letáčky  
s informacemi o tom, že pomáháme Světlušce a taky 
mají na letáčku představené předměty, které si mohou 
zakoupit  Děti s rodiči doma letáčky vyplní, a druhý den 
máme samotnou akci v tělocvičně  Děti chodí po třídách 
a zkoušejí si dovednosti, které jsou pro ně tak přirozené 
a jednoduché, ale samozřejmě jim to ztížíme tím, že jim 
zavážeme oči  Jsem ráda, že děti si to hodně uvědomují 
a úplně nejkrásnější je pro mě to, když vnímám, jak jsou 
vděčné za to, že jejich oči tu krásu kolem sebe mohou 
vidět  Pak si vyzvedávají předměty, o které projevily zájem, 

benefiční akce v roce 2014 benefiční akce v roce 2014

18       výroční zpráva 2014   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška Světluška   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   výroční zpráva 2014       19



a vkládají penízky do lucerničky  Děti se na akci každým 

rokem těší  Světluška je pro nás svátkem, kdy se může 

pomáhat a kdy se pomáhá  

Adéla Kocmanová, učitelka ze  ZŠ a MŠ Praha Vinoř

V pondělí 8  září 2014 uskutečnili vybraní žáci devátých 

tříd sbírku Světluška, kterou organizuje Nadační fond Čes-

kého rozhlasu  Po pečlivých přípravách, kdy byli všichni 

poučeni o slušném vystupování při kontaktu s veřejností 

a kdy jsme řešili rozdělení žáků do hlídek, přidělovali 

místa pro působení jednotlivých skupin, počítali prodejní 

předměty, rozdávali kostýmy světlušek a vykonávali další 

nezbytné práce před zahájením sbírkového dne, mohli 

kluci a děvčata jít na svá stanoviště  Žáci 9  B vybírali 

pro Světlušku již minulý rok, a tak oprášili dříve nabyté 

zkušenosti   Nejlépe se pracovalo v okolí školy a přímo ve 

škole  Malé děti mívají o sbírkové předměty tradičně velký 

zájem a vybírání u nich bylo i letos pro světlušky příjemné 

a milé 

Letošní zkušenosti žáků s veřejností nebyly pokaždé dob-

ré, ale děti chápaly, že každý nemusí chtít pomoci, ať už  

z jakéhokoli důvodu, a unesly i ostřejší slova kolemjdou-

cích  Takových setkání naštěstí nezažily mnoho, v napros-

té většině převažovala vstřícnost  Žáci se shodli, že proži-

li hezký, užitečný den  Celkem bylo vybráno 25 219 Kč  

Děkujeme všem, kdo se přičinili o tuto částku a věříme, že 

pokud budou moci, nezůstanou ani za rok ke světluškám 

lhostejní  Za všechny Světlušky uvádím vyjádření Pavlínky 

Rekové: „Byl to den plný radosti  Zažívám pocit velké 
spokojenosti, že jsme aspoň trošku přispěli nevidomým 
lidem  Jsem ráda, že jsem pomohla “

Poděkování partnerům sbírkových dní 
V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ 

Světluška děkuje generálnímu partnerovi společnosti 

ČSOB, a s , a hlavním partnerům - společnosti Herbadent 

s r o  a finanční skupině AXA Česká republika s r o , a dále 

Nadaci Vodafone Česká republika, která se stala partne-

rem pro technologie a v době sbírky uskutečnila cílené 

oslovení svých zákazníků pomocí SMS kampaně   

Sbírka by se ani v tomto roce nemohla uskutečnit bez 

pomoci partnerů, kteří poskytují Světlušce zdarma nebo 

za symbolické částky své služby nebo věcná plnění  

Společnost Model Obaly a s  již dvanáctým rokem vyrábí 

originální kostýmy – papírová křídla a lucerničky, podle 

kterých se poznají světluščí dobrovolníci  Společnost 

Direct Parcel Distribution CZ s r o  dvanáctým rokem 

distribuuje několik tun sbírkových předmětů do škol  

v celé ČR, společnost G4S Cash Solutions a s  má pak na 

starosti bezpečný svoz pokladniček a počítání výtěžku  

Poděkování dále patří společnostem SVS, spol  s r o  a Iva 

Vodáková - Durabo, které pro Světlušku zdarma zajistily 

veškeré tiskové materiály, a dalším partnerům, bez jejichž 

pomoci bychom se při organizaci sbírky neobešli: Geis CZ 

s r o , ZDM a s , Antonín Hrad, ALEX FOX Central Europe, 

s r o , BOSS TIMER, spol  s r o , COPY GENERAL s r o , 

ACTIVA spol  s r o , FELCO Praha, spol  s r o , Ford Motor 

Company s r o , Grantis s r o , JUTA a s , TERS, spol  s r o ,  

MEDIAPOINT PRAHA s r o , PEBAL s r o, RAYFILM s r o , 

VAN GILLERN s r o  a ELTODO EG a s  Akci podpořili 

Magistrát hl  města Prahy a Dopravní podnik hl  m  Prahy, 

akciová společnost  

Světluška děkuje nejúspěšnější škole, kterou byla Škola 
Kavčí Hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb na Praze 4 s výtěžkem 
96 362 Kč 
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BENEFIČNÍ VEČER SVĚTLO  
PRO SVĚTLUŠKU  
(živě na ČT1 a Radiožurnálu) 

Desátý ročník koncertu Světlo pro Světlušku se tentokrát 

nesl ve znamení objevů – Světluška na své pouti objevo-

vala nové talenty z řad nevidomých zpěváků, hudebníků, 

komiků a sportovců  Tuto pouť podnikla na unikátní vzdu-

cholodi, pod kterou na pódiu Pražské křižovatky zářili zná-

mé osobnosti a talentovaní nevidomí  Hudební vystoupení 

večera doprovázel velký Světluščí sbor složený z Kühnova 

dětského sboru a dětí Školy J  Ježka a ZŠ pro zrakově po-

stižené na nám  Míru v Praze 

Symbolickou pouť vzducholodi zahájil v úvodu večera 

Cocoman s písní Stoupám, která se záhy stala světluščím 

hitem  Světlušku přišli podpořit CHINASKI, XINDL X, Dag-

mar Pecková, Bára Basiková, Lucie Výborná, Ondřej Vet-

chý, Petr Malásek, Radek Jaroš, Honza Trávníček, Lukáš 

Pavlásek, Petra Špalková, Václav Vydra, Tokhi a Epoque 

Quartet  K telefonům v call centru pak usedli herci Jana 

Boušková, Pavel Nový a Filip Cíl   

Vedle duetů s nevidomými zpěváky dotvořily atmosféru 

večera reportáže POTMĚ Zdeňka Tyce  Zatímco Ondřej 

Vetchý lezl s horolezcem Janem Říhou, Václav Vydra si 

vyzkoušel paradrezuru s Janou Bydžovskou a Petra Špal-

ková s Alešem Moravcem jezdili na tandemu  Nechyběl ani 

medailonek o 9-ti leté Věrce z Huslenek, které Světluška 

pomáhá     

Děkujeme České televizi a Českému rozhlasu, kteří nevi-

domým tuto příležitost každoročně dávají  A především 

děkujeme těm, kteří po celý večer posílali dárcovské SMS 

a dary prostřednictvím call centra  Společnými silami se 

nám tak během samotného koncertu podařilo shromáždit 

1,8 milionu korun!

Tradičně předali Světlušce v závěru večera symbolické še-

ky partneři – generální partner společnost ČSOB darovala 

šek s částkou 3,5 milionu korun, hlavní partner Herbadent 

s r o  věnoval 1 124 000 korun, hlavní partner finanční sku-

pina AXA Česká republika s r o  předala šek ve výši  

500 tisíc korun a partner pro technologie Nadace Vodafo-

ne věnovala Světlušce 500 tisíc korun  Velký dík patří také 

všem ostatním partnerům 
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Poděkování partnerům benefičního  
večera Světlo pro Světlušku

Děkujeme Českému rozhlasu, který nadační fond před  

14 lety založil a je jeho velkou oporou  Děkujeme také Čes-

ké televizi a stanici Radiožurnál za přímý přenos koncertu 

Světlo pro Světlušku  

Partnerem vzducholodi Světlušky byla TESLA LIGHTING 

s r o   Vzducholoď a scénu pro Světlušku navrhl a vytvořil 

scénograf Hynek Dřízhal se společností SCENOGRAFIE 

s r o  Scénář napsal David Podhola a hudební dramaturgie 

se ujal Petr Král   

K realizaci koncertu přispěli také partneři, kteří věnovali 

Světlušce zdarma nebo za symbolické částky své služby 

nebo produkty  Prostor Pražské křižovatky Světlušce 

poskytla Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97  

Ozvučení a osvětlení koncertu zajistila společnost REN-

TAL PRO s r o , klavír zapůjčil Machart PIANA, s r o   Hotel 

Perla poskytl ubytování nevidomým účinkujícím a interpre-

tům, PARKHOTEL Praha pro realizační tým koncertu   Ná-

šlapy a zábrany obstaral JOHNNY SERVIS s r o , plazmové 

obrazovky VISUAL WAY s r o  a vysílačky AV MEDIA, a s   

Kostýmy pro Světluščí sbor a nevidomé sólisty vyrobila 

zdarma společnost Pietro Filipi s r o   Občerstvení pro 

účinkující zajistily společnosti COLOSEUM RESTAURANTS 

s r o , AUGUR, spol  s r o , CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s r o , 

Coca Cola HBC Česká republika s r o  a FONTANA WA-

TERCOOLERS, s r o   Zázemí pro Světluščí sbor poskytlo 

Národní divadlo  Identifikační náramky a svítící tyčinky 

dodaly Identifikační systémy s r o   Na zajištění květin pro 

výzdobu koncertu a účinkující se podílela firma Lucernič-

ka Flowers  O odvozy účinkujících a realizačního týmu se 

zdarma postaralo taxi TICK TACK s r o  Poděkování dále 

patří společnostem UNIPRINT, s r o  a FELCO Praha, spol  

s r o , které pro Světlušku zajistily veškeré tiskové materi-

ály  Akci podpořily Magistrát hl  města Prahy a Dopravní 

podnik hl  m  Prahy, akciová společnost  Také děkujeme 

všem mediálním partnerům, kteří nám pomohli se zviditel-

něním benefičního večera Světlo pro Světlušku 
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KALENDÁŘE  
PRO SVĚTLUŠKU 
Již sedmým rokem mohli lidé přispět do sbírky Světluška 

zakoupením nástěnného kalendáře, jehož prodej zajiš-

ťuje Agentura Antipol Brno a výrobu firma Model Obaly  

Po kalendářích s reprodukcemi ilustrací a obrazů Jiřího 

Trnky, Naděždy Kotrčové, Oldřicha Jelena, Josefa Čapka, 

Barbary Issa Wagnerové a Františka Tichého vznikl na rok 

2015 kalendář pro Světlušku s ilustracemi Aloise Mikul-

ky  V knihkupectví Barvič a Novotný v Brně jej za velkého 

zájmu ze strany veřejnosti pokřtil sám autor ilustrací pan 

Mikulka  

Kalendáře bylo možné zakoupit ve vybraných knihkupec-

tvích a galeriích na celém území České republiky či objed-

nat u Agentury Antipol Brno  Jejich náklad byl však rychle 

rozebrán 

Celkový výtěžek z prodeje kalendářů byl 152 594 Kč.  

Poděkování partnerům

Děkujeme Agentuře Antipol Brno s r o , společnosti Model 

Obaly a s  a především panu Aloisi Mikulkovi, který Světlu-

šce zdarma poskytl reprodukce svých ilustrací  

CD S POHÁDKAMI
Netradiční způsob, jak pomoci nevidomým, nabídla Světlu-

ška před Vánoci  Prostřednictvím  audiopohádek Arnošta 

Goldflama se v nezaměnitelném podání samotného auto-

ra můžete seznámit s osudem staré boty, pokažených ho-

din, okousaných ohryzků a dalších zdánlivě nepotřebných 

věcí  CD s pohádkami O nepotřebných věcech přineslo ra-

dost nejen dětem a dospělým, ale především nevidomým, 

pro které znamená konkrétní finanční pomoc  Dosud se 

prodejem CD podařilo shromáždit částku 59 600,50 Kč    

Poděkování partnerům

Děkujeme panu Arnoštu Goldflamovi za svolení s bezplat-

ným využitím jeho audiopohádek, a také jeho ženě Petře 

Goldflamové za nádherné ilustrace na přebalu a bookletu 

CD  Poděkování patří také Radioservisu, a s , který CD 

s pohádkami vydal a zajišťuje jejich distribuci a prodej 

 KŘIŠŤÁL PRO SVĚTLUŠKU
Loňský advent se nesl v duchu nádherných vánočních 

ozdob z českého křišťálu, které vyrobili lidé s těžkým 

zrakovým postižením  S nápadem, jak využít křišťálové 

kousky, přišli zaměstnanci firmy Preciosa, která vyrábí uni-

kátní křišťálové lustry a další dekorace z českého křišťálu  

Obrátili se na Světlušku a tato spolupráce dala vzniknout 

dalšímu krásnému dílku v mozaice projektů, které pomá-

hají nevidomým   

Klienty chráněné dílny Pobytového rehabilitačního a re-

kvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina práce s ově-

sy doslova nadchla a z křišťálových komponentů dokázali 

vytvořit opravdu nádherné a originální ozdoby, které potě-

šily návštěvníky vánočních trhů na Václavském náměstí  

v Praze  Kupující dostali navíc ke každé zakoupené ozdobě 

zdarma další, kterou zavěsili na konstrukci vánočního 

stromu  Symbolicky tak rozsvítili nejen náměstí, ale přede-

vším svět nevidomých  Výtěžek z prodeje originálních vá-

nočních ozdob se vyšplhal na 232 148 Kč  Kromě finanční 

pomoci tento projekt pro řadu nevidomých také znamenal 

možnost pracovního uplatnění 

Poděkování partnerům

Děkujeme společnosti Preciosa - Lustry, a s , která Svět-

lušce věnovala materiál na křišťálové ověsy a na své 

náklady pořídila speciální kovový vánoční strom pro jejich 

zavěšení  Dále děkujeme Městské části Praha 1 a Sdru-

žení Nového Města pražského za možnost prodeje ozdob 

v rámci akce Václavské Vánoce 2014  Velký dík také patří 

nevidomým klientům Dědiny za jejich invenci a nadšení, se 

kterým vytvořili tisíce krásných ozdob, a dobrovolníkům  

z České pojišťovny, kteří se zapojili do jejich prodeje  

benefiční akce v roce 2014benefiční akce v roce 2014
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DALŠÍ PROJEKTY, KDE JSTE 
MOHLI V ROCE 2014  
SVĚTLUŠKU POTKAT:

Retail Summit 2014 

Světluška se na pozvání organizátorů z Blue Events stala 

charitativním partnerem této akce  Na slavnostním večeru 

vystoupila Aneta Langerová spolu s nevidomou Nelinkou 

Frankovou a hostům večera zazpívali také nevidomí Mar-

tin Svátek a Mário Bihári  Světluška zde díky partnerství 

s ČSOB mohla poprvé představit možnost zasílání finanč-

ních darů prostřednictvím QR kódu  Hlavní partner večera, 

společnost MasterCard, pak věnoval prostřednictvím spo-

lečnosti Blue Events Světlušce šek na částku 50 000 Kč 

HOYA LENS CZ pro Světlušku

Setkání pro obchodní partnery firmy Hoya Lens CZ, na 

kterém vystoupili také nevidomí interpreti  Finanční dar 

spolu s výtěžkem akce ve prospěch projektu Světluška 

činil 96 236 Kč  

Festival TOLERANCE

Přehlídka umělecké činnosti zrakově postižených, kterou 

organizovalo Občanské sdružení OÁZA Hodonín   Světluš-

ka přispěla na realizaci částkou 20 000 Kč 

Běžíme pro Světlušku

Sportovní akce pořádaná SVČ Mozaika z Poličky  Výtěžek 

3 047 Kč věnovali organizátoři do sbírky Světluška  

Výstava na Staroměstské radnici

Výstava nevidomé sochařky Jarmily Adámkové v pražské 

Staroměstské radnici v rámci výstavy Praha fotografická  

Světluška přispěla na kulturní aktivity zrakově postiže-

ných v rámci projektu NASLEPO sdružení Okamžik - sdru-

žení pro podporu nejen nevidomých - částkou celkem  

115 000 Kč  

Mezinárodní turnaj v kuželkách

XXI  ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených 

sportovců v kuželkách uspořádala TJ ZRAPOS Opava,  

o  s  s příspěvkem od Světlušky v částce 15 000 Kč 

Do školy se Světluškou

Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání na Lipně, 

organizované Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých  

a slabozrakých v ČR, o  s  Světluška přispěla asociaci část-

kou 110 000 Kč 

benefiční akce v roce 2014
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Světluščí vzducholoď v Myslbeku

V pražské galerii Myslbek se v rámci říjnového Signal 

festivalu v předpremiéře představila unikátní vzdu-

choloď Světlušky  Speciálně pro tuto akci měla napro-

gramovanou zajímavou světelnou choreografii  Pro 

návštěvníky jsme také připravili hudební vystoupení ta-

lentovaných nevidomých zpěváků, čtení Braillova písma 

a další aktivity  Zakoupením sbírkových předmětů pak 

lidé podpořili Světlušku částkou 2 316 Kč  

Mezinárodní šachový turnaj

Turnaj pro zrakově postižené pořádala TJ ZORA Praha, 

Světluška přispěla částkou 11 000 Kč 

Světluška  
na oslavách výročí sametové revoluce

Světluška přijala pozvání účastnit se oslav 25  výročí, kte-

ré uplynulo od sametové revoluce  Návštěvníci stánku si 

mohli podle vystavených předmětů porovnat a vyzkoušet, 

jaké měli nevidomí možnosti komunikace před 25 lety  

a jaké mají dnes  Také se dozvěděli užitečné informace  

o problematice zrakového postižení  Zájem byl samozřej-

mě i o sbírkové předměty, jejichž zakoupením lidé přispěli 

Světlušce částkou 18 108 Kč 

Světluška  
v Městských divadlech pražských 

Návštěvníci Městských divadel pražských měli možnost 

zakoupit si některý ze sbírkových předmětů Světlušky  

a výtěžek z prodeje dosáhl 5 509 Kč 

 

Benefiční singl pro Světlušku 

Aneta Langerová a nevidomý Radim Vojtek nahráli před 

osmi lety benefiční singl Píseň pro Světlušku  Autoři  

a výkonní umělci se vzdali své odměny a OSA a INTE-

GRAM Světlušce přeposílá výtěžek představující roční od-

měnu za autorská a výkonná práva umělců – za rok 2014 

ve výši 13 303 Kč 

Světluška v Českém rozhlase

Už tradičně se Světluška zúčastnila dne otevřených dve-

ří, pořádaných Českým rozhlasem  Návštěvníci si mohli 

vyzkoušet některé aktivity poslepu a Světlušku podpořili 

zakoupením sbírkových předmětů v částce 3 280 Kč 

Mezinárodní turnaj ve futsalu  
pro nevidomé

Bučovice Blind Football Cup 2014 – 2  ročník mezinárod-

ního turnaje ve futsalu pro nevidomé, který pořádal Avoy 

MU Brno, o  s  Světluška přispěla na turnaj částkou  

35 000 Kč 

Expedice na tandemových kolech  
z Prahy až za polární kruh

V sedle světluščího trojkola se od Kavárny POTMĚ na 

Ovocném trhu vydali vidící i nevidomí jezdci z TJ Zora 

Praha na cestu do Finského Espoo, kde podpořili české 

reprezentanty na mezinárodním turnaji v goalballe  Světlu-

ška na cestu přispěla částkou 30 000 Kč 

Rodiny pod křídly Světlušky

Spolu 2014 - týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým  

a kombinovaným postižením se uskutečnil ve Svratce  

Organizátora kurzu, Společnost pro ranou péči, o  s , Svět-

luška podpořila částkou 150 000 Kč 

Společně pro rodinu – EDA jede s Pestrou

Čtyřdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinova-

ným postižením v Doksech  Raná péče EDA dostala od 

Světlušky příspěvek 90 000 Kč  

Den sportu Českého rozhlasu

Sportovní akce pro zaměstnance Českého rozhlasu, které 

se zúčastnili nevidomí s ukázkami sportovních aktivit pro 

nevidomé  

Sportovní tábor

Sportovní tábory pro zrakově postižené děti a mládež  

v Železné Rudě a v Krkonoších  Světluška přispěla Českému 

svazu zrakově postižených sportovců na jejich pořádání 

částkou 45 000 Kč  

Tady stojíte dost blbě  
– Nevídáno a nevydáno

Autorem knihy fejetonů o životě se slepotou a humorných 

básniček je nevidomý Miroslav Michálek, ředitel Okamži-

ku – sdružení pro podporu nejen nevidomých  Světluška 

vydání podpořila částkou 17 000 Kč 

benefiční akce v roce 2014benefiční akce v roce 2014
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POTĚŠILO NÁS
Nadační fond ČRo patří mezi 10 nejznáměj-
ších charitativních organizací v ČR 

Podle výzkumu Market & Media & Lifestyle, který od roku 

1996 realizuje v České republice agentura MEDIAN s r o , 

se Nadační fond Českého rozhlasu umístil mezi 10-ti nej-

známějšími charitativními organizacemi v České republice  

Dotazovaná znalost dosáhla úrovně 46,6%, což řadí Svět-

lušku na pomyslnou 8  příčku mezi charitativními organi-

zacemi, které byly zařazeny do výzkumu (Zdroj: MML-TGI 

ČR 2014)  Světluška je navíc podle deklarací nejúspěšnější 

nadací jak v populaci, tak mezi lidmi, kteří přispívají na 

charitu 

Světlušce poslali dárci v roce 2014 největší 
počet DMS

Děkujeme našim dárcům, kteří v r  2014 poslali Světlušce 

rekordních 212 729 dárcovských esemesek, díky kterým 

jsme získali prvenství v počtu zaslaných DMS v rámci 

všech organizací, které jsou do projektu DMS zapojeny   

A děkujeme také Fóru dárců, které tento významný ná-

stroj pro získávání finančních prostředků do veřejných 

sbírek provozuje    

Získaná ocenění

Radost jsme měli z ocenění pro kampaně Světlušky –  

1  místo v kategorii „rozhlasový spot“ soutěže Žihadlo 

2014 za spot autobusové Kavárny POTMĚ, který nahrál 

Miroslav Krobot s Pavlem Liškou a jehož autorem byl 

David Podhola  Spot zval do Kavárny Potmě na cestě 

formou dialogu dvou řidičů, inspirovaného jednou známou 

českou komedií  

potěšilo nás
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KAMPANĚ
V roce 2014 jsme představili celkem 5 komunikačních 

kampaní  Tou první byla kampaň k Nočnímu běhu pro Svět-

lušku, která je dílem Jakuba Hereše z agentury Y&R  

a Davida Podholy z agentury Publicis Prague  Kampaň 

startovala v polovině března a byla k vidění v Praze na 

CLV, v tisku, na letáčcích, plakátech a internetu  

Druhá kampaň komunikovala Kavárnu POTMĚ  Spustili 

jsme ji na konci dubna a průběžně byla k vidění v Praze 

 a regionech na CLV, v tisku, na letáčcích, plakátech  

a internetu až do října  Použili jsme oblíbený motiv Kavár-

ny POTMĚ „otevřeno od nevidim do nevidim“ s bílými bub-

linami, jež odkazovaly na slavnostní otevření, doprovodný 

program či místo zastávky v regionu  

Třetí kampaň ke sbírkovým dnům „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY 

ZÁŘÍ“ probíhala od poloviny srpna do poloviny září  Dnes 

již tradiční komiksově laděný vizuál jsme se rozhodli 

s menšími úpravami ponechat  Jeho autorem je grafik Do-

minik Herr   Kampaň byla k vidění v Praze a regionech na 

CLV, v tisku, na letáčcích, plakátech a internetu  Dokonce 

se díky partnerům poprvé objevila i na 9 velkoplošných 

LED obrazovkách v Praze, Brně a Liberci 

Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v říjnu a poutala na 

největší události Světlušky – benefiční koncert Světlo pro 

Světlušku, který je tradičním vyvrcholením celého ročníku 

sbírky  Vizuál s Ondřejem Vetchým, šplhajícím po skále, 

evokoval cestu objevů, na kterou se Světluška spolu s divá-

ky a posluchači v průběhu večera vydala  Kampaň byla  

k vidění na CLV, v tiskové inzerci, letáčcích, plakátech  

a internetu 

Poslední kampaň s vánoční tématikou pak byla spolu 

s radiospoty všech ostatních kampaní ke slyšení na vlnách 

Českého rozhlasu  

Všechny kampaně v roce 2014 prezentovaly široké ve-

řejnosti jednotlivé projekty Světlušky a přivedly k nám 

i nové dárce  Ti za celý rok přispěli přímo na sbírková 

konta 99999 99999/0100 a 888 373 888/0300 celkem 

2 646 280 Kč a poslali dohromady 212 729 DMS, což 

představuje částku 6 062 776,50 Kč 

Hlavní mediální partneři

Český rozhlas, Česká televize

Dále děkujeme partnerům

Agentura ProVás, Astrosat Media (tituly TV Star, TV 

Mini, TV Magazín, Glanc), BAUER MEDIA (tituly Čas na 

lásku, Čas pro hvězdy, Napsáno životem, Tina, TV Revue, 

Týdeník Televize), BORGIS (Právo), CITY CHANNEL Czech 

Republic, CLV ČR, CZECH NEWS CENTER (Blesk pro ženy, 

Deník sport, Nedělní Blesk, Nedělní AHA, Reflex), ČTK, ČS-

FD, Dopravní podnik hl  m  Prahy, Eclipse Print, Economia 

(tituly In Magazín, Víkend, Respekt), EMPRESA MEDIA 

(tituly Instinkt, Týden, Sedmička), euroAWK, EUROPLA-

KAT, JCDecaux, MAFRA (deníky Lidové noviny, MF Dnes, 

Metro), Magistrát hlavního města Prahy, MF Reklama 

Praha, Mladá fronta (tituly E15, Moje zdraví, Sluníčko), 

Noviny Prahy 2, Radioservis (Týdeník rozhlas), Sanoma 

Media Praha (Týdeník Květy), TV Prima, TV Metropol, 

VLTAVA-LABE-PRESS (Pražský deník a Regionální deníky), 

Vodafone Czech Republic a všem dalším, kteří nám pomá-

hají informovat o našich projektech  Poděkování také patří 

studiu BEEP, které nám zdarma poskytlo svoje zázemí pro 

nahrávání rozhlasových spotů 

kampaně
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SVĚTLO V LUCERNIČCE 
Už 12 let mohou lidé přispívat do sbírky Světluška Nadač-

ního fondu Českého rozhlasu  Děkujeme všem štědrým 

dárcům, kteří pomáhají s námi  Díky Vám všem stále září 

světlo ve světluščí lucerničce a svítí na cestu těm, kteří 

se musí potýkat s nepřízní osudu v podobě slepoty či těž-

kého postižení zraku  I symbolický dar se může proměnit 

v konkrétní pomoc, která je vidět   

V roce 2014 Světluška nasbírala celkem 14 702 715,72 Kč.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků  

Světluška podporuje nevidomé v samotném začátku, kdy 

se ve tmě teprve „rozkoukávají“, ale i později, v rozvoji 

jejich talentu, vzdělání a profesním uplatnění  Je také po-

myslným světlem ve tmě pro mnoho organizací, které díky 

finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty 

zaměřené na nevidomé  V roce 2014 bylo podpořeno 220 

žádostí jednotlivců a 61 projektů neziskových organizací 

v celkové částce 11,1 milionů korun * Část výtěžku, která 

nebyla rozdělena do konce roku 2014, bude za dohledu 

odborné komise rozdělena v roce 2015  Nadační fond Čes-

kého rozhlasu bude o využití zbylých prostředků informo-

vat ve Výroční zprávě 2015 

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků  

od 1  1  do 31  12  2014

Dlouhodobé grantové programy

Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci pěti stálých 

grantových programů:

- KROK ZA KROKEM

- ČLOVĚK V NOUZI

- STIPENDIJNÍ PROGRAM

- CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU

- KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE

Grantová pravidla

O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec 

s těžkým zrakovým postižením nebo kterákoli nezisko-

vá organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně 

zrakově postiženým lidem odborné služby na území ČR  

Informace o tom, jak o nadační příspěvek požádat, jsou ke 

stažení na www svetluska net v sekci Potřebuji pomoc  

Na internetových stránkách je též pravidelně zveřejňová-

no datum uzávěrky veřejného grantového řízení o nadační 

příspěvky ze sbírky Světluška pro neziskové organizace, 

přičemž jednotlivci mohou o finanční pomoc požádat kdy-

koli v průběhu roku 

Důvěryhodnost sbírky

S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu 

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezu-

je účel použití příspěvku  Využití darované částky je pravi-

delně pečlivě sledováno a vyhodnocováno  Světluška tedy 

může garantovat stoprocentní využití finanční pomoci, 

kterou dárci jejím prostřednictvím poskytují nevidomým 

z celé České republiky 

světlo v lucerničce / komu svítí Světluška



O podpoře projektů neziskových organizací na rok 2014 
v rámci Hlavního grantového řízení rozhodla na svém 
zasedání dne 4. února 2014 komise v tomto složení:

PhDr. Ivan Antov, CSc.  
ředitel Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné 

školy pro zrakově postižené v Praze

MUDr. Filip Beránek 
oční lékař Centra zrakových vad v Praze

Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová 
nevidomá psycholožka a speciální pedagožka, lektorka 

měkkých dovedností v TyfloCentru Brno, o p s  a Nové 

horizonty, s r o  

PaedDr. Zbyněk Janečka, PhD. 
člen prezidia Českého svazu zrakově postižených spor-

tovců, zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybo-

vých aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého 

v Olomouci

PhDr. Monika Janíková      
psycholožka, vedoucí Střediska DAR Dětského centra 

Paprsek

Linda Vaňková, MBA 
zástupkyně ředitele, fundraiser a vedoucí sbírky Světluška 

NF ČRo

Mgr. Lucie Výborná 
rozhlasová a televizní moderátorka, novinářka, pravidelně 

se aktivně účastní charitativních akcí Nadačního fondu 

Českého orzhlasu

Mgr. Ondřej Zapletal 
ředitel Nadace Vodafone, v letech 2001 – 2011 působil 

jako vedoucí zahraničních humanitárních misí v organizaci 

Člověk v tísni, o p s 

O podpoře žádostí o nadační příspěvek přijatých v prů-
běhu roku 2014 rozhodovala odborná komise v tomto 
složení: 

Ing. Přemysl Filip, MSc 
ředitel NF ČRo

PaedDr. Martina Helešicová 
výchovný poradce ve Škole Jaroslava Ježka - MŠ, ZŠ  

a ZUŠ pro zrakově postižené, zástupkyně ředitele pro 

MŠ a ZUŠ, na škole dále vyučuje informatiku a výpočetní 

techniku

PaedDr. Terezie Kochová  
předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých  

a slabozrakých v ČR, o s , speciální pedagožka

Ing. Miroslav Michálek 
nevidomý výkonný ředitel organizace Okamžik - sdružení 

pro podporu nejen nevidomých

Bc. Klára Pragerová 
manažerka výcviku v organizaci pro výcvik vodících a 

asistenčních psů Pestrá společnost, o p s  (v letech 2009 

- 2013 byla její ředitelkou), místopředsedkyně Canistera-

peutické asociace

PaedDr. Jana Vachulová 
zástupkyně ředitelky Rané péče EDA, poradkyně rané 

péče, metodik pro službu rané péče a pro přechod dětí do 

předškolního vzdělávání

Linda Vaňková, MBA 
zástupkyně ředitele, fundraiser a vedoucí sbírky Světluška 

NF ČRo
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světlo v lucerničce / komu svítí Světluška

PRO KOHO SVĚTLUŠKA  
SVÍTILA V ROCE 2014 
Děti patří domů 

Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dě-

tem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova   Proto  

i v roce 2014 věnovala 2 340 000 Kč na projekty rané 

péče v regionech České  republiky  Odborně vyškolení 

poradci rané péče jezdí přímo do rodin, učí je, jak novému 

členu rodiny zajistit vše, co potřebuje k šťastnému životu 

a půjčují jim speciální stimulační pomůcky a hračky  Pro 

rodiče těžce postižených dětí jsou také tolik potřebou 

psychickou oporou  Věříme, že pro nevidomé děti je to 

ten správný start na cestě k samostatnému a šťastnému 

životu 

Psí pomocník 

Světluška také přispívá na vodicí a asistenční psy pro těž-

ce zrakově či kombinovaně postižené děti i dospělé  Loni 

tak například pomohla 4-letému Jakubovi M. z Mostu  

Jakoubek špatně vidí a ochablé svalstvo mu neumožňuje 

chodit  Proto se jeho rodina rozhodla pořídit mu vlastního 

asistenčního canisterapeutického pejska  Jeho výcvik je 

však velmi drahý, a tak se s prosbou o pomoc obrátili na 

Světlušku  Pes Bentley pomáhá Kubíkovi k podpoře přetá-

čení, plazení, otevírání ručiček, celkovému zlepšení moto-

riky a povolení napětí svalstva  Díky asistenčnímu výcviku 

je nápomocný také při péči o Jakuba  Světluška přispěla 

na výcvik částkou 50 000 Kč, které se podařilo získat 

v rámci internetového projektu Čtení pomáhá  Za tento 

kreativní nástroj patří velký dík Nadaci Martina Romana 

Do školy se Světluškou 

Světluška provází nevidomé děti od jejich vstupu do ma-

teřské a poté na základní a střední škole  Přispívá jim na 

přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky  

a školního asistenta, který je pro začlenění dítěte s těž-

kým zrakovým postižením do běžné školy podmínkou  

Jedním z mnoha, kterým Světluška ve škole pomáhá, 

je 17-ti letý Jakub H. z Brandýsa nad Labem  Jakub je 

nevidomý a nedoslýchavý a již od školky je integrován do 

kolektivu zdravých dětí  Je velice aktivní, mezi jeho zájmy 

patří hra na klavír a sport  V současnosti studuje v sextě 

na gymnáziu, ale ke studiu nezbytně potřebuje pomoc 

asistenta  Světluška mu proto již několik let přispívá na 

asistenční služby – v r  2014 částkou 35 000 Kč 

Světluška v roce 2014 přispěla nevidomým na školní  
a osobní asistenci částkou celkem 1 037 460 Kč  
a 58 995 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu škol-
ních pomůcek.

pro koho Světluška svítila v roce 2014



Rozvoj talentu

Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrako-

vě postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na 

projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se 

zrakovým postižením, na sportovní aktivity a hudební ná-

stroje  V roce 2014 věnovala na sportovní a tvůrčí činnost 

nevidomých celkem 254 000 Kč   

Světluška tak mohla mezi jinými podpořit Jana A. z Leto-
hradu  Jan má v důsledku degenerace sítnice zúžené zor-

né pole a sníženou zrakovou ostrost  Od útlého věku se 

věnuje hře na dechové nástroje  Hru na tubu studoval na 

Konzervatoři Jana Deyla, na Pražské konzervatoři a v září 

2014 nastoupil do 1  ročníku na HAMU  Jan se nyní věnuje 

především sólovému hraní, ke kterému potřeboval vlastní, 

dostatečně kvalitní nástroj, který je však mimo jeho finanč-

ní možnosti  Světluška mu proto přispěla na pořízení tuby 

částkou 60 000 Kč  

Když slábne zrak i sluch

Jen málokdo si dovede představit, co znamená těžké po-

stižení zraku, ke kterému se přidruží částečná nebo úplná 

ztráta sluchu  Záchranný kruh pro takto postižené nabízí 

LORM – Společnost pro hluchoslepé, kde se lidé učí 

speciálním dovednostem jako je chůze s červenobílou holí 

nebo alternativní komunikační techniky, např  Lormovu 

abecedu, kdy si dva lidé navzájem znaky „kreslí“ do dlaně  

Různé výlety a klubová setkání, které LORM pořádá, 

zase hluchoslepým lidem přináší radost a nové zážitky, 

ale především se zde mohou potkat s lidmi, se kterými se 

mohou svojí specifickou řečí dorozumívat  Občanské sdru-

žení LORM se loni ocitlo díky výraznému zkrácení dotací od 

státu na pokraji zániku  Díky příspěvku od Světlušky ve výši 

1 725 000 Kč se ale podařilo tuto hrozbu odvrátit a LORM 

může i nadále poskytovat pomoc těm, kteří to potřebují  

Kontakt s okolním světem

I přes těžké postižení zraku mohou lidé zůstat v kontak-

tu s okolím a věnovat se svým zájmům  Umožňují jim to 

pomůcky jako např  digitální čtecí přístroj s hlasovým 

výstupem  Jeden takový pomohla Světluška zafinancovat 

62-leté paní Janě K. z Mýta  Paní Jana je prakticky ne-

vidomá a žije sama  Od útlého věku trpí oboustranným še-

dým zákalem, byla jí implantována nitrooční čočka, avšak 

od 42 let věku je prakticky nevidomá  Dříve pracovala jako 

zdravotní sestra a byla zvyklá být mezi lidmi  Zrakový 

handicap jí však velmi změnil život, nemohla již vykoná-

vat tolik aktivit, kolik by chtěla  Díky digitálnímu čtecímu 

zařízení s hlasovým výstupem nyní může číst knihy, vyhle-

dávat nejrůznější informace na internetu a komunikovat 

s přáteli, což ji předtím velmi chybělo  Na nákup tohoto 

zařízení jí Světluška přispěla částkou 8 700 Kč 

Podpora v pracovním uplatnění

Sehnat si práci bývá pro nevidomé a těžce zrakově 

postižené mnohdy velmi obtížné  Tuto nelehkou situaci 

pomáhá změnit Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 
středisko DĚDINA, které pro ně nabízí pomoc v podobě 

intenzivních kurzů v programu sociální rehabilitace, soci-

álně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které 

navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním  

Byli to právě klienti Dědiny, kteří díky svému umu a krea-

tivitě vytvořili pro Světlušku nádherné křišťálové ozdoby, 

které se prodávaly v rámci projektu Křišťál pro Světlušku  

V roce 2014 Světluška podpořila toto středisko částkou  

137 809 Kč 

Dobrovolníci i další pomoc pro nevidomé 

Nevidomé děti se zpravidla pohybují pouze v úzkém okru-

hu rodiny, ve speciálních školách, internátech a komuni-

tě stejně postižených dětí  Světluška proto podporuje 

občanské sdružení Okamžik, které školí profesionální 

dobrovolníky a asistenty nejen pro dospělé, ale i pro děti  

Díky této bezplatné službě se děti se zrakovým postiže-

ním stávají samostatnějšími a rozvíjejí své sociální doved-

nosti  Mimo to vznikají nová přátelství, která přinášejí ne-

vidomým dětem i vidícím dobrovolníkům cenné zkušenosti  

a otevírají nové světy  

V roce 2014 přispěla Světluška Okamžiku celkovou část-

kou 1 432 000 Kč, z toho 400 000 Kč na projekt Vidět 

tvýma očima a dalších 1 015 000 Kč věnovala na projekty 

Dobrovolnické centrum, Poradenské centrum a NASLEPO 

- kulturní aktivity lidí s těžkým zrakovým postižením 
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Z DOPISŮ SVĚTLUŠCE: 
„Špatně vidím a můj zrak se neustále zhoršuje  Vyzkou-
šela jsem několik pomůcek – kamerových lup a televiz-
ních brýlí  Děvčata z Tyfloservisu mi poradila, jak uspo-
řádat všechna světla v mém pokoji   V jaké poloze mohu 
číst – byť jen velmi omezenou dobu  Velmi ráda čtu   
S běžnou lupou tuto činnost provádět nemohu, lupy jsou 
moc slabé, a tak jsem hledala novou pomůcku  Podala 
jsem si žádost na úřadu práce o kamerovou lupu  Bohu-
žel tato mi byla zamítnuta  Odvolala jsem se a odvolání 
bylo kladně vyřízeno  Velká část finančních prostředků mi 
byla přislíbena  Ovšem zbývala ještě částka, kterou jsem 
musela složit v hotovosti   Proto jsem oslovila Světlušku 
– Nadační fond Českého rozhlasu, a zbývající hotovost 
mi byla přiznána  Všem, kteří mi pomohli, děkuji  Je to jen 
obyčejné slovo, ale můj život se změnil k lepšímu  Jsem 
spokojená, občas si mohu přečíst časopis, stvrzenky…  
A to je prostě k nezaplacení  Prosím, pokračujete i nadále 
ve své práci a pomáhejte lidem  Dnes je toho dobrého 
moc málo,“ přeje nám Jarmila Š  z Orlové 

„Ještě jednou jsem Vám chtěla poděkovat za finanční 
příspěvek na iPad pro mého syna Toníka  Syn je nadšen 
nejen aplikací EDA PLAY, ale miluje také hudbu, kterou 
poslouchá, spolu se všemi možnými reálnými zvuky tech-
nických zařízení  Je to kluk každým coulem a tak miluje 
sekačky, motorové pily, křovinořezy apod , které do ta-
bletu stahujeme,“ podělila se s námi maminka Antonína 

T  z Prahy 

 „Vážení členové nadace, chtěli bychom Vám velice podě-
kovat za to, že jste našemu desetiletému (od narození 
nevidomému) synovi Ondřejovi přispěli převážnou měrou 
na úhradu desetidenního počítačového kurzu  Tento spe-
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ciální kurz pořádalo Pobytové rehabilitační a rekvalifikač-
ní středisko pro nevidomé Dědina, o p s   Dovednosti  
v oblasti počítačové gramotnosti, které na výše uvede-
ném kurzu získal, ho opět ve vývoji posunuly kupředu  
a velice mu pomáhají při výuce v integraci  Při přecho-
du na 2  stupeň základní školy, který ho čeká v příštím 
školním roce, budou pro něj již naprosto nepostradatel-
né  Odmala se snažíme syna integrovat mezi jeho zdravé 
vrstevníky v nejrůznějších oblastech (hra na hudební 
nástroje, sport – plavání, lyžování, dramatický kroužek 
atd )  Všechny tyto aktivity jsou časově i finančně velice 
náročné, a proto si Vašeho příspěvku velice vážíme,“ na-

psali nám rodiče Ondřeje K  z Litvínova 

„Chtěla bych Světlušce touto cestou popřát krásné Vá-
noce a hodně úspěchů do nového roku  Také bych chtěla 
poděkovat za finanční dar, který jste věnovali Karolínce 
pro letošní školní rok na asistenci do MŠ  Velice si vážíme 
Vaší pomoci a jsme rádi, že díky nadaci můžeme Karolín-
ce umožnit docházku do mateřské školky  Kája dělá stále 
další a další pokroky, jak v komunikaci, tak např  v orien- 
taci v prostoru  Pohybuje se po čtyřech, ale byla jsem 
překvapená, že už i ve školce vyhledá svůj koutek a ne-
bojí se pohybovat po místnosti  Rozvíjí se pomalu, ale 
díky školce to jde lépe  Má tam i svou kamarádku a paní 
učitelka říká, že Karolínku děti berou i přesto, že s nimi 
zatím nemůže komunikovat jako ostatní  Ještě jednou 
moc děkuji a přeji příjemné svátky,“ zaznělo od maminky 

Karolínky S  z Prahy 

z dopisů Světlušce
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Přehled poskytnutých 
nadačních příspěvků 

z veřejných sbírek
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VEŘEJNÁ SBÍRKA SOUHRN NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
VYPLACENÝCH V ROCE 2014

Světluška 10 944 430,00 Kč

Pomáhejte s námi 442 950,00 Kč

Pustevny 0,00 Kč

Celkem za veřejné sbírky 11 387 380,00 Kč

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků z veřejných sbírek Souhrnný přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014 

SBÍRKA SVĚTLUŠKA  
V ROCE 2014 DLE PROGRAMŮ
V tabulce jsou uvedeny souhrnné informace k veřejné 

sbírce Světluška o nadačních příspěvcích schválených  

a vyplacených v roce 2014  

Celkem byly v roce 2014 žadatelům o nadační příspěvek 

schváleny prostředky ve výši 11 086 669 Kč  Z toho byly 

v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve výši  

9 502 527 Kč a pro příští období tak zbývá vyplatit ještě 

1 584 142 Kč 

Na začátku roku 2014 rovněž zbývalo vyplatit některé 

nadační příspěvky schválené v roce 2013  Ke konci roku 

2013 tyto příspěvky činily 1 563 492 Kč a bylo z nich 

v roce 2014 vyplaceno 1 441 903 Kč  Po zohlednění 

vrácených nadačních příspěvků a dodatků ke smlouvám 

z roku 2013 tak v příštím období zbývá vyplatit ještě 

132 042 Kč  

V roce 2014 bylo tedy celkem vyplaceno 10 944 430 Kč 
a pro příští období zbývá vyplatit celkem 1 716 184 Kč 

V roce 2014 byl dále poskytnut věcný dar – kancelářský nábytek vyřazený z majetku NF ČRo v hodnotě 18 380 Kč ve 

prospěch Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o p s 

* smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené od 1  1  do 31  12  2014
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GRANTOVÝ PROGRAM
SCHVÁLENÉ 

NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVKY 

SKUTEČNĚ VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY ZBÝVÁ VYPLATIT V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH  
V MIN. LETECH

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V ROCE 2014 

CELKEM

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V MIN. LETECH

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V ROCE 2014

CELKEM

Jednotlivci

Krok za krokem 2 155 140 Kč 875 091 Kč 1 160 438 Kč 2 035 529 Kč 113 592 Kč 994 702 Kč 1 108 294 Kč

Člověk v nouzi 16 300 Kč 15 737 Kč 15 000 Kč 30 737 Kč 0 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč

Každý něco dokáže 540 658 Kč 63 575 Kč 463 018 Kč 526 593 Kč 950 Kč 77 640 Kč 78 590 Kč

Stipendijní program 664 000 Kč 487 500 Kč 177 500 Kč 665 000 Kč 17 500 Kč 486 500 Kč 504 000 Kč

CELKEM 3 376 098 Kč 1 441 903 Kč 1 815 956 Kč 3 257 859 Kč 132 042 Kč 1 560 142 Kč 1 692 184 Kč

Neziskové organizace

Krok za krokem 6 188 429 Kč 0 Kč 6 174 429 Kč 6 174 429 Kč 0 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč

Každý něco dokáže 653 500 Kč 0 Kč 643 500 Kč 643 500 Kč 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Cesty ke společnému 
světu

868 642 Kč 0 Kč 868 642 Kč 868 642 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM 7 710 571 Kč 0 Kč 7 686 571 Kč 7 686 571 Kč 0 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč

CELKOVÝ SOUHRN

Krok za krokem 8 343 569 Kč 875 091 Kč 7 334 867 Kč 8 209 958 Kč 113 592 Kč 1 008 702 Kč 1 122 294 Kč

Člověk v nouzi 16 300 Kč 15 737 Kč 15 000 Kč 30 737 Kč 0 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč

Každý něco dokáže 1 194 158 Kč 63 575 Kč 1 106 518 Kč 1 170 093 Kč 950 Kč 87 640 Kč 88 590 Kč

Stipendijní program 664 000 Kč 487 500 Kč 177 500 Kč 665 000 Kč 17 500 Kč 486 500 Kč 504 000 Kč

Cesty ke společnému 
světu

868 642 Kč 0 Kč 868 642 Kč 868 642 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM 11 086 669 Kč * 1 441 903 Kč 9 502 527 Kč 10 944 430 Kč 132 042 Kč 1 584 142 Kč 1 716 184 Kč



ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Adam H  z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč 7 925 Kč

Adéla K  z Prahy Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Agáta H  z Prahy Multifokální brýle 4 000 Kč 4 000 Kč

Alena S  z Nedašova Vodicí a asistenční pes 21 296 Kč 21 296 Kč

Alena S  z Nedašova
Krmivo pro vodicího psa na období  

srpen 2014 - leden 2015
4 972 Kč 4 972 Kč

Aleš B  z Vysokého Mýta Dotykový tablet 8 000 Kč 8 000 Kč

Aleš Z  z Karlových Varů Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Alois K  z Liberce Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 5 500 Kč 5 500 Kč

Aneta B  z Vaneče Dotykový tablet 8 500 Kč 8 500 Kč

Aneta P  z Prahy
Rekondičně - integrační pobyt pro držitele 

vodicích psů
6 500 Kč 0 Kč

Anna F  z Kroměříže Dotykový tablet 5 000 Kč 0 Kč

Anna L  z Frýdlantu nad Ostravicí Kamerová zvětšovací TV lupa - stolní 4 500 Kč 0 Kč

Anna N  z Prahy Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Anna Š  z Brázdimi Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 35 000 Kč 17 500 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Antonín P  z Havířova
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 

(stolní PC)
11 173 Kč 0 Kč

Barbora C  z Nového Sedla Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Daniel Š  z Olomouce Digitální čtecí zápisník s hlasovým výstupem 10 000 Kč 0 Kč

David N  z Opavy Bezdrátová braillská klávesnice 2 700 Kč 2 700 Kč

David P  z České Lípy Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 48 600 Kč 24 300 Kč

David S  z Blanska Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Denisa Š  z Hejnic
Pedagogická asistence na 2  pololetí školního 

roku 2013/2014
17 000 Kč 17 000 Kč

Eliška B  z Prahy Chodítko 20 000 Kč 20 000 Kč

Ester V  z Postřižína Dotykový tablet Apple iPad 9 000 Kč 9 000 Kč

Eva B  z Prostějova Osobní asistence na rok 2015 48 000 Kč 0 Kč

Eva K  z Prostějova Ozvučený přehrávač mp3 1 400 Kč 1 400 Kč

Eva O  z Prahy
Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních 

službách"
5 400 Kč 5 400 Kč

František F  z Křesetic Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

František P  z Rapotína
Dotykový tablet s operačním systémem 

Android
5 500 Kč 0 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

2 155 140 KČ 1 160 438 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014



ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

František P  z Opočnic Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Helena H  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 7 500 Kč 7 500 Kč

Helena H  z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 4 490 Kč 4 490 Kč

Helena K  z Prahy
Digitální zápisník s hlasovým výstupem 

(notebook)
4 000 Kč 4 000 Kč

Helena K  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 4 800 Kč 4 800 Kč

Ilona D  z Řepiště Kamerová zvětšovací TV lupa - stolní 5 500 Kč 0 Kč

Irena S  z Prahy
Osobní asistence na období  

červenec 2014 - červen 2015
25 000 Kč 12 500 Kč

Iris A  z Prahy Dotykový tablet 6 000 Kč 6 000 Kč

Iva K  ze Zlína
Osobní asistence na období  

září 2014 - červen 2015
27 000 Kč 0 Kč

Iveta K  z Chomutova Mobilní telefon s hlasovým výstupem 900 Kč 0 Kč

Jakub H  z Brandýsa nad Labem Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 0 Kč

Jakub M  z Mostu Asistenční cannisterapeutický pes 50 000 Kč 50 000 Kč

Jakub P  z Josefova Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Jakub S  z Loučky
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 

(stolní PC)
10 000 Kč 0 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Jan Ch  z Novosedel Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Jan N  z Chebu Dotykový tablet 8 500 Kč 8 500 Kč

Jan R  z Kyjovic Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem 9 137 Kč 0 Kč

Jan V  z Rychvaldu Kamerová zvětšovací lupa - přenosná 9 000 Kč 9 000 Kč

Jan Ž  z Luže Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 8 000 Kč

Jana H  z Plzně Naslouchadla 20 000 Kč 20 000 Kč

Jana K  z Mýta Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem 8 700 Kč 8 700 Kč

Jana K  z Žatce Sluchadla 10 500 Kč 10 500 Kč

Jana R  z Mělníka Pomůcky 3 995 Kč 3 995 Kč

Jana R  z Mělníka Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Jana R  z Mělníka Digitální zvětšovací lupa 11 000 Kč 0 Kč

Jarmila Š  z Orlové Digitální zvětšovací lupa 2 720 Kč 2 720 Kč

Jaromír Ž  z Hutiska - Solance Osobní asistence na školní rok 2014/2015 20 000 Kč 20 000 Kč

Jaroslav Š  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 5 500 Kč 5 500 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Jiří H  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 8 000 Kč

Jiří Karel Č  z Kladna Digitální zvětšovací lupa (notebook) 6 500 Kč 0 Kč

Jiří S  z Berouna Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 0 Kč

Jitka Č  z Kroměříže Osobní asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 0 Kč

Jitka N  ze Znojma Kamerová zvětšovací TV lupa - stolní 7 400 Kč 7 400 Kč

Jolana B  z Libiny Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Julie K  z Duchcova Dioptrické brýle 4 000 Kč 4 000 Kč

Julie R  z Hynčic nad Moravou Dotykový tablet 8 000 Kč 8 000 Kč

Kamil S  z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2014 30 000 Kč 30 000 Kč

Kamila V  z Prahy Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Karel L  z Vodňan
Úprava učebnic - přepis do Braillova písma  

a převod do zvukové podoby
5 000 Kč 5 000 Kč

Karin S  ze Studénky Dotykový tablet 8 500 Kč 8 500 Kč

Karolína K  z Nového města pod Smrkem Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Karolína S  z Třebotova
Osobní asistence v MŠ na období  

listopad 2014 - listopad 2015
30 000 Kč 15 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Kateřina H  z Brna Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Kateřina P  z Prahy Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 21 000 Kč 21 000 Kč

Květoslava Z  z Pardubic Filtrové brýle 2 349 Kč 0 Kč

Ladislav Č  z Kladna Nabíjecí akumulátor na kochleární implantát 11 150 Kč 11 150 Kč

Libuše P  z Ostravy Digitální zápisník s hlasovým výstupem 6 000 Kč 0 Kč

Lucie B  z Prostějova Osobní asistence 48 000 Kč 0 Kč

Lucie F  z České Lípy
Kurz - sebezkušenostní a růstová skupina  

pro studenty pomáhajících profesí
5 000 Kč 5 000 Kč

Lucie F  z Hrubé SKály Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Lucie Š  ze Štoků Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Ludmila Ž  z Aše Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 0 Kč

Ludmila Ž  z Aše Digitální zvětšovací lupa 9 500 Kč 9 500 Kč

Lukáš L  ze Vsetína Notebook 18 000 Kč 0 Kč

Magdalena D  z Pardubic Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 11 100 Kč 11 100 Kč

Magdalena Ž  ze Strančic Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 40 000 Kč 20 000 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Marcela J  z Prahy Rekvalifikační kurz 16 000 Kč 16 000 Kč

Marcela M  z Tišnova Naslouchadla 10 000 Kč 0 Kč

Marianna Z  z Hospozína Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Martin L  z Žerotína Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Martin R  z České Třebové Osobní asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Martin V  z Velehradu Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Martina B  z Olomouce Osobní asistence na rok 2015 20 000 Kč 0 Kč

Martina P  z České Lípy Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 48 600 Kč 24 300 Kč

Martina V  z Brna
Soubor pomůcek - Indikátor barev, digitální čtecí 

přístroj s hlasovým výstupem, braillský displej
15 000 Kč 15 000 Kč

Matyáš K  z Kutné Hory Úprava schodů 15 000 Kč 0 Kč

Michaela H  z Živanic Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Michaela K  z Nymburka Osobní asistence na rok 2014 30 000 Kč 30 000 Kč

Michaela K  z Nymburka Sluchadla 40 000 Kč 40 000 Kč

Michaela K  z Nymburka
Rekondičně - integrační pobyt pro držitele 

vodících psů
3 000 Kč 3 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Michaela M  z Prahy

Soubor pomůcek - digitální čtecí zařízení  

s hlasovým výstupem (stolní PC), braillský řádek 

a digitální zápisník (notebook)

23 000 Kč 0 Kč

Milena P  z Hradce Králové
Interkom - komunikační zařízení pro lyžaře  

a jeho traséra
3 000 Kč 0 Kč

Miloslav N  z Trutnova
Osobní asistence a doprava do školyve školním 

roce 2014/2015
35 000 Kč 0 Kč

Miroslav B  z Trhového Štěpánova Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Miroslava P  z Moravského Krumlova Digitální zvětšovací lupa (notebook) 5 000 Kč 5 000 Kč

Natálie A  z Českých Budějovic Pedagogická asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Natálie A  ze Svojšic Dotykový tablet Apple iPad 9 000 Kč 0 Kč

Natálie B  z Holohlav Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Nella Z  z Ostravy
Denní pobyt ve stacionáři na školní rok 

2014/2015
25 000 Kč 0 Kč

Nikola V  z Prahy Digitální zvětšovací lupa (notebook) 9 000 Kč 9 000 Kč

Ondřej J  z Karviné Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Ondřej K  z Litvínova Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 8 000 Kč

Ota Daniel S  z Vratimova
Doprava do školy pro handicapované ve školním 

roce 2014/2015
29 000 Kč 0 Kč

Patrik Ch  z Křivoklátu Dotykový tablet 9 000 Kč 0 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Patrik Z  z Karviné Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Pavla N  z Tábora

Soubor pomůcek - digitální čtecí zařízení  

s hlasovým výstupem (stolní PC), diktafon, 

ovladač VPN

4 500 Kč 0 Kč

Petr H  z Prahy Elektronický zápisník s hlasovým výstupem 6 961 Kč 0 Kč

Petr M  z Lochovic Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 4 800 Kč 0 Kč

Petr R  z Prahy
Pedagogická asistence na 2  pololetí školního 

roku 2013/2014
21 000 Kč 21 000 Kč

Petr R  z Prahy Osobní asistence na školní rok 2014/2015 40 000 Kč 0 Kč

Radim P  ze Slavkova u Brna

Soubor pomůcek - mobilní telefon s hlasovým 

výstupem, digitální čtecí přístroj s hlasovým 

výstupem

8 500 Kč 8 500 Kč

Ráchel S  z Prahy Notebook 12 000 Kč 12 000 Kč

Regina F  z Jihlavy
Rekvalifikační kurz Instruktor zdravotní tělesné 

výchovy pro seniory
15 000 Kč 0 Kč

Renata S  z Prahy
Digitální zápisník s hlasovým výstupem 

(notebook)
11 000 Kč 0 Kč

Romana H  z Olomouce Hmatové knížky pro děti 2 500 Kč 0 Kč

Romana H  z Olomouce Osobní asistence na rok 2014 24 000 Kč 24 000 Kč

Samuel M  z Prahy Brýle 2 600 Kč 2 600 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Sofie D  z Ostravy Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Stanislav V  z Opavy Brýle s plastovými skly 1 700 Kč 0 Kč

Stela Š  z Českého Těšína Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Štěpán S  ze Lhotky Dotykový tablet 8 500 Kč 8 500 Kč

Štěpán V  z Tuchlovic Multifokální brýle 5 000 Kč 5 000 Kč

Tadeáš H  z Prahy Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Tereza J  z Batelova Osobní asistence na školní rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Tobiáš T  z Rumburka Dotykový tablet Apple iPad 9 000 Kč 0 Kč

Tomáš H  z Bílovic Osobní asistence 22 260 Kč 0 Kč

Tomáš M  z Vlašimi Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 8 000 Kč 8 000 Kč

Tomáš O  z Jirkova Dotykový tablet Apple iPad 8 500 Kč 8 500 Kč

Tomáš S  ze Světlé nad Sázavou Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Tomáš Z  z Říčan Kamerová zvětšovací TV lupa - stolní 7 490 Kč 7 490 Kč

Věra S  z Huslenek Osobní asistence na školní rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Veronika K  z Chebu
Soubor pomůcek - kamerová zvětšovací lupa  

v přenosné verzi a čtečka hlasových etiket
2 000 Kč 2 000 Kč

Veronika K  z Chebu Osobní váha s hlasovým výstupem 1 000 Kč 0 Kč

Viktor P  z Prahy Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Viktorie P  z Brna Dotykový tablet 10 000 Kč 10 000 Kč

Vladimír V  z Ostravy Kamerová zvětšovací lupa 24 822 Kč 0 Kč

Vladislav M  z Kladna Předsádka k dalekohledovým brýlím 1 200 Kč 1 200 Kč

Vlasta Š  ze Starého Bohumína
Osobní asistence na období  

září 2014 - srpen 2015
32 000 Kč 0 Kč

Vlasta Š  ze Starého Bohumína Elektrické polohovací lůžko 15 000 Kč 0 Kč

Vojtěch S  z Velkých Hamrů Osobní asistence na školní rok 2014/2015 35 000 Kč 17 500 Kč

Zuzana M  z Prahy Dotykový tablet Apple iPad 9 000 Kč 0 Kč

Zuzana Z  z Prahy Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

ALKA o p s
ALKA - Odlehčovací služby pro rodiny se zrakově  
a kombinovaně postiženým členem

120 000 Kč 120 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, o s 

Setkání rodin 2014 110 000 Kč 110 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, o s 

Školní integrace 2014 150 000 Kč 150 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči o s 
Projekt Výzva - služba OASA, osobní asistence  
u dětí a mladých lidí se zrakovým postižením

100 000 Kč 100 000 Kč

DANETA, svépomocné sdružení rodičů  
a přátel zdravotně postižených dětí

Pomůcky pro zrakově postižené děti 14 000 Kč 14 000 Kč

Hornomlýnská, o p s 
Odlehčovací služba pro děti se zrakovým  
a kombinovaným postižením

70 000 Kč 70 000 Kč

Hornomlýnská, o p s 
Osobní asistence pro děti se zrakovým  
a kombinovaným postižením

100 000 Kč 100 000 Kč

NOVIDA, o p s 
Vybavení chráněné dílny nevidomých masérů 
NOVIDA

55 000 Kč 55 000 Kč

o s  LORM – Společnost pro hluchoslepé 
Sociálně aktivizační služby pro osoby  
s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty  
a klubová setkání hluchoslepých

750 000 Kč 750 000 Kč

o s  LORM – Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou 950 000 Kč 950 000 Kč

Občanské sdružení Ostrovid
Vidím dobře? - screeningové vyšetření zraku u dětí 
v mateřských školách v roce 2014

80 000 Kč 80 000 Kč

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 
nevidomých

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově 
postiženým

500 000 Kč 500 000 Kč

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 
nevidomých

Vidět tvýma očima - asistence  
pro děti se zrakovým postižením

400 000 Kč 400 000 Kč

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 
středisko pro nevidomé Dědina o p s 

Podpora služeb sociálních prevence pro těžce 
zrakově postižené

100 000 Kč 100 000 Kč
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Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizacíProgram Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

6 188 429 KČ 6 174 429 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014



PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 
středisko pro nevidomé Dědina o p s 

Renovace prostor střediska pro nevidomé 10 429 Kč 10 429 Kč

Raná péče EDA, o p s  
(Středisko pro ranou péči Praha, o p s )

Využití zrakových dovedností dětí se zrakovým  
a kombinovaným postižením k rozvoji komunikace

350 000 Kč 350 000 Kč

Raná péče EDA, o p s  
(Středisko pro ranou péči Praha, o p s )

Společně pro rodinu 2014 - EDA jede s Pestrou 90 000 Kč 90 000 Kč

Společnost pro ranou péči, o s Spolu 2014 - týdenní kurz pro rodiny 150 000 Kč 150 000 Kč

Společnost pro ranou péči, o s ,,Lépe vidět svět" 150 000 Kč 150 000 Kč

Středisko pro ranou péči Liberec, o p s 
Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým  
a kombinovaným postižením

300 000 Kč 300 000 Kč

Středisko pro ranou péči Plzeň, o p s Přijedeme až k vám VI 250 000 Kč 250 000 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace - světlo pro rodinu 300 000 Kč 300 000 Kč

Středisko rané péče SPRP České 
Budějovice

Znám a umím 250 000 Kč 250 000 Kč

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Program stimulace zraku pro klienty Střediska 
rané péče SPRP Olomouc

250 000 Kč 250 000 Kč

Středisko rané péče SPRP Ostrava
Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým 
postižením

250 000 Kč 250 000 Kč

Škola Jaroslava Ježka
Televizní lupa s dotykovým displejem a hlasovým 
výstupem pro práci žáků se zbytky zraku  
v základní škole

100 000 Kč 100 000 Kč

Škola Jaroslava Ježka
Podpora nácviku ovládání iPadu těžce zrakově 
postiženými žáky ZŠ

39 000 Kč 39 000 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o p s 
Vzdělávací rekondiční pobyt pro zrakově postižené 
občany

14 000 Kč 0 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Základní škola Dubá
SPONKA - Společně Pomáháme Nevidomým 
Kamarádům

100 000 Kč 100 000 Kč

Základní škola pro zrakově postižené 
(Praha, nám  Míru)

Pořízení dotykových tabletů pro žáky s těžkým 
zrakovým postižením

36 000 Kč 36 000 Kč

ZŠ a MŠ regionu Karlovarský venkov
Zakoupení kompenzační pomůcky pro zrakově 
postiženého žáka

50 000 Kč 50 000 Kč
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Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizací Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizací



Program Každý něco dokáže - Podpořené žádosti jednotlivců

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

16 300 KČ 15 000 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2014

Tereza P  z Hradce Králové Operace sítnice 15 000 Kč 15 000 Kč

Antonín P  z Havířova Zubní péče 1 300 Kč 0 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Alena S  z Nedašova
Rozvoj komunikačních dovedností v rámci projektu „V září 
Světlušky září“

23 968 Kč 23 968 Kč

Alena S  z Nedašova
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
10 050 Kč 10 050 Kč

Alena S  z Nedašova
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
19 665 Kč 18 465 Kč

Aleš M  z Brna Sportovní aktivity na rok 2014 - tandemová cyklistika 20 000 Kč 20 000 Kč

Barbora J  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
5 975 Kč 5 975 Kč

Barbora J  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
5 840 Kč 0 Kč

Ema F  z Hrdějovic
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
7 625 Kč 7 625 Kč

Program Člověk v nouzi - Podpořené žádosti jednotlivců

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Ema F  z Hrdějovic
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
9 675 Kč 8 975 Kč

Eva O  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
8 700 Kč 8 700 Kč

Eva O  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
2 350 Kč 2 350 Kč

Ivo B  z Prahy
Sportovní aktivity na rok 2014 - tandemová cyklistika, běžecké 

lyžování
20 000 Kč 20 000 Kč

Jan A  z Letohradu Hudební nástroj - tuba 60 000 Kč 60 000 Kč

Jan H  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
9 300 Kč 9 300 Kč

Jan H  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
19 375 Kč 18 675 Kč

Jana H  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
8 850 Kč 8 850 Kč

Jaroslav M  z Blanska Hudební nástroj - kytara 14 000 Kč 14 000 Kč

Josef S  ze Sedlce - Prčice Studijní výměnný pobyt v Kanadě v ak  roce 2014/2015 15 000 Kč 15 000 Kč

Kateřina H  z Hodonína
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
5 500 Kč 5 500 Kč

Kateřina H  z Hodonína
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
15 075 Kč 14 175 Kč

Kristýna Z  ze Znojma
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
8 100 Kč 8 100 Kč

Kristýna Z  ze Znojma
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
5 250 Kč 5 250 Kč

Program Každý něco dokáže - Podpořené žádosti jednotlivců
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

540 658 KČ 463 018 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014



ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Lukáš K  z Bučovic
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
9 200 Kč 9 200 Kč

Lukáš K  z Bučovic
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
13 075 Kč 13 075 Kč

Marek M  z Prahy Sportovní aktivity na rok 2014 - tandemová cyklistika 25 000 Kč 25 000 Kč

Martin B  z Mirošova Účast na Mistrovství světa ve vzpírání 2014 v Turecku 20 000 Kč 0 Kč

Michaela B  z Mikulova Hudební nástroj - klávesy 15 000 Kč 15 000 Kč

Michaela K  z Nymburka
Rozvoj prostorových a komunikačních doved-ností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
2 725 Kč 2 725 Kč

Michal M  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
5 000 Kč 5 000 Kč

Michal M  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních doved-ností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
12 050 Kč 12 050 Kč

Miroslav O  z Karolínky
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
3 725 Kč 3 725 Kč

Nikola B  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
7 225 Kč 7 225 Kč

Nikola B  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních doved-ností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
7 100 Kč 7 100 Kč

Ondřej K  z Černošic Sportovní aktivity v roce 2015 - showdown 20 000 Kč 0 Kč

Patrik H  z Luhačovic Sportovní aktivity na rok 2015 - alpské lyžování 25 000 Kč 0 Kč

Peter A  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
3 050 Kč 3 050 Kč

Peter A  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
4 750 Kč 4 750 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Petr M  z Předhradí
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
5 250 Kč 5 250 Kč

Petr M  z Předhradí
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
9 985 Kč 9 985 Kč

Roman K  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
3 300 Kč 0 Kč

Simona B  z Rokytnice nad 

Jizerou

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
8 600 Kč 8 600 Kč

Václav T  z Prahy Sportovní aktivity na rok 2014 - tandemová cyklistika, veslování 20 000 Kč 20 000 Kč

Vojtěch P  z Rožnova pod 

Radhoštěm

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ
3 800 Kč 3 800 Kč

Vojtěch P  z Rožnova pod 

Radhoštěm

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
12 325 Kč 12 325 Kč

Zdeněk P  ze Zdic
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - Kavárna 

POTMĚ na cestě v regionech
10 200 Kč 10 200 Kč

Program Každý něco dokáže - Podpořené žádosti jednotlivcůProgram Každý něco dokáže - Podpořené žádosti jednotlivců
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PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Blind Sport Club Praha
Podpora začínajícího bowlingového týmu  
pro slabozraké a nevidomé BSC Praha

10 000 Kč 10 000 Kč

Blind Sport Club Praha Podpora futsalového týmu BSC Praha 15 000 Kč 15 000 Kč

Blind Sport Club Praha Podpora mladých goalballových týmů BSC Praha 13 500 Kč 13 500 Kč

Český svaz zrakově postižených 

sportovců

Žákovská goalballová liga 2014 - turnaj žáků ZŠ  

s přípravným soustředěním
50 000 Kč 50 000 Kč

Český svaz zrakově postižených 

sportovců

Sportovní tábor 2014 - soustředění 

talentovaných zrakově postižených žáků  

a mládeže 2014

45 000 Kč 45 000 Kč

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Benjamínek, kadet, junior a integrace 2014 100 000 Kč 100 000 Kč

Futsal pro nevidomé  

- Avoy MU Brno, o s 
Bučovice Blind Football Cup 2014 35 000 Kč 35 000 Kč

o s  LORM – Společnost pro hluchoslepé 5  ročník Ceny Hieronyma Lorma 25 000 Kč 25 000 Kč

Občansko  sdružení OÁZA Hodonín  

- středisko speciálních služeb

Festival Tolerance 2014 - 15  jubilejní ročník - 

přehlídka zájmové umělecké činnosti zrakově 

postižených občanů - ZUČ

20 000 Kč 20 000 Kč

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 

nevidomých

NASLEPO - kulturní akce a aktivity osob se 

zrakovým postižením 2014
115 000 Kč 115 000 Kč

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 

středisko pro nevidomé Dědina o p s 
6  národní turnaj ve hře Quardo pro nevidomé 9 000 Kč 9 000 Kč

Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy 

při ZŠ pro zrakově postižené a žáky  

s vadami řeči v Opavě

Sportem přes hranice 60 000 Kč 60 000 Kč

Tandem Brno, o s Nový stůl na showdown 35 000 Kč 35 000 Kč

Program každý něco dokáže - Podpořené projekty neziskových organizací

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

TJ Dukla Praha Celoroční plavání osob se zrakovým postižením 8 000 Kč 8 000 Kč

TJ Dukla Praha
Kurz pěší turistiky a cyklistiky pro osoby  

se zrakovým postižením
10 000 Kč 10 000 Kč

TJ Zora Praha
Expedice na tandemových kolech z Prahy  

až za polární kruh
30 000 Kč 30 000 Kč

TJ Zora Praha
22  ročník Mezinárodního vánoční turnaj  

v showdownu jednotlivců 2014
5 000 Kč 0 Kč

TJ Zora Praha
28  ročník Mezinárodního Mikulášského turnaje  

v kuželkách 2014
5 000 Kč 0 Kč

TJ zrakově postižených ZORA PRAHA
Mezinárodní šachový turnaj zrakově postižených 

2014
11 000 Kč 11 000 Kč

TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Vánoční turnaj zrakově postižených žáků 2014 12 000 Kč 12 000 Kč

TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Cyklistická aktivita zrakově postižených 2014 25 000 Kč 25 000 Kč

TJ ZRAPOS Opava, o s 

Velikonoční turnaj - XXI  Ročník mezinárodního 

turnaje zrakově postižených sportovců  

v kuželkách

15 000 Kč 15 000 Kč

Program každý něco dokáže - Podpořené projekty neziskových organizací
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Stipendijní program - Podpořené žádosti jednotlivců Stipendijní program - Podpořené žádosti jednotlivců

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Barbora Ch  z Pražma Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

David S  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 25 000 Kč 0 Kč

Hana S  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 25 000 Kč 0 Kč

Inka D  ze Sokolova Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Jan B  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Jan M  z Kroměříže Studijní stipendium na školní rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Jaroslav J  z Rumburka Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Jiří Č  ze Žinkov Studijní stipendium na akademický rok  2013/2014 18 000 Kč 18 000 Kč

Jiří Č  ze Žinkov Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Johana F  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 25 000 Kč 0 Kč

Josef S  ze Sedlce - Prčice Studijní stiendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Lucie Ch  ze Sobotovic Studijní stipendium na školní rok 2014/2015 20 000 Kč 10 000 Kč

Lukáš L  ze Vsetína Studijní stipendium na školní rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Marek M  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2014/2015 25 000 Kč 12 500 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Martin H  z Otrokovic Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Pavel D  ze Žďáru nad Sázavou Studijní stipendium na akademický rok 2013/2014 18 000 Kč 18 000 Kč

Pavel D  ze Žďáru nad Sázavou Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Pavel S  ze Žďáru nad Sázavou
Studijní stipendium na rok 2015 v Mezinárodním centru 

Axmannovy techniky modelování
30 000 Kč 0 Kč

Petr V  z Dříteně Studijní stipendium na školní rok 2014/2015 28 000 Kč 14 000 Kč

Šarlota K  z Ševětína Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Václava T  z Prahy

Studijní stipendium na školní rok 2014/2015  

v Mezinárodním centru Axmannovy techniky 

modelování

30 000 Kč 0 Kč

Vilma Š  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 15 000 Kč

Zdeněk P  z Nečtin Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč

Zdeňka H  z Otrokovic Studijní stipendium na akademický rok 2014/2015 30 000 Kč 0 Kč
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PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

664 000 KČ 177 500 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014



Program Cesty ke společnému světu  
- Podpořené projekty neziskových organizací

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

868 642 KČ 868 642 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2014

Asociace rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých  

v ČR, o s 

Tactus cz 2014 100 000 Kč 100 000 Kč

Knihovna Bedřicha Beneše 

Buchlovana, příspěvková 

organizace

Poznej a pomoz 4 374 Kč 4 374 Kč

Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé 220 000 Kč 220 000 Kč

Občanské sdružení Apogeum
Nácvik speciálních dovedností, zajištění školení  

a supervize nevidomého týmu Kavárny POTMĚ 2014
27 268 Kč 27 268 Kč

Občanské sdružení Slepíši
Dlouhodobý osvětový projekt  „HELE  LIDI“ pro děti 

základních a mateřských škol
100 000 Kč 100 000 Kč

Okamžik - sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Poradenské centrum 400 000 Kč 400 000 Kč

Okamžik - sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Osvěta formou vydání knihy o životě se slepotou 17 000 Kč 17 000 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

272 950 KČ 0 KČ 272 950 KČ

SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

VYPLACENO 
2013

VYPLACENO 
2014

Člověk v tísni, o p s 

Finanční dar určený ke zmírnění následků 

povodní 2013 - přímé rozdělení mezi poškozené 

osoby

272 950 Kč 0 Kč 272 950 Kč

Povodňová sbírka Pomáhejte s námi

POVODŇOVÁ SBÍRKA  
POMÁHEJTE S NÁMI
Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá nejen nevido-

mým, ale také obětem povodní, které zasáhly Českou 

republiku v červnu 2013  Ze sbírky Pomáhejte s námi, 
kterou vyhlásil ve spolupráci s Českým rozhlasem, bylo 

v roce 2014 rozděleno celkem 442 950 Kč  Poděkování 

za úzkou spolupráci při rozdělování těchto finančních 

prostředků patří Člověku v tísni, o p s   Celkový výtěžek 

povodňové sbírky se ke konci roku 2014 vyšplhal na 

12 596 123,82 Kč  

Sbírka Pomáhejte s námi byla vyhlášena na dobu neur-

čitou, aby v případě humanitárních katastrof na území 

České republiky mohla okamžitě přijímat dary na pomoc 

obětem a dále je rozdělovat potřebným 

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace  

k veřejné sbírce Pomáhejte s námi o nadačních příspěv-

cích schválených a vyplacených v roce 2014  V roce 2014 

byly rovněž vyplaceny některé nadační příspěvky schvá-

lené v roce 2013  Doplatky z roku 2013 činí 170 000 Kč
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sbírka Pustevny

SBÍRKA PUSTEVNY
Dne 14  dubna 2014 vyhlásil Nadační fond Českého roz-

hlasu veřejnou sbírku Pustevny na obnovu požárem zcela 

zničené národní kulturní památky Libušín na Pustevnách  

Také při této sbírce spolupracoval nadační fond s Českým 

rozhlasem – stanicemi Radiožurnálem a Dvojkou, aby 

společně pomohly shromáždit prostředky na rekonstruk-

ci této architektonicky i historicky zcela ojedinělé stavby  

Na podporu sbírky uspořádal počátkem května Český 

rozhlas ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě  

v Rožnově pod Radhoštěm „Den pro Pustevny“  Pro malé 

i velké návštěvníky bylo přichystáno pohádkové pásmo 

Rádia Junior, umělecké dílny, ukázky tradiční rukodělné 

výroby, hudební vystoupení a další  Částka ze vstup- 

ného pak putovala na účet sbírky Pustevny, jejíž výtěžek  

v roce 2014 dosáhl 881 028,91 Kč  Lidé však mohou po-

máhat dále – sbírka stále trvá a ukončena bude 8  dubna 

2017   

poděkování dárcům

POMOC, KTERÁ JE VIDĚT
Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat spolu s námi  

Jednotlivcům, kteří nám věnovali jednorázový finanční 

dar či nás podporují pravidelně, ale také našim partne-

rům z řad firemních dárců, kteří jsou nám velkou oporou  

Kromě nezbytné finanční pomoci do spolupráce se Svět-

luškou zapojují své zaměstnance, přinášejí nové nápady 

a projekty a společně tak budujeme partnerství, která 

nám umožňují růst a dále pomáhat  Díky těmto partner-

stvím tak může nadační fond realizovat projekty, které 

by jinak zůstaly jen na papíře  

Velmi si vážíme toho, že jsme takové partnery našli ve 

společnosti ČSOB, a s , generálním partnerovi projektu,  

a dále ve společnostech Herbadent, s r o  a finanční sku-

pině AXA Česká republika s r o   Velkou oporou Nadač-

nímu fondu Českého rozhlasu je jeho zřizovatel Český 

rozhlas, který vše před 14 lety nastartoval  

Děkujeme společnosti ČSOB, a s , která se v roce 2014 

stala generálním partnerem Světlušky   Díky tomuto 

partnerství jsme mohli realizovat naše projekty a také  

nabídnout dárcům nový způsob finanční podpory Svět-

lušky přes smartbanking prostřednictvím QR kódu  

Účelově vázaný dar ve výši 10 000 Kč pak umožnil finan-

covat pedagogickou asistenci pro Natálku A  z Českých 

Budějovic  Světluška se také vypravila přímo za zaměst-

nanci ČSOB – u centrály společnosti v Praze 5 Radlicích 

otevřela autobusovou Kavárnu POTMĚ a na sklonku roku 

se zúčastnila vánočních trhů, kde prodávala křišťálové 

ozdoby a další sbírkové předměty  ČSOB ale nepomá-

há pouze finančně  Speciálně vyškolení odborníci z řad 

zaměstnanců ČSOB poskytují zaměstnancům NF ČRo 

konzultace v oblasti koučingu  Společnost ČSOB, a.s. 
podpořila projekt Světluška od počátku spolupráce 

v roce 2013 částkou více než 3,7 milionu korun, z toho 
pro rok 2014 darovala 3 510 000 Kč.  

Velký dík patří hlavnímu partnerovi společnosti Herba-

dent s r o , malé poctivé české firmě s velkým srdcem, 

která Světlušku podporuje už šestým rokem a svoji 

pravidelnou finanční pomoc rozšířila o výtěžek v podobě 

1 Kč z každého prodaného produktu dentální řady  Spo-
lečnost Herbadent s.r.o. podpořila projekt Světluška 
od roku 2009 částkou téměř 6,2 miliony korun, z toho 
v roce 2014 věnovala 1 124 685 Kč 

Poděkování patří také hlavnímu partnerovi finanční 

skupině AXA Česká republika s r o , která podporuje 

Světlušku již devátým rokem  Díky této finanční podpoře 

mohla Světluška v r  2012 zrealizovat přestavbu auto-

busové Kavárny POTMĚ, zaměstnanci finanční skupiny 

AXA Česká republika s r o  pak rovněž pomáhali stavět 

Kavárnu POTMĚ na Ovocném trhu a zajišťovali  doprovo-

dy nevidomých kavárníků  Finanční skupina AXA Česká 
republika s.r.o. podpořila projekt Světluška od počátku 
spolupráce v roce 2006 více než 19 miliony korun, z to-
ho v roce 2014 darovala 500 000 Kč  

Do rodiny partnerů Světlušky v roce 2014 přibyla Nadace 

Vodafone Česká republika, která se stala partnerem pro 

technologie  Díky spolupráci byl připraven nový grantový 

program zaměřený na technologie pomáhající nevido-

mým a v rámci podzimní světluščí sbírky proběhla sbírka 

mezi zaměstnanci a také SMS informační kampaň zamě-

řená na zákazníky mobilního operátora Vodafone s žá-

dostí o zaslání DMS  Získané výtěžky ze zaměstnanecké 

sbírky i z DMS pak byly zdvojnásobeny  Nadace Vodafo-
ne věnovala v roce 2014 Světlušce celkem 285 950 Kč  
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poděkování dárcům

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM  
ZA VĚCNÉ DARY A BEZPLAT-
NĚ POSKYTNUTÉ SLUŽBY
Děkujeme všem partnerům, kteří nám poskytují služby  

a produkty zdarma, a tím nám pomáhají šetřit prostřed-

ky a minimalizovat naše náklady  S jejich pomocí můžeme 

připravovat naše projekty profesionálně, aniž bychom 

zatížili provozní rozpočet  

Bez těchto společností bychom nemohli pomáhat  
v takové míře:

Darovaná věcná plnění či služby | hodnota daru

ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 19 036,76 Kč

AKUSTICKÉ CENTRUM s.r.o. | měření hladiny hluku 

v rámci hudebních vystoupení na Kavárně POTMĚ  

a Kavárně POTMĚ na cestě

Antonín Hrad | potisk triček na sbírkové dny

AV MEDIA, a.s. | zapůjčení vysílaček na koncert  

pro Světlušku | 8 000 Kč

BOZP-PO s.r.o. | dokumentace BOZP a PO

Calamarus, s.r.o. | tisková produkce na Noční běh  

pro Světlušku | 9 680 Kč

CESK a.s. | zapůjčení vitríny na zmrzlinu pro Kavárnu 

POTMĚ

Clifford Chance LLP | právní poradenství a zastupování

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.  | nápoje  

pro Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku| 87 712 Kč
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COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. | catering na koncert 

pro Světlušku

COPY GENERAL s.r.o. | kopírovací a tiskové služby na rok 

2014| 35 000 Kč

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o. | občerstvení na koncert 

pro Světlušku

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. | dar ve formě  

přepravních služeb | 363 000 Kč

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společ-
nost | propagace projektů Světlušky

Eltodo EG a.s. | zajištění elektrického připojení na akcích 

Světlušky

FELCO Praha, spol. s r.o. | tisk plakátů v rámci kampaní 

Světlušky 2014| 104 054 Kč

FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | balená voda  

a zapůjčení výdejníků pro Kavárnu POTMĚ a koncert  

pro Světlušku | 89 985 Kč

FORCORP GROUP spol. s r.o. | ostraha Kavárny POTMĚ 

na cestě v Olomouci | 2 160 Kč

Ford Motor Company s.r.o. | zapůjčení a polep vozu  

na Kavárnu POTMĚ 

Geis CZ s.r.o. Logistics CZE s.r.o. | zdarma skladové  

prostory pro sbírkové předměty a vybavení Kavárny  

POTMĚ

Globus ČR, k.s. | poukázky k odběru zboží v Globus ČR  

| 4 000 Kč

GRANTIS, spol. s r.o. | tisk předávacích protokolů  

na sbírkové dny | 2 000 Kč

Hotel PERLA | ubytování týmu Kavárny POTMĚ  

a účinkujících v rámci koncertu pro Světlušku

Identifikační systémy, s.r.o. | svítící tyčinky a identifikační 

náramky s potiskem pro Noční běh pro Světlušku  

 koncert pro Světlušku | 30 160 Kč

ISC Communication Czech a.s. | analogové telefony  

a náhlavní soupravy na sbírkové dny | 10 381 Kč

Iva Vodáková – DURABO | tisk průkazů pro dobrovolníky 

na sbírkové dny

JOHNNY SERVIS s.r.o. | zapůjčení mobilního WC včetně 

servisu na Kavárnu POTMĚ | 22 990 Kč

JUTA a.s. | motouz na krovky pro sbírkové dny  

KRALUPOL a.s. | poskytnutí PB lahví pro vytápění stánku 

pro prodej křišťálových ověsů v rámci projektu Křišťál  

pro Světlušku

LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. | káva ILLY, čaje  

a zapůjčení kávovarů na Kavárnu POTMĚ  

LMC s.r.o. | inzerce na portálu Jobs cz | 2 299 Kč

Lubomír Fulka | zátěžové vaky pro party stany  

(Kavárna POTMĚ) | 1 120 Kč

Magistrát hl. města Prahy | záštita nad projekty  

a poskytnutí CLV ploch na kampaně Světlušky

MaxDrive s.r.o. | parní mytí vozu nadačního fondu  

| 3 000 Kč

METROSERVIS s.r.o. | zápůjčka vah na inventuru  

a balení sbírky | 36 000 Kč

Městská část Praha 1 | pomoc při realizaci projektu  

Křišťál pro Světlušku

Mladá fronta a.s. | poskytnutí tiskové inzerce (kavárna, 

sbírka, koncert) | 364 951 Kč

Model Obaly a.s. | nástěnné kalendáře s ilustracemi  

Aloise Mikulky; klopové krabice, vlnitá lepenka, papírové 

lucerničky, krovky a misky na sbírkové dny | 224 000 Kč

MORIS Design s.r.o. | výroba světluščích čelovek Led 

Lenser

NODE MORAVA s.r.o. | skládací rudl pro potřeby Kavárny 

POTMĚ | 1 418 Kč

OBALINDA s.r.o. | obalový materiál na inventuru |  

2 519 Kč

OSRAM Česká republika s.r.o. | poskytnutí dekorativního 

osvětlení stánku pro prodej křišťálových ověsů v rámci 

projektu Křišťál pro Světlušku

Parkhotel Praha | ubytování pro realizační tým koncertu 

pro Světlušku

Pavel Štoll | 2x počítač Lenovo M55p a 2x monitor 17“ HP 

LCD pro potřeby sbírky  | 4 398 Kč

PEBAL s.r.o. | obalové materiály pro sbírkové dny

PositiveZero Ltd., organizační složka | ledvinky včetně 

potisku na Kavárnu POTMĚ | 3 267 Kč

Pražské služby a.s. | odvoz odpadu v rámci Kavárny  

POTMĚ a koncertu pro Světlušku

Preciosa – Lustry a.s. | křišťálové komponenty na výrobu 

vánočních ověsů pro Křišťál pro Světlušku a speciální  

konstrukce stromu pro jejich zavěšení

Geis CZ s.r.o. Logistics CZE s.r.o. | zdarma skladové pro-

story pro sbírkové předměty a vybavení Kavárny POTMĚ

RAYFILM s.r.o. | průhledné samolepící štítky na sbírkové 

dny | 7 919 Kč

Sdružení Nového Města Pražského | poskytnutí stánku 

na Václavských Vánocích pro prodej křišťálových ověsů 

v rámci projektu Křišťál pro Světlušku 

SECUPACK s.r.o. | obalový materiál, lepicí pásky,  

ZIP sáčky, tašky na inventuru a balení sbírky | 2 540 Kč

Skanska a.s. | pronájem stavebních kontejnerů  

pro Kavárnu POTMĚ

SOR Libchavy s.r.o. | opravy autobusu s Kavárnou POTMĚ

STUDIO BEEP a.s. | poskytnutí zvukového studia  

pro nahrávání rozhlasových spotů

SVS s.r.o. | tiskové materiály ke kampaním Nadačního fon-

du Českého rozhlasu

ŠAMPION a.s. | rozlišovací dresy na běh pro Světlušku  

| 2 940 Kč

TERS, spol. s r.o.  | tašky s bezpečnostní páskou  

na sbírkové dny | 7 560 Kč

Tesla Lighting s.r.o. | světelné dekorace na koncert  

pro Světlušku a výroba speciální edice úsporných žárovek 

TICK TACK s.r.o. | přeprava osob v rámci koncertu  

pro Světlušku | 10 000 Kč

poděkování dárcůmpoděkování dárcům
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DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

ALEX FOX Central Europe, s r o 37 000

AMJ Trade, spol  s r o 20 000

ANO 2011 - MO Jindřichův Hradec 20 651

ARMADA FILMS s r o 10 000

ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ 

REPUBLIKA a s 
60 000

AXA Česká republika s r o 510 590

Barták Jaromír 12 000

Bentley Jakub 50 000

Bidvest Czech Republic s r o 10 000

Blue Events, s r o 50 000

Boogie Films s r o 20 000

Buryšková Marie 10 000

Čadil Vladimír 10 000

Československá obchodní banka, a s 510 000

Český rozhlas 1 000 000

DAMUND Consult s r o 20 000

Derma Plus s r o 10 000

DOKTOR KLAIN s r o 20 000

DS Soft Olomouc, spol  s r o 10 000

Exotropic s r o 10 000

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

MUDr  Vladimíra Fleischmannová, s r o 12 000

Fórum dárců 107 071,50

Grand Optik 10 000

Herbadent s r o 1 124 685

Hollows John Arthur 50 000

Hotel Zlatá Hvězda, s r o 13 000

Hotel Zlatá Hvězda, s r o 22 000

HOYA Lens CZ a s 75 000

Janáček Fredrik 10 000

Klufová Eva 10 000

Kryl Petr 10 000

LBtech a s 10 000

Melzer Jiří 10 000

METESS s r o 20 000

Mikroelektronika spol  s r o 10 000

Moštěková Lenka 10 000

Nadace Martina Romana 50 000

Nadace Vodafone Česká republika 285 950

Nosek Pavel 10 000

O2 Czech Republic a s 150 000

občanské sdružení The Boom 17 000

TONERA spol. s r.o. | tonery do kanceláří | 23 858 Kč

UNIPRINT, s.r.o. | tiskové materiály na sbírkové dny  

a koncert | 11 376 Kč

VAN GILLERN s.r.o. | PE tašky s potiskem Světlušky 

VISUAL WAY s.r.o. | zapůjčení plazmových obrazovek  

na prodejní akci v rámci sbírkových dní a koncertu  

pro Světlušku 

ZDM s.r.o. | trička na běh pro Světlušku a sbírkové dny

Dále děkujeme partnerům, kteří nám poskytli své  
produkty či služby za minimální náklady:

Agentura Antipol Brno s.r.o. | spolupráce při prodeji  

kalendářů pro Světlušku

ARIETA Creative Shop | grafické služby za symbolickou 

úplatu

Audip s.r.o. | účetní služby a mzdová agenda

AUGUR spol. s r. o. | občerstvení na koncert pro Světlušku

Boss Timer s.r.o. | dodavatel sbírkových předmětů

CAMPING GAZ CS s.r.o. | přenosná plynová kamna  

pro vytápění stánku pro prodej křišťálových ověsů v rámci 

projektu Křišťál pro Světlušku

Dominik Herr | grafické služby za symbolickou úplatu

G4S Cash Solutions a.s. | svoz pokladniček a počítání  

výtěžku během sbírkových dní

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. | audit za rok 2014  

za symbolickou cenu

Lucernička Flowers | květiny na výzdobu scény koncertu 

pro Světlušku

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 |  

nekomerční pronájem Pražské křižovatky na koncert

Národní divadlo | nekomerční pronájem prostor pro  

účinkující a přenosovou techniku na koncert pro Světlušku

Národní památkový ústav | nekomerční pronájem prostor 

pro přenosovou techniku na koncert pro Světlušku

SCENOGRAFIE s.r.o. | scénografie koncertu pro Světlušku 

včetně výroby vzducholodi

poděkování dárcům poděkování dárcům

PŘIJATÉ FINANČNÍ DARY V ROCE 2014
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)
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DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

Parvonič Petr 12 000

Pláček Radim 15 000

Porupka Tomáš 20 000

Princip a s 50 000

Rextim holding a s 53 800

Ringier Axel Springer CZ, a s 30 000

Rybařík Václav Ing 100 000

Říha David 20 000

Salava Kamil 20 000

Skanska a s 98 633

Suchý Zdeněk 10 000

Sunny Jim & friends, s r o 10 000

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

Šafářová Petra 13 150

Škrobánek David 10 000

Šopík Vincenc 10 000

Šopko František RNDr 14 000

Target Pictures Production s r o 12 000

TECHNOLOGY s r o 30 000

Urban Karel, Ing 20 000

Válek Petr 20 000

Vlastník Marek 12 000

Zselezová Eva 20 000

Celkem 5 017 531

generální partner 

hlavní partneři

           zřizovatel a hlavní mediální partner          partner pro technologie

poděkování dárcům
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hlavní mediální partner

významný dárce projektu Světluška                           partner Nočního běhu pro Světlušku 

partneři Kavárny POTMĚ

partneři sbírkového Dne, kdy září Světlušky

partneři koncertu Světlo pro Světlušku

partneři Křišťálu pro Světlušku

dlouhodobí partneři a partner pro audit

partneři Kalendářů pro Světlušku

partneři pro tisk

mediální partneři

Děkujeme za laskavou pomoc partnerům 

Akustické centrum s r o , Bezmezí o s , Boss Timer s r o , City Channel, Eclipse Print a s , Eltodo EG a s , Fórum dárců,  

Grantis s r o , Juta a s , Občanské sdružení Okamžik, Pebal s r o , Pizza Coloseum Myslbek, Pražské služby a s ,  

RAYFILM s r o , TERS s r o , VAN GILLERN s r o , VAN Group Plus s r o 

partneři 2014partneři 2014
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Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12

120 99 Praha 2

e-mail: svetluska@rozhlas cz

www svetluska net

sbírková konta Světlušky: 

99999 99999/0100 KB,   

888 373 888/0300 ČSOB

sbírkové konto povodňové sbírky Pomáhejte s námi:

888 444 666/0300 ČSOB 

sbírkové konto Pustevny: 555 484 555/0300 ČSOB 

provozní účet: 666 171 666/0300 ČSOB

DMS SVETLUSKA na číslo 87 777,   

pro roční podporu ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA 

(sbírka Světluška)

DMS ROZHLAS (povodňová sbírka)

DMS PUSTEVNY (sbírka Pustevny)

Ředitel 

Přemysl Filip 

Zástupkyně ředitele 

Vedoucí sbírky Světluška

Linda Vaňková 

Manažerka provozu

Petra Frýbortová 

Manažerka nadačních příspěvků 

Dagmar Prajznerová

Koordinátorka nadačních příspěvků 

Lucie Lešuková

PR manažerka

Barbora Mocová

Koordinátorka kampaní

Šárka Jurásková

Projektová manažerka 

Olga Velíšková

Vedoucí projektu Kavárna POTMĚ na cestě  

Veronika Musilová 

Asistentka

Irena Machková

Koordinátorka fundraisingu 

Markéta Marićová
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Tým Kavárny POTMĚ 

Nevidomí kavárníci: Kateřina Hegrová, Jan Hegr, Petr  

Adamec, Lukáš Kakara, Kamila Koncová, Petr Mašek,  

Michal Maišl, Alenka Schutová, Zdeněk Rybák, Kristýna  

Zapletalová, Nikola Bílá, Ema Fenclová, Vojtěch Polášek, 

Eva Odehnalová, Simona Boudová, Jana Handzlíková,  

Roman Kabelka, Michaela Kováčová, Bára Janová  

a Miroslav Orság  

Vidící tým

Jiří Blíha, Radka Blíhová, Jana Burešová, Zuzana Vilímová, 

Jakub Sokol, Lenka Dufková, Anna Stryhalová, Markéta  

Korbelová, Tomáš Kratochvil, Michaela Kratochvilová,  

Markéta Vrňatová, Barbora Zavadilová a dobrovolníci  

ze Střední školy gastronomické a hotelové v Praze 4 

Tým sbírky V září Světlušky září 

Koordinátoři sbírky: Alena Schutová, Veronika Hadová, 

Karolina Hajská, Martin Kopeček, Barbora Malijevská, 

Eliška Ornstová, Petra Páleníková, Kateřina Steklá, Pavlína 

Staňková 

Dobrovolníci a spolupracovníci na projektech Nadačního 
fondu Českého rozhlasu 

Jakub Hereš, David Podhola, Martin Skála, Vladimír Kroc, 

Kevin V  Ton, Michal Kuchař, Luděk Sokol, Martin Fábera, 

Dominik Herr, Miloslav Dvořák, Jindřiška Prchalová,  

Marie Černíčková, Petr Vaněk, Jan Cága, Aleš Náhlý,  

Dalibor Puchta, David Sedlecký, Matěj Stránský

Formální náležitosti zákona o účetnictví

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadačního 

fondu známy žádné významné události, které nastaly  

po rozvahovém dni a byly by významné pro naplnění účelu 

výroční zprávy  Nadační fond se řídí platnou legislativou 

České republiky v oblasti pracovněprávních vztahů  

a ochrany životního prostředí a nevydává prostředky  

na činnost v oblasti výzkumu a vývoje  Náklady na správu 

nadačního fondu jsou vedeny odděleně  Správní rada 

schvaluje rozpočet fondu, náklady na správu veřejných  

sbírek a schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu  

o činnosti a hospodaření  Dozorčí rada kontroluje plnění 

podmínek stanovených pro poskytování nadačních  

příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem   

Nadační fond dále nemá organizační složku v zahraničí 

© 2014 Nadační fond Českého rozhlasu

grafika & dtp: Miloslav Dvořák, ARIETA Creative Shop

grafická vzducholoď: Hynek Dřízhal, Scénografie

tisk: 

foto: Dominik Herr (str  15, 17, 18, 25 - vlevo nahoře a dole, 

vpravo nahoře, 29), Dalibor Puchta (str  13, 22, 25 - vlevo 

uprostřed, 74), Kevin V  Ton (titulní a zadní strana, str  9 

- vlevo dole a vpravo nahoře), David Sedlecký (str  19, 20, 

25 - vpravo dole), Filip Jandourek (str  9 - vlevo nahoře  

a uprostřed, vpravo dole), Ondřej Horák (str  4, 16), Martina 

Kaderková (str  7, 41), Khalil Baalbaki (str  85), Jakub Hritz 

(str  72), Šárka Jurásková (str  32), Jakub Skokan (str  34), 

Anna Šolcová (str  11), Igor Zacharov (str  27) 

kontaktní údaje kontaktní údaje
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Zpráva nezávislého auditora 
pro Správní radu Nadačního fondu 

Českého rozhlasu k 31 12 2014
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Výkaz zisku a ztráty
za období roku 2014
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Výkaz zisku a ztráty za období roku 2014Výkaz zisku a ztráty za období roku 2014

A. Náklady

č. ř. za účetní období celkem

1
hlavní 

činnost
hospodářská 

činnost
CELKEM

I. Spotřebované nákupy celkem 2 2035 2 035

1 Spotřeba materiálu (501) 3 2 011 2 011

2 Spotřeba energie (502) 4 19 19

3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5

4 Prodané zboží (504) 6 5 5

II. Služby celkem 7 2 070 2 070

5 Opravy a udržování (511) 8 43 43

6 Cestovné (512) 9 23 23

7 Náklady na reprezentaci (513) 10 34 34

8 Ostatní služby (518) 11 1 970 1 970

III. Osobní náklady celkem 12 6 113 6 113

9 Mzdové náklady (521) 13 4 663 4 663

10 Zákonné sociální pojištění (524) 14 1 407 1 407

11 Ostatní sociální pojištění (525) 15

12 Zákonné sociální náklady (527) 16 43 43

13 Ostatní sociální náklady (528) 17

IV. Daně a poplatky celkem 18 14 14

14 Daň silniční (531) 19

15 Daň z nemovitostí (532) 20

16 Ostatní daně a poplatky (538) 21 14 14

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

V. Ostatní náklady celkem 22 248 248

17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23

18 Ostatní pokuty a penále (542) 24

19 Odpis nedobytné pohledávky (543) 25

20 Úroky (544) 26

21 Kursové ztráty (545) 27

22 Dary (546) 28

23 Manka a škody (548) 29

24 Jiné ostatní náklady (549) 30 248 248

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 580 580

25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 567 567

26 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm  a hmotn 
majetku (552)

33 13 13

27 Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28 Prodaný materiál (554) 35

29 Tvorba rezerv (556) 36

30 Tvorba opravných položek (559) 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38

31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními  
složkami (581)

39

32 Poskytnuté Členské příspěvky (582) 40

VIII  Daň z příjmů celkem 41

33 Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem  43 11 060 0 11 060
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B.  Výnosy

č. ř. za účetní období celkem

44
hlavní 

činnost
hospodářská 

činnost
CELKEM

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 17 358 375

1 Tržby za vlastní výrobky (601) 46

2 Tržby z prodeje služeb (602) 47 358 358

3 Tržby za prodané zboží (604) 48 17 17

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

4 Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50

5 Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6 Změna stavu zásob výrobků (613) 52

7 Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem 54

8 Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9 Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

IV. Ostatní výnosy celkem 59 9 055 9 055

12 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60

13 Ostatní pokuty a penále (642) 61

14 Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15 Úroky (644) 63 4 4

16 Kursové zisky (645) 64

17 Zúčtování fondů (648) 65 9 002 9 002

18 Jiné ostatní výnosy (649) 66 49 49

Výkaz zisku a ztráty za období roku 2014Výkaz zisku a ztráty za období roku 2014

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 76 76

19 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného ma-

jetku (652)

68 61 61

20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69

21 Tržby z prodeje materiálu (654) 70

22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71

23 Zúčtování rezerv (656) 72

24 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73

25 Zúčtování opravných položek (659) 74 15 15

VI.  Přijaté příspěvky celkem 75 1 572 1 572

26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 

(681)

76

27 Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 1 572 1 572

28 Přijaté členské příspěvky (684) 78

VII. Provozní dotace celkem 79

29 Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem 81 10 720 358 11 078

C Výsledek hospodaření před zdaněním 82 -340 358 18

34 Daň z příjmů (591) 83 18 18

D Výsledek hospodaření po zdanění 84 -340 340
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Rozvaha  
k 31  12  2014
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AKTIVA č. ř.
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav k poslednímu 
dni účetního  

období

A Dlouhodobý majetek celkem 1 1 630 1 306

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3

2 Software (013) 4

3 Ocenitelná práva (014) 5

4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6

5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7

6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2 701 2 806

1  Pozemky (031) 11

2  Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12

3  Stavby (021) 13

4  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 2 701 2 806

5  Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15

6  Základní stádo a tažná zvířata (026) 16

7  Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17

8  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18

9  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19

10  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22

2 Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23

3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24

4 Půjčky organizačním složkám (066) 25

5 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 26

6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 27

7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -1 071 -1 500

1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30

2 Oprávky k softwaru (073) 31

3 Oprávky k ocenitelným právům (074) 32

4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33

5 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34

6 Oprávky ke stavbám (081) 35

7 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit 

věcí (082)

36 -1 071 -1 500

8 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37

9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38

10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39

11 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40

B Krátkodobý majetek celkem 41 19 645 21 899

I. Zásoby celkem 42 3 111 2 144

1 Materiál na skladě (112) 43

2 Materiál na cestě (119) 44

3 Nedokončená výroba (121) 45

4 Polotovary vlastní výroby (122) 46

Rozvaha k 31  12  2014Rozvaha k 31  12  2014
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5 Výrobky (123) 47

6 Zvířata (124) 48

7 Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 3 111 2 136

8 Zboží na cestě (139) 50

9 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 8

II. Pohledávky celkem 52 137 166

1 Odběratelé (311) 53 111 106

2 Směnky k inkasu (312) 54

3 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55

4 Poskytnuté provozní zálohy (314) 56 66 43

5 Ostatní pohledávky (315) 57 0

6 Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 216 219

7 Pohledávky za institucemi soc zabezpečení a veřej zdrav poj  

(336)

59

8 Daň z příjmů (341) 60

9 Ostatní přímé daně (342) 61

10 Daň z přidané hodnoty (343) 62

11 Ostatní daně a poplatky (345) 63

12 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 

(346)

64

13 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 

ÚSC (348)

65

14 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66

15 Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67

16 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68

17 Jiné pohledávky (378) 69 2 2

18 Dohadné účty aktivní (388) 70 54

19 Opravná položka k pohledávkám (391) 71 -258 -258

III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 72 16 232 19 474

1 Pokladna (211) 73 76 24

2 Ceniny (213) 74 3

3 Účty v bankách (221) 75 16 156 19 384

4 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76

5 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77

6 Ostatní cenné papíry (256) 78

7 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 79

8 Peníze na cestě (261) 80 63

IV. Jiná aktiva celkem 81 165 115

1 Náklady příštích období (381) 82 165 115

2 Příjmy příštích období (385) 83

3 Kursové rozdíly aktivní (386) 84

Aktíva celkem 85 21 275 23 205

Rozvaha k 31  12  2014Rozvaha k 31  12  2014
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PASIVA č. ř.
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav k poslednímu 
dni účetního  

období

A  Vlastní zdroje celkem 86 20 516 22 390

I.  Jmění celkem 87 20 516 22 390

1  Vlastní jmění (901) 88 575 411

2  Fondy (911) 89 19 941 21 979

3  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90

II.  Výsledek hospodaření celkem 91 0 0

1  Účet výsledku hospodaření (963) 92

2  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 93

3  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 94

B.  Cizí zdroje celkem 95 759 815

I.  Rezervy celkem 96 0 0

1  Rezervy (941) 97

II.  Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0

1  Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 99

2  Emitované dluhopisy (953) 100

3  Závazky z pronájmu (954) 101

4  Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102

5  Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103

6  Dohadné účty pasivní (389) 104

7  Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

III.  Krátkodobé závazky celkem 106 730 805

1  Dodavatelé (321) 107 108 91

2  Směnky k úhradě (322) 108

3  Přijaté zálohy (324) 109
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4  Ostatní závazky (325) 110

5  Zaměstnanci (331) 111 307 370

6  Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112

7  Závazky k institucím sociál zabezpečení a veřejného  

 zdravot pojiš (336)

113 176 196

8  Daň z příjmů (341) 114 29 19

9  Ostatní přímé daně (342) 115 47 70

10  Daň z přidané hodnoty (343) 116

11  Ostatní daně a poplatky (345) 117

12  Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 118

13  Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv  

 celků (348)

119

14  Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  

 (367)

120

15  Závazky k účastníkům sdružení (368) 121

16  Závazky z pevných termínových operací (373) 122

17  Jiné závazky (379) 123 46 7

18  Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124

19  Eskontní úvěry (232) 125

20  Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126

21  Vlastní dluhopisy (255) 127

22  Dohadné účty pasivní (389) 128 17 52

23  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129

IV.  Jiná pasiva celkem 130 29 10

1  Výdaje příštích období (383) 131 29 10

2  Výnosy příštích období (384) 132

3  Kursové rozdíly pasivní (387) 133

Pasiva celkem 134 21 275 23 205



Příloha k účetní závěrce
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1  Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika nadačního fondu

Nadační fond Českého rozhlasu (dále „nadační fond“) byl 
zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Městského 
soudu v Praze dne 15  prosince 2000, oddíl N, vložka 371  

Poslání nadačního fondu

- podporovat oblasti sociální a zdravotní,

- poskytovat charitativní a humanitární pomoc,

- podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště  
 mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či  
 jinak handicapované,

- podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména  
 modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času  
 zaměřené na děti a mládež 

Zřizovatel nadačního fondu

Český rozhlas  
Vinohradská 12 
120 99 Praha 2 
Česká republika

Sídlo nadačního fondu

Nadační fond Českého rozhladu 
Vinohradská 12 
120 99 Praha 2 
Česká republika

Identifikační číslo

264 19 068

Ředitel nadačního fondu k 31. prosinci 2014

Ing  Přemysl Filip, MSc 

Od 6  prosince 2013 byla vedením fondu pověřena Linda 
Vaňková, MBA  Dne 14  dubna 2014 byl zvolen do funkce 
ředitele NF ČRo Ing  Přemysl Filip, MSc 

Členové správní rady a dozorčí rady k 31. prosinci 2014

Členové správní rady

Mgr  art  Peter Duhan (předseda)

Mgr  Ondřej Nováček (místopředseda)

Ing  Pavel Zavadil (člen)

Ing  Ladislav Musil (člen)

Mgr  Antonín Kazda (člen)

Mgr  Alena Králíková (člen) 

Mgr  Jan Svoboda (člen)

Členové dozorčí rady

Ing  Petr Šobotník (člen) 
Ing  Martin Vojslavský (člen)

Změny v nadačním rejstříku 

Dne 20  března 2014 se stal členem správní rady  
Ing  Pavel Zavadil 

Dne 20  března 2014 se stala členkou správní rady  
Mgr  Alena Králíková 

Dne 6  února 2014 se stal členem dozorčí rady  
Ing  Martin Vojslavský 

Dne 3  dubna 2014 se stal členem dozorčí rady  
Ing  Petr Šobotník  

Dne 6  února rezignoval na pozici předsedy dozorčí rady 
Mgr  Emil Holub 

Dne 6  února 2014 rezignovala na pozici členky dozorčí 
rady Ludmila Sýkorová 

Dne 6  února 2014 rezignovala na pozici členky dozorčí 
rady Radka Mašková 

Dne 6  března 2014 schválila Správní rada NF ČRo nový 
statut NF ČRo 

Tyto změny byly do nadačního rejstříku zapsány ke dni  
2  srpna 2014 

2  Zásadní účetní postupy používané  
nadačním fondem

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena 
podle zákona č  563/1991 Sb , o účetnictví ve znění poz-
dějších předpisů, vyhlášky č  504/2002 Sb , ve znění poz-
dějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není pod-
nikání č  401 až 414 platných v České republice  

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

Rozvahovým dnem je 31  prosinec 2014 a účetním obdo-
bím je kalendářní rok 2014  Údaje v této účetní závěrce 
jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis  Kč), pokud 
není uvedeno jinak  

(a) Dlouhodobý hmotný majetek

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu 
běžného účetního období je vykázán v pořizovacích ce-
nách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací 
náklady  Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn 

reprodukční pořizovací cenou a je účtován oproti vlastnímu 
jmění  Při účtování odpisů majetku, který byl darován, je 
dále toto vlastní jmění zúčtováváno oproti zúčtování fondů 
ve výkazu zisku a ztráty ve výši účetních odpisů 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně 
do 20 tis  Kč je účtován přímo do spotřeby  Dlouhodobý 
drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis  Kč do 
40 tis  Kč je odpisován časově prostřednictvím účtu 381 
– Časové rozlišení  Dobu odpisování majetku určuje účetní 
jednotka dle jednotlivého druhu majetku  

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpiso-
vání podle skupin majetku:

MAJETEK METODA DOBA ODPISOVÁNÍ

Osobní automobil Lineární 5 let

Autobus „Kavárna 
POTMĚ na cestě“

Lineární 5 let

Ostatní zařízení Lineární 3 - 5 let

(b) Zásoby

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách  Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky 
při dopravě, pojistné, dopravné za dodání do skladu nadač-
ního fondu apod  Úbytek zboží je oceňován metodou vá-
ženého aritmetického průměru a účtován na účet Prodané 
zboží 

(c) Stanovení opravných položek

Dle § 37 vyhlášky č  504/2002 Sb , není nadační fond 
povinen tvořit opravné položky  Zákon o účetnictví č  
563/1991 Sb , § 7 odstavec 1 vyžaduje, aby účetní zá-
věrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky  Současně v odstavci 2 

Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce
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stejného paragrafu zákon stanovuje, že pokud dojde ve 
výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod 
předepsaných prováděcími předpisy bude neslučitelné 
s povinností podat věrné a poctivé zobrazení, postupuje 
účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a po-
ctivý obraz 

Pohledávky

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o 
opravnou položku  Nadační fond stanoví opravné položky 
k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové 
struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru 
vymahatelnosti  

Zásoby

Nadační fond účtuje o opravných položkách k zásobám v 
případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně 
vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené 
s prodejem 

(d) Nadační dary

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených da-
rovacích smluv mezi nadačním fondem a dárci  Nadační 
dary určené na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané 
na poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů 
nadačních darů  Nadační dary určené na správu nadačního 
fondu se účtují do výnosů v běžném roce, pouze pokud 
dárce specifikuje účel použití v daném období  Není-li 
specifikováno, jsou nadační dary na správu účtovány do 
fondů  Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě 
peněžních darů je den přijetí daru  Nepeněžní dary získané 
formou přijatých služeb se účtují do výnosů a zároveň do 
nákladů v hodnotě stanovené smlouvou  O bezplatně při-
jatých službách, které nemají smluvně stanovenou částku, 
nadační fond neúčtuje 

(e) Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv  
o poskytnutí nadačních příspěvků uzavřených mezi nadač-
ním fondem a příjemci nadačních příspěvků  Nadační pří-
spěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků  
a okamžikem uskutečnění účetního případu je den vypla-
cení nadačního příspěvku 

(f ) Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány oddě-
leně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu s posláním 
nadačního fondu a jeho statutem  

Účetní jednotka používá střediskově vedené účetnictví  
Náklady na správu nadačního fondu jsou sledovány oddě-
leně od hlavní činnosti 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti, které představují 
výnosy ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně 
jednak z důvodu výkaznictví, jednak z důvodu odlišného 
principu zdanění daní z příjmů 

3  Změna účetních metod a postupů

Nadační fond změnil k 1  lednu 2014 dobu odpisování 
majetku  Do 31  prosince 2013 nadační fond pro stano-
vení účetních odpisů vycházel z pravidel odpisování pro 
daňové účely  Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis  Kč 
byl účetně odpisován rovnoměrně i zrychleně podle zařa-
zení do jednotlivých daňových skupin  Od 1  ledna 2014 je 
dlouhodobý hmotný majetek odpisován dle předpokládané 
životnosti majetku  Změna byla provedena, protože se na-
dační fond domnívá, že revidovaná doba odpisování věrněji 
odráží skutečnou dobu využití majetku  Vliv této změny na 
výši odpisů dlouhodobého hmotného majetku činí 0 tis  Kč 

4  Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí

 (nad 40 tis. Kč)

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 1 2014 2 563 138 2 701

Přírůstky 184 -- 184

Úbytky 79 -- 79

Zůstatek k 31 12 2014 2 668 138 2 806

Oprávky

Zůstatek k 1 1 2014 933 138 1 071

Odpisy 494 -- 494

Oprávky k úbytkům 65 -- 65

Zůstatek k 31 12 2014 1 362 138 1 500

Zůstatková hodnota 1.1.2014 1 630 -- 1 630

Zůstatková hodnota 31.12.2014 1 306 -- 1 306

Odpisy ve výkazu zisku a ztrát obsahují také odpisy ve výši 
72 tis  Kč (2013 - 49 tis  Kč) k dlouhodobému drobnému 
majetku, který je časově rozlišen na dva roky 

5  Najatý majetek

Operativní leasing

Nadační fond má od Českého rozhlasu najaty kancelářské 
prostory, ve kterých sídlí  Dále si nadační fond pronajímá 
prostory pro pořádání koncertu pro Světlušku  Celkové 
roční náklady týkající se těchto nájmů v roce 2014 činily 
155 tis  Kč (2013 – 290 tis  Kč) 

6  Zásoby

Zásoby zboží k 31  prosinci 2014 činily 2 442 tis  Kč (2013 
– 3 432 tis  Kč)  Na základě posouzení prodejnosti byla 
stanovena výše opravné položky k zásobám ve výši  
306 tis  Kč (2013 – 321 tis  Kč) 

Zásoby zboží představují sbírkové předměty určené k pro-
deji ve veřejné sbírce Světluška v následující struktuře: 
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Položka Zůstatek k 31. 12. 2014 Zůstatek k 31. 12. 2013

Přívěsky s logem Světlušky 271  468

Hrnečky s logem Světlušky 74  170

Náramky s logem Světlušky 607 793

Benefiční CD singly 205 205

Frisbee s logem Světlušky 0,2 0,7

Lynard s logem Světlušky 14 18

Pravítka 62 67

Magnetka 151 174

Trička PF 32 43

Trička Alex Fox 11 -

Trička Červa 10 19                    

Kalendáře 15 182

Kovový přívěsek s reliéfem 72 76

Buttony 170 171

Tykadla 59 172

DVD Kavárna 10 10

DVD Po tmě světlo 8 11

Lucerny s logem Světlušky 0,2 0,3

Deštníky s logem Světlušky 21 37

Termohrnky 14 33

Svítilny 57 76

Reflexní pásky 22 31

Hra kuličková 138 144

Píšťalky s logem Světlušky 381 474

Čelovky 33 50

Záložky 5 7

Celkem 2 442 3 432

7  Pohledávky a závazky

(a) Pohledávky

Odběratelé činí 106 tis  Kč (2013 – 111 tis  Kč)  Nadační 
fond neeviduje žádné pohledávky za odběrateli po splat-
nosti 

Pohledávky za zaměstnanci činí 219 tis  Kč (2013 – 216 tis  
Kč), ze kterých 215 tis  Kč (2013 – 215 tis  Kč) představuje 
pohledávka za bývalou zaměstnankyní nadačního fondu  

Na základě posouzení dobytnosti pohledávek eviduje 
nadační fond k 31  prosinci 2014 opravnou položku k po-
chybným pohledávkám ve výši 258 tis  Kč (2013 – 258 tis  
Kč), z toho 215 tis  Kč (2013 – 215 tis  Kč) souvisí s pohle-
dávkou za zaměstnanci a 43 tis  Kč (2013 – 43 tis  Kč) se 
vztahuje k poskytnutým zálohám  

(b) Závazky

Dodavatelé činí 91 tis  Kč (2013 – 108 tis  Kč), ze kterých 
10 tis  Kč (2013 – 2 tis  Kč) představují závazky po lhůtě 
splatnosti  

8  Náklady příštích období

Náklady příštích období v celkové výši 115 tis  Kč (2013 
– 165 tis  Kč) zahrnují zejména časové rozlišení pojištění 
autobusu „Kavárna POTMĚ na cestě“ ve výši 54 tis  Kč 
(2013 – 51 tis  Kč) a dále časové rozlišení majetku s pořizo-
vací hodnotou 20 – 40 tis  Kč ve výši 41 tis  Kč (2013 – 114 
tis  Kč) 

9  Vlastní zdroje

K 31  prosinci 2014 nadační fond vyčíslil a zaúčtoval pro-
střednictvím Zúčtování fondů částku ve výši 8 556 tis  Kč 
(2013 – 9 381 tis  Kč), která představuje celkové náklady 
nadačního fondu ponížené o přijaté adresné dary určené na 
činnost a o dosažený zisk 

Vlastní jmění představuje k  31  prosinci 2014 majetkový 
vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho zřízení ve výši 
5 tis  Kč (2013 – 5 tis  Kč) a jiné nepeněžité dary v celkové 

zůstatkové hodnotě  406 tis  Kč (2013 – 570 tis  Kč)  

10  Veřejné sbírky

(a) Světluška

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc 
dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, a to 
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvlášt-

Vlastní jmění Fondy
Fondy – pořízení 

majetku
Vlastní zdroje celkem

Zůstatek k 1 1 2014 575 18 774 1 167 20 516

Přijaté nadační dary, výtěžek veřejných sbírek -- 22 242 -- 22 242

Poskytnuté nadační příspěvky --   -11 387 --  -11 387

Zúčtování fondů --  -8 556 --  -8 556

Odpis darovaného majetku -164 -- -261 -425

Zůstatek k 31 12 2014 411 21 073 906 22 390
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ním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, 
prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcov-
ských SMS, pořádá nadační fond veřejnou sbírku „Svět-
luška“  Veřejná sbírka je právně upravena Rozhodnutím 
Magistrátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné sbírky 
č j S-MHMP/1050402/2012 pro období od 23  srpna 2012 
na dobu neurčitou 

Výtěžek veřejné sbírky Světluška v roce 2014 činil 14 703 
tis  Kč (2013 – 13 169 tis  Kč)  Ve výtěžku je zahrnuta 
částka 3 358 tis  Kč (2013 – 2 786 tis  Kč) za přijaté dár-
covské DMS z října, listopadu a prosince roku 2013, která 
byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2014  Naopak ve vý-
těžku není zahrnuta částka 2 269 tis  Kč za dárcovské DMS 
přijaté v říjnu, listopadu a prosinci roku 2014, neboť tato 
částka byla zaslána na sbírkové konto Světlušky Fórem 
dárců až v roce 2015 

b) Pomáhejte s námi

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc 
lidem zasaženým povodněmi na území České republiky 
v červnu 2013, a to shromažďováním příspěvků na pře-
dem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pronájmem 
telefonní linky dárcovských SMS a složením hotovosti 
do pokladny zřízené právnickou osobou, pořádal na-
dační fond veřejnou sbírku „Pomáhejte s námi“  Veřejná 
sbírka je právně upravena Rozhodnutím Magistrátu 
hlavního města Prahy o zahájení veřejné sbírky č j  S-
-MHMP/1050402/2012 pro období od 7  června 2013 na 
dobu neurčitou  Výtěžek veřejné sbírky „Pomáhejte s námi“ 
v roce 2014 činil 80 tis  Kč (2013 – 12 516 tis  Kč) 

c) Pustevny

Za účelem získání prostředků nutných k úhradě nákladů 
spojených s obnovou požárem zničeného objektu Libušín 
na Pustevnách, a to shromažďováním příspěvků na pře-
dem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pronájmem 
telefonní linky dárcovských SMS a složením hotovosti do 
pokladny zřízené právnickou osobou, uspořádal nadační 
fond veřejnou sbírku „Pustevny“  Veřejná sbírka je právně 
upravena Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy 
o zahájení veřejné sbírky č j S-MHMP/499293/2014 pro 
období od 14  dubna 2014 do 31  prosince 2014  Následně 
byla sbírka prodloužena do 8  dubna 2017  Prodloužení 
sbírky MHMP akceptoval dne 17  prosince 2014 ve sdělení 
1653657/2014  Výtěžek veřejné sbírky za rok 2014 činil 
881 tis  Kč 

11  Daň z pří jmů

Za rok 2014 vznikla nadačnímu fondu daňová povinnost 
z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 20 tis  Kč 
(2013– 29 tis  Kč)  

12  Členění výnosů

Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Správní činnost Celkem

Přijaté dary 2013 852 -- 1 001 1 853

2014 286 -- 1 286 1 572

Zúčtování fondů 2013 9 642 -- -- 9 642

2014 9 002 --    -- 9 002

Úroky 2013 -- -- 1 1

2014 -- -- 4 4

Ostatní výnosy 2013 220 342 -- 562

2014 44 358 83     485

Celkem 2013   10 714 342 1 002 12 058

2014 4 843 358 5 862 11 063

Přijaté dary představují peněžní dary a ostatní nepeněžitá plnění přijatá na zajištění projektů a správu ve výši 1 572 tis  
Kč (2013 – 1 853 tis  Kč)  

13  Členění nákladů

Hlavní činnost Správní činnost Celkem

Spotřeba materiálu a energie 2013 1 645 213 1 858

2014 1 939 96 2 035

Služby 2013  1 968 619 2 587

2014 1 477 593   2 070

Osobní náklady 2013 5 625 799 6 424

2014 6 019 94 6 113

Jiné ostatní náklady 2013 927 233 1 160

2014 493 352 845

Celkem 2013 10 165 1 864 12 029

2014 9 928 1 135 11 063

Tabulka zahrnuje daň z příjmu právnických osob ve výši 18 tis  Kč (2013 – 29 tis  Kč) 
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14  Informace o spřízněných osobách

(a) Odběratelé a dodavatelé

V odběratelích a dodavatelích, popsaných v bodě 6, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k spřízně-
ným osobám:

Pohledávky k 31.12.             Závazky k 31.12.

2013 2014 2013 2014

Český rozhlas -- -- 51 43

Celkem -- -- 51 43

(b) Transakce se spřízněnými osobami

Výnosy a přijaté dary za rok Náklady na služby za rok

2013 2014 2013 2014

Český rozhlas 2 431* 1 000 164 118 

Celkem 2 431 1 000 164 118

*zahrnuje též přijaté dary ve výši 1 105 tis  Kč určené na správu nadačního fondu, které nebyly k 31  prosinci 2013  
použity na pokrytí nákladů běžného období

15  Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2013 a 2014:

2013 Počet Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění

Zaměstnanci 7 3 909 1 104

Vedoucí pracovníci 2 1 053 358

Celkem 9 4 962 1 462

2014 Počet Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění

Zaměstnanci 9 3 059 862

Vedoucí pracovníci 2 1 604 545

Celkem 11 4 663 1 407

Členové správní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2014 a 2013 
jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky  

16  Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění činí 196 tis  Kč (2013 – 176 tis  Kč), ze kte-
rých 137 tis  Kč (2013 – 123 tis  Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 59 tis  Kč (2013 – 53 tis  Kč) před-
stavují závazky ze zdravotního pojištění  Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti 

17  Ostatní přímé daně

Ostatní přímé daně činí 70 tis  Kč (2013 – 47 tis  Kč) a představují závazky z daně z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti  Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti 

18  Závazky nevykázané v rozvaze

Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomi žádných závazků nevykázaných v rozvaze 

16  Události po datu účetní závěrky

Vedení nadačního fondu nejsou známy žádné další významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních vý-
kazů nebo zveřejnění v příloze k účetní závěrce 

Datum: 5  června 2015

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Mgr. Ondřej Nováček

Místopředseda správní rady

Ing. Přemysl Filip, MSc.

Ředitel NF ČRo
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