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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod

Už mnoho let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou
dětí. Má dcera Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá.
Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem...
Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka

Vážení příznivci a podporovatelé Nadace Leontinka,
jsem velmi ráda, že rok 2012 patří mezi zatím nejúspěšnější rok Nadace Leontinka. Vážím si pomoci díky které je
možné vaší pomoci jsme mohli realizovat konkrétní kroky: pokračovali jsme v realizaci podpory konkrétním
rodinám, dětem, institucím. Stále se nám daří dělat i osvětovou činnost mezi zdravými. Podporujeme již „tradičně
„ účast nevidomých sportovců na Jizerské 50 a pražských Primátorkách.
Díky nesmírně velkorysým darům všech našich podporovatelů, sponzorů a partnerů a také drobným dárcům jsme
mohli rozdělit dary finančního a nefinančního charakteru v hodnotě více než 3,6 mil. Kč.
Děkuji tímto všem naši příznivcům, kteří pomohli finančními dary nebo poskytnutými nefinančními dary, stejně
jako těm, kteří pomáhají svými silami, aktivním členům správní a dozorčí rady a všem pracovníkům a
spolupracovníkům Nadace Leontinka.
Přála bych si, aby ti z Vás, kteří s nadací již spolupracujete, měli radost, že jste platnou součástí mnohostranné
pomoci potřebným, a Vám, kteří o spolupráci teprve uvažujete, aby informace uvedené v této výroční zprávě byly
nápomocné a dostatečné pro Vaše rozhodnutí.
Všem pak děkujeme za podporu a projevenou důvěru.
Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka

2. Poslání a principy fungování Nadace Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na mnohostrannou pomoc dětem se zrakovým postižením ve věku 0 – 25 let. Cílem
nadace je:
a) přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těžce zrakově
postižené děti (nákup strojů, zařízení, zvelebování prostor atd.)
b) podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení (semináře, školení atd.)
c) zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti (příspěvky na nákup
pomůcek, na léčbu atd.)
d) šířit informace o potřebách zrakově postižených dětí mezi laickou veřejnost, především mezi zdravé vrstevníky
zrakově postižených dětí (kampaně ve školách, setkání, společné aktivity atd.)
e) podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových léčebných metod
f) umožnit integraci zrakově postižených dětí do společnosti, především do škol a zájmových organizací.
Nadace Leontinka shromažduje prostředky především prostřednictvím darů od partnerů, sponzorů a benefičních
akcí.

3. Rozdělené nadační příspěvky
Od roku 2008 rozhoduje Nadace Leontinka o rozdělení většiny nadačních příspěvků především formou grantového
řízení, v roce 2012 bylo uzavřeno na konci měsíce června 2012. Naléhavé žádosti jsou řešeny v průběhu celého
roku. Podrobnosti o grantovém řízení a podmínky žádostí jsou uvedeny na www.nadaceleontinka.cz.
U každého projektu jsou uvedeny alespoň některé podpořené aktivity konkrétních dětí, rodin a organizací,
pracujících se zrakově postiženými dětmi.
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3.1. Dlouhodobé projekty Nadace Leontinka
3.1.1 Svítání
Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc rodinám s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením. Mezi činnosti Středisek rané péče patří především rehabilitace,
stimulace zraku a nácvik dovedností, které kompenzují postižení atd. Pracovníci středisek pracují přímo v rodinách
a vytvářejí tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit integraci zrakově postižených dětí do plnohodnotného
života. Projekt Svítání byl zahájen v roce 2006 a jeho garantem je ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr.
Martina Dunderová. Některá střediska se transformovala na o.p.s., ale na kvalitě poskytovaných služeb ani na
personálním obsazení se tato změna neprojevila. Zapůjčení 7 vozidel v hodnotě 455. 444 Kč. Děkujeme společnosti
ŠkoFIN, která laskavě podporuje již . rokem spolupráci se Středisky rané péče.
Celková podpora v rámci projektu

Svítání byla v hodnotě 930 444 Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání
S Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Provázení "Provázení"

Středisko rané péče SPRP Olomouc

"Raná péče pro klienty …"

Společnost pro ranou péči, o.s.
Středisko rané péče SPRP Ostrava

Provázení
Společně vstříc životu

Raná péče EDA, o.p.s.

Auto není cíl, ale …

80 000
40 000
100 000
10 000
60 000

Raná péče EDA, o.p.s.

Nemluvit, neznamená nemyslet

60 000

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Auto není cíl, ale …

50 000

SRP Liberec

Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

60 000

Středisko rané péče SPRP Brno

Raná péče pro rodiny s dětmi … ()

15 000

3.1.2 Psí oči
V září 2008 zahájila Nadace Leontinka s Českou pojišťovnou společný projekt s celorepublikovou působností Psí oči,
jehož podstatou je přispívat na výcvik asistenčních psů pro děti a mladé dospělé s kombinovaným postižením. Toto
rozhodnutí vzešlo z potřeby pomoci těžce postiženým dětem a těm, kteří o ně pečují, neboť průměrné náklady na
kvalitně vycvičeného asistenčního psa se pohybují kolem 200 000 Kč. Projekt úspěšně pokračoval i v roce 2012,
kdy Nadace Leontinka ve spolupráci s Českou pojišťovnou spolufinancovala výcvik osmi psů celkovou částkou
920 000 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi následující děti a mladé dospělé s různými typy tělesných,
smyslových a kombinovaných postižení:
Filip S.

Stříbro

100 000 Kč

Horní Suchá

100 000 Kč

Štěpán K.

Nové Strašecí

100 000 Kč

Lukáš P.

Strání-Květná

170 000 Kč

Stella K.

Monika R.

Praha

Tomáš B.

Karlovy Vary

Petr B.
Julie a Jolana B.
CELKEM

Praha
Zábřeh na Moravě

30 000 Kč
170 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
920 000 Kč

4

3.1.3 Stipendium Leontinka
V rámci tohoto projektu Nadace Leontinka dlouhodobě podporuje sociálně slabé studenty především z Deylovy
konzervatoře pro zrakově postižené. Cílem podpory je úspěšné dokončení studia a jejich následné uplatnění
v profesionálním životě. Prostřednictvím nadačních příspěvků v rámci tohoto projektu mohou studenti financovat
např. hudební nástroje a další studijní pomůcky, pobyt v internátu, cestovní výlohy nebo mimořádné výlohy
související se studiem. Stipendisté jsou vybíráni ve spolupráci s pedagogy s přihlédnutím na sociální situaci,
prospěch, případně s ohledem na specifické potřeby.

Celková podpora v rámci projektu Stipendium Leontinka byla 236 100 Kč.

Lucie F. byla jako dítě odebrána z rodiny a vyrůstala v dětském domově. Je svědomitou studentkou Deylovy
konzervatoře a ráda by po jejím ukončení vyučovala hudbu. Nadace Leontinka poskytuje Lucii dlouhodobé
stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium.
Petra M. studuje koncertní operní zpěv na státní konzervatoři Conservatorio Statale Luigi Cherubini ve Florencii
v Itálii. Jedná se o velmi nadanou studentku, která má i přes svůj zrakový handicap šanci na kvalitní profesionální
umělecké uplatnění. Stipendium NL jí umožnilo studovat v zahraničí.
Jan A. po studiu Konzervatoře Jana Deyla, pokračuje na Pražské konzervatoři. Vystoupil také na koncertě 4. 12.
Vít S. studuje na konzervatoři v Pardubicích.
Tomáš H. sociální stipendium. Žije v rodině s 5 sourozenci a rodiče velmi obtížně mohou podpořit jeho studia.
Robert F. sociální stipendium Po odchodu z dětského domova se Robert dostal do nelehké situace, začal studovat
na Deylově konzervatoři a nebylo možné okamžitě vyřešit dávky, aby mohl platit za internát. Díky stipendiu se
podařilo jeho základní potřeby spojené se studiem pokrýt.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Stipendium Leontinka
Musilová Petra - stipendium
Stráník Vít – stipendium
Ferenc Robert – stipendium
Hájíček Tomáš – stipendium
Ferková Lucie- stipendium
Adamec Jan - stipendium

3.1.4. Osobní asistence
Nadace Leontinka se podílí na financování osobních asistentů pro zrakově postižené školáky a předškoláky. Osobní
asistenti nebo asistenti pedagogů umožňují těmto dětem navštěvovat běžné i speciální školy, integrovat se do
společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný život.

Celková podpora projektu Osobní asistence byla 995.100 Kč.
Alespoň některé osudy dětí Vám přiblíží, komu pomáháme.
Pavel (*2003) pochází z dvojčat. Je slabozraký s přidruženým lehkým mentálním a tělesným postižením. Během
minulého roku Pavlík udělal pokroky, a proto přítomnost osobní asistentky je pro jeho rozvoj velkým přínosem.
Karel (*2000) je již 5. rokem integrován v ZŠ. Díky nadstandardnímu nasazení osobní asistentky Karel dosahuje
úspěchů jak ve školní docházce, tak i mimo školu. Hraje na flétnu, velmi dobře se umístil v soutěži rychločtení
v Braillově písmu.
Šimon (*1992) prodělal dětskou mozkovou obrnu a zůstal upoutaný na lůžko a nevidomý. Pro velké bolesti kyčle
podstoupil v lednu 2006 operaci, po níž několik měsíců ležel v ortéze. Osobní asistentka mu pomáhá nejen při
komunikaci a školní docházce, ale asistuje jeho matce i při přenášení a ošetřování. Šimon je díky svému
kombinovanému postižení plně odkázán na pomoc druhé osoby. Podpora Šimona ve formě měsíčního příspěvku na
osobního asistenta trvá od září 2007.
Jakub (*2001) je od narození nevidomý, má ADHD a lehké mentální postižení. Nadace Leontinka podporuje
Jakuba ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od roku 2007. Jakub se již s osobní asistentkou sžil.
V letošním roce udělal velký pokrok především v řeči. S asistentkou navštěvuje i mimoškolní aktivity jako např.
muzikoterapii, zpívání a také školní družinu.
Zuzana (*2006) trpí Canavanovou chorobou. Nevidí a ve svém vývoji zůstává na úrovni 2-3 měsíců. Jelikož je
odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně, Nadace Leontinka se rozhodla pomoci rodině s financováním osobní
asistentky, která za Zuzankou dojíždí domů.
Nevidomý Tibor (*1998) se sluchovým postižením (středně těžká nedoslýchavost, používá sluchadla) navštěvuje
již 5. ročník ZŠ a podařilo se i podpořit osobního asistenta, který doprovází Tibora do družiny.
Pavel (*2006) má zbytky zraku se zbytky světlocitu. Pavlík díky příspěvku může s osobní asistentkou navštěvovat
MŠ s citlivou průpravou na soužití s kolektivem a následným zařazením do 1. třídy ZŠ.
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Petr (*2005) se narodil předčasně, je nevidomý a neslyšící. V roce 2007 mu byl voperován kochleární implantát,
se kterým rozumí mluvené řeči a začal používat první slova. Rozumový vývoj je opožděn vzhledem
k hluchoslepotě, ale chlapec nemá primární těžké mentální postižení. Jeho maminka má zásluhu na jeho rozvoji.
Od jara 2010 začal Péťa navštěvovat MŠ, nejprve jednou týdně a pak častěji. Osobní asistentka napomáhá naplnit
očekávání od předškolní přípravy a podpora Nadace Leontinka umožňuje častější docházku.
Lukáš (*1993) trpí retinopatií nedonošených dětí. Navštěvuje gymnázium a patří k úspěšným studentům třídy
i přes velkou zrakovou vadu, která je v pásmu praktické nevidomosti. Zúčastní se všech akcí ve škole - lyžařský
výcvik, studentská vystoupení, soutěže. Ačkoli je velmi samostatný, jeho pohyb ve škole, při přejezdech,
stravování v samoobslužné jídelně atd. by byla bez pomoci osobního asistenta téměř nemožný.
Barborka (*2001) je nevidomá, ale přesto byla integrována do 5. třídy ZŠ. Osobní asistentka jí pomáhá i při
pobytu v družině. Nemá sourozence a doma je jen mezi dospělými. Přirozené zapojení do kolektivu vrstevníků je
jistě přínosné pro obě strany. Dělá velké pokroky, a to jak ve školní docházce, tak v komunikaci s vrstevníky.
Centrum Filipovka – Speciální MŠ Hornomlýnská - podpora osobních asistentů napomohla 8 dětem se
zrakovým postižením ve věku 4-9 let. Například Jakubovi (6 let), kdy asistentka pomohla s adaptací ve speciální
mateřské školce v Praze. Pavlíně (4 roky), která je prací s asistentkou motivována k začlenění do dětského
kolektivu. Stejně tak podpora tzv. odlehčovací služby přináší pomoc několika desítkám rodin.
Podpora sdružení Okamžik - finanční podpora zaškolování a financování osobních asistentů z řad dobrovolníků.
Projekt je podporován Nadací Leontinka od roku 2007. Projekt Vidět tvýma očima (osobní asistence pro děti se
zrakovým postižením) je ojedinělým projektem, který přispívá k vyšší samostatnosti a aktivnímu zapojení dětí do
běžného života. Odlehčuje rodinám v každodenní péči o ně. Projekt bude nadále realizován s minimálně 20 dětmi
ve věku 7-25 let.

Celkově bylo rozděleno 995.100 Kč.
Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Osobní asistence
Aujezdská Natálie

34 200

Daňková Barbora

56 000

Holas Jakub

70 000

Hron Tomáš

12 000

Hurych Šimon

24 000

Kačerovský Robin

27 000

Komosná Zuzana

41 800

Kubíčková Simona
Měchurová Miroslava PhDr.

11 200
120 000

Niesner Tibor

70 800

Ruzyak Petr

30 000

Růžičková Jana

6 000

Štaier Jakub

42 000

Tulej Pavel

31 200

Tyrychtr Lukáš

30 000

ZŠ Vodňany - Leskovec K.

78 400

ZŠ Kostelec u Křížků-Lamačka Miloš
ZŠ Tmaň - Puffeerová Kristýna
ZŠ Trutnov -Vícha J.
Klub Hornomlýnská odleh.služba
Okamžik

8 000
10 000
2 500
50 000
150 000

Klub Hornomlýská os.as.

80 000

Slezská diakonie

10 000

* uvedené částky jsou souhrnem pravidelných měsíčních příspěvků poskytnutých v roce 2012.
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3.1.5 Leontinka sportuje
Nadace Leontinka podporuje zrakově postižené děti v rámci jejich sportovních a volnočasových aktivit. Právě sport
patří mezi činnosti, díky kterým mohou navzdory svému handicapu překonávat samy sebe, zažít radost
z úspěšného výkonu a začlenit se touto formou mezi zdravou populaci. Nadace Leontinka již tradičně zorganizovala
účast zrakově postižených sportovců na zimním běžeckém závodě Jizerská 50. Tato nadační aktivita již vešla ve
všeobecnou známost mezi zrakově postiženými sportovci a je velmi pozitivně vnímána jak handicapovanými, tak
i ve sportovních kruzích široké veřejnosti. Další podpora sportování zrakově postižených vzešla z grantového řízení
nadace, ve kterém bylo podpořeno hned několik organizací, jejichž posláním jsou sportovní aktivity nevidomých na
amatérské či profesionální úrovni, např. Český svaz zrakově postižených sportovců, Tandem Opava a další (viz
tabulka níže). V grantovém řízení podpořila nadace také několik sportujících nevidomých jednotlivců.
Příjemce grantu

Účel grantu

Částka

Český svaz zrak. postiž. sportovců

Podpora mladých sportovních talentů 2012

30 000 Kč

Český svaz zrak. postiž. sportovců

Sportovní tábor 2012

60 000 Kč

Blind Sport Club Praha

Podpora mladého goalballového týmu

10 000 Kč

Tandem – Sdružení rodičů a přátel
školy zrakově postižených

Projekt Posouváme hranice

73 000 Kč

O. s. Kyklop CZ

Zážitkový pobyt pro zrakově postižené

35 000 Kč

TJ Zora Praha

Příspěvek na trajekt pro cyklisty – cesta do
Londýna na Paralympiádu

20 000 Kč

Sdružení přátel zrak.postiž. dětí

Ozdravný pobyt nevidomých

10 000 Kč

Marek Moflar

Pořízení speciálních kol pro závodní tandemovou
cyklistiku

50 000 Kč

Kromě grantových žádostí organizací a jednotlivců Nadace Leontinka zorganizovala následující vlastní sportovní
akce s aktivní účastí zrakově postižených mladých lidí: zimní Jizerská 50, víkendový běžecký kurs pro
zrakově postižené ve Vrchlabí, účast zrakově postižených na veslařských závodech Primátorky.

Spolu s rozdělenými granty bylo v roce 2012 vynaloženo na projekt Leontinka
sportuje celkem 307.893 Kč.

3.1.6 Leontinka ve škole
V rámci tohoto projektu pomáhá Nadace Leontinka pořizovat dětem a studentům učební pomůcky a realizovat
vzdělávací programy s cílem usnadnit jejich studium a následné uplatnění v profesním životě.
Daneta - hmatáme a posloucháme aneb Hračky pro zrakově postižené děti. Sdružení Daneta, které funguje od
roku 1993, pomáhá klientům s kombinovanými vadami. Nákup pomůcek napomáhá 15 dětem se zrakovým
postižením (3 nevidomí, 8 těžce zrakově postižených, 4 lehce zrakově postižené). Hra - ve své stimulační formě,
námětová hra - je pro děti přípravou pro činnost v dospělosti.
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR - bylo podpořeno setkání rodin v červnu 2011.
Celkem se jich zúčastnilo 18 v počtu 75 osob, nejmladšímu dítěti byl necelý rok a nejstaršímu 18 let. Proběhly
informace o sportování, téma učebnic, hmatových knih. Bohatý program pro děti a rodiče napomohl pozapomenout
na námahu a starost, které jsou spjaty s úsilím integrovat zrakově postižené děti. Taková setkání jsou nesmírně
důležitá pro rodiny jako celek, který vidí, že jsou také ostatní rodiny, řešící podobné záležitosti.

Celková podpora v rámci projektu Leontinka ve škole byla v hodnotě 183.517 Kč.
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Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu Leontinka ve škole
Roláková Nikol

Podpora lázeňského pobytu

50 000

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Prevence zrak.postižení dětí předškolního věku

60 000

Speciální mateřská škola se SPC, Horáčkova
Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel
zrakově postižených dětí

Rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi
Pohádková stezka pro děti a mláděž se zrakovým
postižením

27 000

Tyflocentrum Brno

letní tábor

10 000

Diakonice ČCE - středisko Západní Čechy

Projekt To bys měl vidět

17 551

Sýkorová Julie

Hmatové knihy

25 000

3 966

3.1.7. Leontinka v nemocnici
Projekt byl zahájen v roce 2005 pod názvem Paprsek naděje. V následných letech jsme podpořili nákup přístrojů
v nemocnicích: Fakultní nemocnici v Brně dětskou oční kliniku nebo Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.

Podpora v rámci projektu Leontinka v nemocnici byla v hodnotě 160 000 Kč.
Přehled příspěvků a hmotných darů poskytnutých v rámci projektu Leontinka v nemocnici
100 000 Podpora výzkumu genetických vad
60 000 Podpora preventivních vyšetření v MŠ

UK v Praze
Tyflokabinet České Budějovice

3.1.8. Leontinka a technika
Podpora nákupu techniky, která umožnila dětem lepší rozvoj, patří také mezi další sféru, ve které Nadace
Leontinka pomáhá.

Podpora v rámci projektu Leontinka a technika byla v hodnotě 18 000 Kč.
Stříž Sebastian

orto matrace, kurz hipoterapie

Šrámek Šimon

brýle s filtrem F560

15 000
3 000

3.1.9. Leontinka muzicíruje
Neviditelný svět hudby
Hudba je jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postižených dětí. Nadace Leontinka dlouhodobě
spolupracuje s Konzervatoří Jana Deyla, střední školou pro zrakově postižené, a s dalšími zrakově postiženými
hudebníky. Tato spolupráce dala vzniknout dvěma nadačním projektům – Leontinka muzicíruje a Stipendium
Leontinka. V rámci dlouhodobého projektu Leontinka muzicíruje, jehož podstatou je integrace zrakově
postižených studentů hudby do profesionálních uměleckých hudebních aktivit, vytvořila Nadace Leontinka dílčí
projekt Neviditelný svět hudby. Smyslem Neviditelného světa hudby je organizace výchovných koncertů pro
osmiletá gymnázia s účastí nevidomých hudebníků. Účinkující zrakově postižení tak mají možnost profesní
seberealizace za zcela profesionálních podmínek. Posluchači z řad studentů gymnázií mají příležitost poznat, že
zrakově postižení mohou nalézt plnohodnotné umělecké uplatnění i přes svůj těžký handicap. V roce 2012 se
partnerem projektu Neviditelný svět hudby stalo Ministerstvo kultury ČR.
V roce 2012 se uskutečnily výchovné koncerty na následujících školách:
Škola

Interpreti

datum

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Ráchel Skleničková, Jan Jareš,
Mikuláš Nop

7. 12. 2013

Německá škola v Praze, Praha 5

Ráchel Skleničková, Jan Jareš,
Mikuláš Nop

20. 12. 2013
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3.2. Další aktivity podporované Nadací Leontinka
Vedle dlouhodobých projektů a jednorázových příspěvků Nadace Leontinka podpořila a organizovala další aktivity
na podporu zrakově postižených dětí – v rámci projektu Leontinka sportuje to byla účast zrakově postižených
sportovců na zimní části závodu Jizerská 50 a účast 2 veslic na exhibiční jízdě v rámci Primátorek 2012. Nadace
Leontinka tuto účast kompletně produkčně zajistila (doprava, startovné, traséři, asistence zrak. postiženým).
Neviditelný svět je soubor osvětových a informačních aktivit Nadace Leontinka. Tyto akce jsou součástí
seznamování zdravých dětí se životem zrakově postižených vrstevníků. V průběhu celého roku 2011 Nadace
Leontinka informovala formou direkt mailů o problematice zrakově postižených dětí.
Osvětovou a informační formou se snažíme ukázat zdravým dětem, jaké to je nevidět. V květnu jsme se již po páté
účastnily na Vítězném náměstí v Praze 6 akce Bambiriáda. Zdravé děti se zde seznámily se životem zrakově
postižených vrstevníků nebo mohly vidět výcvik vodícího pejska. Zároveň jsme návštěvníkům předvedli pomůcky
poskytované Středisky rané péče, jež pomáhají zrakově postiženým dětem v předškolním věku. Nadace Leontinka
zajistila všem střediskům v celé ČR vozidla, díky nimž teď mohou konzultanti pracovat přímo v rodinách.
Představili jsme činnost sdružení Okamžik, které začalo jako první v České republice poskytovat osobní asistenci
pro nevidomé, zajišťovanou profesionálně školenými dobrovolníky.

4. Benefiční akce
4.1. Vlastní benefiční akce
4.1.1. Golf pro Leontinku 2012
6. ročník benefiční golfové tour, který čítal celkem 5 turnajů, se odehrával od května do září 2011 na předních
českých golfových hřištích: Golf Resort Albratross, Golf Park Plzeň, Golf Resort Karlštejn, Golf Resort Monachus
a Golf Resort Beroun. Hráče v průběhu tour v roli moderátora provázel sportovní komentátor Jaromír Bosák.
Benefiční projekt Golf pro Leontinku 2012 se mohl uskutečnit díky těmto partnerům.
Hlavní partneři: EXX, HSBC, Wavin/osma, Prima love, AMSA real.
Partneři: DNA, Hästens, InterContinental Praha, Pasáž Slávie, Savoir Beds, Sport media,
Dodavatelé věcných cen a služeb: Ateliér Rössler, GolfProfi, Ohňostroje Minergis, Sekt Jan Petrák, Vinařství
Sonberk, Sphere, Senator Travel, TKF
Golfové resorty: Golf Resort Albatross, Golf Resort Beroun, Golf Resort Karlštejn, Golf Resort Monachus, Golf Park
Plzeň
Mediální partneři: EURO, TVPrima, Dynamix, Golf.cz
Komunikační agentura: Ogilvy, Mather
Produkční zajištění: Agentura Mixtum
Monitoring médií Golfu pro Leontinku čítá 26 zpráv, převážně v odborných golfových tištěných a internetových
médií, např. EURO, golf.cz, DBE, Esprit, ForGolf atd.

4.1.2. Koncert pro Leontinku
Letní Koncert pro Leontinku se konal 20. 6. 2012 v Museu Kampa – Sovových Mlýnech. Cílem našich koncertů je
umožnit zrakově postiženým hudebníkům plnohodnotné vystoupení na veřejnosti za profesionálních podmínek.
Koncert pro Leontinku tak získává motivační dimenzi pro účinkující, a zároveň dochází ke spojení světa vidících se
světem zrakově postižených. Koncert tím získává i velmi důležitý integrační rozměr. V neposlední řadě se jedná
o benefiční akci, jejíž výtěžek slouží zejména k financování projektu Stipendium Leontinka. Na tomto koncertě pro
Leontinku vystoupili již tradičně studenti Konzervatoře Jana Deyla. Partnery koncertu se stala společnost HSBC
Bank, Magistrát hl. m. Prahy a Museum Kampa. Koncert mediálně podpořila agentura Ogilvy.
4. 12 2012 se konal Adventní koncert pro Leontinku, a to v prostorách evangelického kostela U Salvátora na
Starém Městě v Praze. Vedle studentů Deylovy konzervatoře jsme přizvali k účinkování vokální trio Makabara
a zrakově postiženého studenta Pražské konzervatoře v oboru tuba, Jana Adamce. Koncert byl podpořen
společnostmi HSBC Bank a FM Logistic. Mediální podporu opět zajistila agentura Ogilvy.
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4.1.3. Aukce fotografií pro Leontinku
19. listopadu 2012 proběhl 7. ročník benefiční aukce fotografií, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci s oslovenými
fotografy a shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým dětem. Aukce se uskutečnila v pražském
hotelu InterContinental. Záštitu nad konáním výstavy a aukce fotografií převzal primátor hl. m. Prahy. Do benefiční
aukce fotografií Nadace Leontinka shromáždila 58 fotografií. Neprodané fotografie byly vráceny jejich autorům,
pokud se autoři sami nerozhodli je nadaci věnovat, nebo byly či budou použity pro benefiční účely. Děkujeme za
jejich trvalou podporu.
Do 7. ročníku aukce Fotografie pro Leontinku věnovali fotografie tito autoři a dárci:
Avanesjan Garik; Balzarová Martina; Beneš Marian; Březina Jan; Bučina Ferdinand; Dezort Jovan; Dostál
František; Fišer Jaroslav; Fišerová Milada; Fokt Michael; Glos Hynek; Hejzlar Jaroslav; Heller Jiří; Hlavica Robert;
Hucek Miroslav; Hucková Barbara; Chrapek Zdeněk; Jaroš Milan; Jirásek Václav; Jung Rudolf; Kavan Ondřej; Koliš
Jiří; Major-Sládková Hana; Malý Antonín; Prokop Ivan; Rambousek Robert; Rasl Tomáš; Růžičková Hana, Ing.;
Saudek Jan; Saudková Sára; Skoupilová Petra; Souralová Veronika; Stanko Vasil; Steinbach Jiří; Stiburek
Lubomír; Stránská Lucie; Svobodová Lucie; Sýkora Viktor; Šilha Václav; Škácha Oldřich; Šlapal Filip; Šroubek Jan;
Štreit Jindřich; Tereza z Davle; Thoma Zdeněk; Ulrych
Petr; Vano Robert; Vasilijeva Natalia; Virt Robert;
Všetečka. Prof

Benefiční projekt Aukce fotografií pro Leontinku se mohl uskutečnit díky těmto partnerům:
Partneři projektu: EXX Magistrát hl. města Prahy, Cooper Vision, ČPinvest
Komunikační agentura: Ogilvy
Dodavatelé služeb:, InterContinental Hotel, FPS Repro, Albadesign press, tisk Horák
Mediální partneři: wwg.cz
Záštita: primátor hl. m. Prahy

4.1.4. Benefiční večeře pro Leontinku
Tradiční benefiční večeře se odehrávala v restauraci Emmanuela Ridiho.Za přítomnosti a podpory majitele
restaurace proběhl večer v nesmírně příjemné atmosféře. Díky podpoře našich příznivců bylo získáno více než
180.000 Kč.

4.2. Partnerské benefiční akce
Právník roku
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners finančně podpořila Nadaci Leontinka šekem na 100 000 Kč.
Symbolické předání šeku se uskutečnilo na vyhlášení výsledků prestižní oborové soutěže Právník roku. Nadace
Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Cílem nadace je pomoci těmto dětem začlenit se
do společnosti a každodenních aktivit.
Slavnostní večer společnosti Hästens
Výrobce luxusních postelí Hästens slavili 160 let. V Praze se konal Gala večer, jehož hostitelem byl majitel
pražského obchodu Hästens, Karel Vágner a během kterého vystoupili Karel Gott, AnnaK a britská finalistka
soutěže XFaktor. U příležitosti tohoto n večera byl předán výtěžek Gala večera ve výši 160 000 Kč na pomoc
zrakově postiženým dětem a studentům. Společnost Hastens podporuje nadaci již několik let.
Golfový turnaj Hotelu InterContinental
18. května 2012 se již popáté Nadace Leontinka stala příjemcem výtěžku vložené soutěže a tomboly v rámci
výročního golfového turnaje hotelu InterContinental a následného slavnostního galavečera. Celková částka,
shromážděná od účastníků turnaje a hostů večera činí 81.491 Kč. Jsme nesmírně rádi za již několikaletou podporu
pracovníků a hostů hotelu InterContinental.
Děkujeme jmenovitě pak generálnímu řediteli hotelu a jeho spolupracovnici Petře Kazdové.
Imagine. Vokální skupina 4tet podporu již 3. rokem Nadaci Leontinka a to formou aukce obrázků, které skupina
vytváří na svých koncertech. Díky této pomoci bylo získáno 60.775 Kč.

5. Partneři a sponzoři Nadace Leontinka
5.1. Hlavní partneři Nadace Leontinka
EXX (do 9. 10. 2008 Eurolux) specialista pro osvětlení a interiéry, zřizovatel Nadace Leontinka, financuje
náklady na provoz nadace (režie, část personálních nákladů, zdarma poskytnuté marketingové a finanční služby
atd.) a patří mezi hlavní partnery klíčových benefičních akcí nadace. V roce 2011 činil objem služeb poskytnutých
zdarma společností EXX Nadaci Leontinka cca 600.000 Kč.
Ogilvy, komunikační skupina, poskytuje Nadaci Leontinka zdarma kompletní marketingové služby
a zprostředkovává reklamní prostory v médiích.
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Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od
znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.
HSBC je jednou z největších finančních a bankovních organizací na světě. Mezinárodní síť se skládá z více než
8 000 zastoupení v 87 zemích a teritoriích v Evropě, Asii a Tichomoří, na amerických kontinentech, na Středním
východě a v Africe.
ŠkoFIN je jednou z největších leasingových společností na českém trhu a je stoprocentní dceřinou společností
Volkswagen Financial Services AG.
Projekt Čtení pomáhá. Projekt Čtení pomáhá rozdělit ročně 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo
pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Každé dítě, které se do projektu zapojí, získá po přečtení některé ze
seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných
projektů.
Řízení letového provozu, s.p.. Poskytuje letové provozní služby ve vzdušném prostoru České republiky a na
letištích Praha – Ruzyně. Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary. Řídí tok letového provozu, organizuje a řídí
využívání vzdušného prostoru.

5.2. Vybraní stálí partneři, firemní dárci, soukromí dárci, jejichž stálé podpory si hluboce vážíme.
(Podrobnosti naleznete ve finanční části výroční zprávy)
Seznam finančních a hmotných darů přijatých v roce 2012 ve výši nad 100.000 Kč
790
700
470
525
210
205
125
111
110
100
100
100

000
000
000
448
109
000
000
700
000
530
000
000

Nadace České pojišťovny
HSBC Bank plc - pobočka Praha
JUDr Roman Martin v rámci projektu Čtení pomáhá
ŠkoFIN – poskytnutí celkem 8 vozidel Škoda Fabia v uvedené hodnotě
Česká podnikatelská pojišťovna
Nadace ČEZ
Exx
Dorland
Roman Petr
Cooper vision
Havel Holásek, právní kancelář
Řízení letového provozu

Poskytnuté nefinanční dary v
30 000 ing. František ORLÍK, auditor -audit 2011, provedený v roce 2012
20 000 Alba Design Press spol. s.r.o.- graf. zpracování katal. AUKCE
Dodavatelé služeb
COLOSEUM RESTAURANTS
Cateringové služby pro benefiční akce Nadace Leontinka za exkluzivních podmínek.
FPS REPRO tisk aukčního katalogu
ARTKUNST aukční služby v rámci projektu Fotografie pro Leontinku za zvýhodněných podmínek
ATELIÉR RÖSSLER fotografické služby v rámci benefičních akcí Nadace Leontinka zdarma
TKF STANY zapůjčení stanu zdarma na osvětové akce
ORLÍK FRANTIŠEK – AUDITOR provedení auditu v hodnotě 30.000 Kč zdarma

Mediální prezentace Nadace Leontinka
V roce 2012 byla Nadace Leontinka zmíněna ve 162 článcích (přičemž 71 článků byly regionální mutace téhož).
Aktivity nadace oslovily deníky Hospodářské noviny, E15, MF Dnes, Deník, Blesk, dále Euro, Radiožurnál,
Marketing&Media, Literární noviny, ženské časopisy Žena a život, Marie Claire či Story, časopisy pro neziskový
sektor CSR forum a Můžeš.
Tematicky se psalo zejména o darech a výtěžcích z akcí a o známých podporovatelích. Úspěch měla čtyřlístková
mince, Strahovská faksimile, vodící psi a projekt s rádiem City. Reakce v médiích vzbudil také nový TV spot,
sportovní a kulturní aktivity nadace. Z partnerů byla ve spojitosti Nadací Leontinka nejčastěji vidět HSBC, Česká
pojišťovna, Holásek & Partners, Ogilvy, Velux a nadace Avastu.
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Mediální aktivity pomáhají Nadaci Leontinka rozvíjet agentury skupiny Ogilvy. V roce 2012 představoval objem
práce a vyjednaná inzerce hodnotu 6 249 651 Kč. Prostor v televizním vysílání poskytla Prima Group, Barrandov a
At media. Na webových stránkách Kafe, KrausMagazínu, Marieclaire, Překvapení, Sensa klubu a Vlasty byly k vidění
bannery Nadace Leontinka. Také společnost Dynamix umožnila prezentaci Nadace Leontinka.

Celkem práce za rok 2012 provedené bezplatně v hodnotě …………………………… 999.840 Kč
Mediální prostor v tisku …………………………………………………………………………………… 249.811 Kč
Mediální prostor v TV ……………………………………………………………………………………… 5.000.000 Kč

Orgány a kontakty Nadace Leontinka
Správní rada
Jindřich Lukavský – předseda správní rady
Čechová Karolína – člen správní rady
Gernerová Petra – člen správní rady
Lacina Štěpán – člen správní rady
Obluk Ondřej – člen správní rady
Dozorčí rada
Polanský Petr
Kratochvílová Hana
Lukavská Martina
Výkonná ředitelka
Barbara Hucková
Koordinátoři projektů:
Magdalena Nováčková
Iveta Kučerová
Radka Janečková – externě
Sídlo Nadace Leontinka
Nadace Leontinka
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: info@nadaceleontinka.cz
www.nadaceleontinka.cz
Bankovní spojení:
Citibank a.s., Evropská 423/178, Praha 6
číslo účtu: 2512300102/2600
SWIFT: CITICZPX
DMS: 87777, dms leontinka

Poděkování sponzorům a partnerům
Nadace Leontinka děkuje jménem všech svých spolupracovníků, přátel a jménem všech zrakově postižených dětí
a studentů všem partnerům, sponzorům a dalším příznivcům, kteří činnost nadace finančně, hmotně či jinak lidsky
podporují a pomáhají tak plnit poslání Nadace Leontinka – přinášet dětem světlo do života.
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FINANČNÍ ČÁST

účetní závěrka

1) Zpráva o hospodaření za rok 2012:
ÚČETNÍ POSTUPY
1) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví NADACE LEONTINKA a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České
republice (vyhl. Č.504/2002Sb v pl. zn., České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, a zákona č. 563/91 Sb. v pl. zn. O účetnictví) . Účetnictví je vedeno na
principu historických pořizovacích cen. Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou zaokrouhleny na
tisíce korun českých, není-li uvedeno jinak. V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které mají
na účetnictví nadace vliv a jejichž vedení vyplývá z platných právních předpisů. Nejsou zde uvedeny takové
účetní postupy, které nebyly využívány, protože k nim neexistoval věcný ani právní titul, nebo které byly
z hlediska účetnictví nadace nevýznamné. Nadace v roce 2012 uskutečňovala transakce v cizí měně (EUR).
Zůstatky v pokladně v měnách (EUR a NOK) byly přepočteny platným kurzem k 31.12.2012. Pokladna v NOK
byla v roce 2012 bez pohybu, zůstatek je z roku 2011. NADACE k 31.12.2012 nemá žádné pohledávky ani
závazky v cizí měně.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
2) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány buď na základě uzavřených smluv mezi nadací a dárci, nebo rovnou zasláním
částky na bankovní účet
Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních příspěvků a dary, které nejsou účelově určeny,
jsou účtovány do fondu nadačních darů
Přijaté nadační dary, které nejsou účelově určeny a jsou použity na benefiční akce (např. koncerty), propagační
akce (např. Bambiriáda) a projekty či akce NADACE (např. účast na Primátorkách, hudební workshopy pro
nevidomé), se z fondu darů zúčtují do výnosů
Náklady NADACE, které lze uhradit z příjmů z reklamy NADACE se účtují do nákladů proti těmto výnosům
3) Sledování nákladů.
Náklady jsou sledovány v hlavní činnosti, zvlášť vztahující se k jednotlivým benefičním akcím, zvlášť náklady na
jednotlivé projekty a zvlášť náklady na správu NADACE.
4)

Zhodnocení dodržování pravidla omezení nákladů souvisejících se správou NADACE dle §22 zákona č.
227/1997 Sb v pl. znění o nadacích.
Dle statutu NADACE LEONTINKA , článku 4, bodu 5. je stanoveno, že celkové roční náklady související se
správou NADACE nesmí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých finančních příspěvků. Skutečné režijní
náklady spojené se správou NADACE činily za rok 2012: 776.322,95 Kč. Poskytnuté příspěvky činily za rok
2012: 3.662.528,- Kč. Režijní náklady činí 21,20 %. Částky vyjádřené v penězích se u režijních nákladů
významně neliší od částek za rok 2011, v reálných číslech jsou však náklady o cca 6,5% vyšší. Částky
vyjádřené v penězích se u poskytnutých příspěvků liší v reálných číslech od částek za rok 2011 o cca 782 tis,
poskytnuté příspěvky byly za rok 2012 o 18 % nižší než v roce 2011.
Vzhledem k předchozímu je tudíž procento nákladů mírně vyšší než v roce 2011. NADACE LEONTINKA za rok
2012 nepřekročila statutem stanovený limit.
konstatování ohledně účtu nadačního jmění
Hodnota nadačního jmění je 500.000 Kč, která se skládá z vkladu zakladatele. Nadační jmění je uloženo na
bankovním účtu vedený u Citibank a.s. číslo 2512309107/2600. Výše zapsaného nadačního jmění se v roce
2012 nezměnila.
5) nadační příspěvky:
Nadační přípěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv mezi nadací a příjemci nadačních přípěvků
z fondů nadačních příspěvků.
6) Komentář k postupům účtování a k hospodářskému výsledku:
Z přijatých darů účtovaných do fondů (dary, bez darů poskytnutých formou poskytnutí vlastních služeb zdarma)
bylo na náklady na vlastní akce pořádané Nadací a na nákladech na získání darů vynaloženo 1.475.855,32,23
Kč, (účty 501.000, 512.000, 518.000, 521.030) . Z přijatých darů (na účtech 911.xxx) byla tato částka
vyčleněna ve stejné výši a zúčtována ve prospěch účtu 682.000 – zúčtování fondů. Zbylé účty jsou režijní (účty
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501.010, 511.010, 512.010, 518.010, 521.000, 521.010, 521.020, 524.000, 527.000 , 538.000, 563.000,
568.000) a součet těchto nákladů činí….776.322,95 Kč. NADACE dále poskytla služby z vedlejší činnosti
podléhající dani z příjmu ve výši…616.612,40 Kč (účet 602.000 – reklama a inzerce na akcích). Dále do
zdaňovaných příjmů byl zahrnut kladný kurzový rozdíl ve výši 100,76 Kč.
Hospodářský výsledek činí ……. -159.609,79 Kč
Základ daně z příjmu právnických osob….0,- Kč
Odůvodnění
ztráty:. Oproti roku 2008 došlo v letech 2009-2012 k navýšení poskytnutých nadačních
příspěvků. Na poskytnutí těchto příspěvků bylo vynaloženo více obecných nákladů, (inzerce NADACE) které
nebyly účtovány z fondů , proto také došlo ke zvýšení režijních nákladů a vzniku ztrát.
název a sídlo účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2012

NADACE LEONTINKA
Karlovarská 1104/14

IČ: 27378179

PRAHA 6 - 163 00
Činnost

A. náklady

nezdaňovaná
- hlavní

zdaňovaná ekonomická
(vedlejší)

celkem

A.I. Spotřebované nákupy celkem

162

30

192

A.I.1. Spotřeba materiálu

162

30

192

A.I.2. Spotřeba energie

0

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek

0

A.I.4. Prodané zboží

0

A.II Služby celkem

1303

A.II.5. Opravy a udržování
A.II.5. Cestovné

2

320

1623

7

7

5

7

A.II.7. Náklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatní služby

0
1301

308

1609

A.III. Osobní náklady celkem

31

422

453

A.III.9. Mzdové náklady

31

334

365

87

87

A.III.10. Zákonné sociální pojištění
A.III.11. Ostatní sociální pojištění

0

A.III.12. Zákonné sociální náklady

1

A.III.13. Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.IV.14. Daň silniční

1
0

0

2

2
0

14

A.IV.15. Daň z nemovitostí

0

A.IV.16. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem

0

2

2

3

3

A.IV.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

A.IV.18. Ostatní pokuty a penále

0

A.IV.19. Odpis nedobytné pohledávky

0

A.IV.20. Úroky

0

A.IV.21. Kursové ztráty

1

1

A.IV.22. Dary

0

A.IV.23. Manka a škody

0

A.IV.24. Jiné ostatní náklady (bank. popl.)
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem

0

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého hmotné a
nehmotného majetku

2

2

0

0

0

0

A.VI.26. Zůstatk. cena prodaného DNM a DHM

0

A.VI.27. Prodané cenné papíry a vklady

0

A.VI.28. Prodaný materiál

0

A.VI.29. Tvorba rezerv

0

A.VI.30. Tvorba opravných položek

0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

A.VII.31. Poskytnuté přísp. zúčtov. mezi
organ.složkami

0

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

0

A.VIII. Daň z příjmu celkem

0

0

A.VII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady Celkem

0
0

1496

777

2273

0

617

617

B. Výnosy
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
B.I.1. Tržby za vlastní výrobky
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
B.I.3. Tržby za prodané zboží

0
617

617
0
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B.II. Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem

0

0

0

B.II.4. Změna stavu nedokončené výroby

0

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů

0

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků

0

B.II.7. Změna stavu zvířat

0

B.III. Aktivace celkem

0

0

0

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží

0

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

0

B.III.10. Aktivace dlouh. nehmotného majetku

0

B.III.11. Aktivace dlouh. hmotného majetku

0

B.IV. Ostatní provozní výnosy

1496

0

1496

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále

0

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky

0

B.IV.15. Úroky

0

B.IV.16. Kursové zisky

0

B.IV.17 Zúčtování fondů

1496

B.IV.18 Ostatní provozní výnosy (poj.ud.)
B.V. Tržby z prodeje maj., zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

0

1496
0

0

0

0

B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm a hm.
majetku

0

B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu

0

B.V.22. Výnosy z krátk. finančního majetku

0

B.V.23. Zúčtování rezerv

0

B.V.24. Výnosy z dlouhod. finančního majetku

0

B.V.25. Zúčtování opravných položek)

0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

0

0

0

B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi organ.
složkami

0

B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)

0

B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

0

B.VII. Provozní dotace celkem

0

0

0
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B.VI.29 Provozní dotace

0

Výnosy Celkem

0

1496

617

2113

0

-160

-160

0

-160

-160

C. Hospod. Výsledek před zdaněním
C.VI.34 daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

právní forma účetní jednotky:

nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

sestaveno dne:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

18.7.2013

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a
podpis)

předmět podnikání - účel
nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým
postižením

název a sídlo účetní
jednotky

ROZVAHA (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2012

NADACE LEONTINKA
Karlovarská 1104/14

IČ: 27378179

AKTIVA
AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

PRAHA 6 - 163 00

stav k 1.1

stav k 31.12.

5305

5199

153

153

98

98

98

98

A.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2 Software
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A.I.3 Ocenitelná práva
A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
A.I.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.
maj.
AII. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

144

144

86

86

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30

30

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

28

28

0

0

-89

-89

-31

-31

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouh. majetku

-30

-30

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouh. majetku

-28

-28

A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory mov.
Věcí
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů
A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.
maj.
AIII. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
A.III.2. Podíly v osobách s podstatným vlivem
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené po
splatnosti
A.III.4. Půjčky organizačním složkám
A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzk.
a výv.
A.IV.2. Oprávky k software
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům
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A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k sam. věcem a souborům
A.IV.8. Oprávky k pěstitel. celkům trvalých
porostů
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným
výrobkům
A.IV.10. Oprávky k drob. dlouhodob.
nehmotnému maj.
A.IV.11. Oprávky k drob. dlouhodob. hmotnému
maj.
B. Krátkodobý majetek celkem

5152

5046

0

0

B.II. Pohledávky celkem

1

70

B.II.1. Odběratelé

0

71

1

0

B.I. Zásoby celkem
B.I.1. Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě
B.I.3. Nedokončená výroba
B.I.4. Polotovary vlastní výroby
B.I.5. Výrobky
B.I.6. Zvířata
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách
B.I.8. Zboží na cestě
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II.2. Směnky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci

-1

B.II.7. Pohledávky vůči inst.soc zab a zdr. poj.
B.II.8. Daň z příjmů
B.II.9. Ostatní přímé daně
B.II.10. Daň z přidané hodnoty
B.II.11. Ostatní daně a poplatky
B.II.12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se
stát.rozpočtem
B.II.13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s
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rozpočtem USC
B.II.14. Pohledávky za účastníky sdružení
B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných
operací
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
B.II.17. Jiné pohledávky
B.II.18. Dohadné účty aktivní
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3331

3610

519

531

2812

3079

B.IV. Jiná aktiva celkem

1820

1366

B.IV. 1. Náklady příštích období

1253

651

567

715

B.III.1. Pokladna
B.III.2. Ceniny
B.III.3. Účty v bankách
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6. Ostatní cenné papíry
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
B.III.8. Peníze na cestě

B.IV. 2. Příjmy příštích období
B.IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

PASIVA

stav k

1.1

stav k 31.12.

PASIVA CELKEM

5305

5199

A. Vlastní zdroje celkem

1350

2960

A.I. Jmění celkem

2098

3868

A.I.1. Vlastní jmění

654

654

1444

3214

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-748

-908

A.II.1. Účet výsledku hospodaření

-557

-748

-191

-160

A.I.2. Fondy
A.I.3. Oceň. Rozdíly z přecenění majetku a
závazků

A.II.1. Výsledek hospodaření ve schval. řízení
A.II.1. Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých
let
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B. Cizí zdroje celkem

3955

2239

B.I. Rezervy celkem

0

0

0

0

B.III. Krátkodobé závazky celkem

3955

2239

B.III.1 Dodavatelé

3920

2201

23

26

9

9

3

3

B.III.1 Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.II.1 Dlouhodobé bankovní úvěry
B.II.2 Vydané dluhopisy
B.II.3 Závazky z pronájmu
B.II.4 Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5 Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.6 Dohadné účty pasivní
B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky

B.III.2 Směnky k úhradě
B.III.3 Přijaté zálohy
B.III.4 Ostatní závazky
B.III.5 Zaměstnanci
B.III.6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B.III.7 Závazky k inst. soc.+ zdrav. pojištění
B.III.8 Daň z příjmů
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.10 Daň z přidané hodnoty
B.III.11 Ostatní daně a poplatky

0

B.III.12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
B.III.13 Závazky ze vztahu k rozpočtu USC
B.III.14 Závazky z upsaných nesplac. CP a
vkladů
B.III.15 Závazky k účastníkům sdružení
B.III.16 Závazky z pevných termínovaných
operací
B.III.17 Jiné závazky
B.III.18 Krátkodobé bankovní úvěry
B.III.19 Eskontní úvěry
B.III.20 Vydané krátkodobé dluhopisy
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B.III.21 Vlastní dluhopisy
B.III.22 dohadné účty pasivní
B.III.23 Ostatní krátkodobé fin. výpomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem

0

0

B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.1 Výnosy příštích období
B.IV.1 Kursové rozdíly pasivní

podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

právní forma účetní jednotky:
nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

sestaveno dne:
18.7.2013

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a
podpis)

předmět podnikání - účel
nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým
postižením

2) Analýzy jednotlivých benefičních akcí:

Akce golfových turnajů v průběhu roku 2012
Celkem získáno:
917.830,5 Kč
Celkem náklady:

303.888,4 Kč

(významnou část nákladů hradili sponzoři)

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...:

+ 613.942,10,- Kč

Aukce fotek získaných darem od významných osobností – 19.11.2012
Celkem získáno:
431.125 Kč (včetně účelového daru 50 tis. od Hl. města Prahy na pořádání této aukce)
Celkem náklady:

106.010,7 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 325.114,30 Kč

Benefiční večeře
Celkem získáno:

210.100 Kč
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Celkem náklady:

30.000 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 180.100 Kč
Výtěžek ze série koncertů a divadelního představení (Koncert pro Leontinku - Kampa Sovovy Mlýny,
Neviditelný svět hudby – gymnázium Nad Alejí, německé gymnázium Praha 5, Adventní koncert pro
Leontinku – evangelický kostel U Salvátora, divadelní představení ASANACE v Divadle na Zábradlí)
Celkem získáno:
neidentifikováno
Celkem náklady:

417.196 Kč

-----------------------------------------------------------( získán 2x účelový grant a dotace: 50tis od Hl. města Prahy a 82 tis. Ministerstva kultury na pořádání
koncertů)

Celkem výnos pro nadační účely: nezjišťován
pozn: Dary přijaté v souvislosti s těmito koncerty a divadlem jsou až následné, nikoliv přímo ten den na akcích a
proto nelze mezi dárci identifikovat ty, kteří NADACI poskytli dar v souvislosti s koncerty a divadlem a kteří ne.

Výtěžek akce Imagine (obrazy tvořené skupinou 4TET - Jiří Korn)
Celkem získáno:
60.775,- Kč
Celkem náklady:

299,- Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 60.476,- Kč

3) Seznam dárců:

PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

dary - finanční prostředky získané na benef.aukci fotek - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
900 Přibylová Zora
1 200 Gernerová P.
2 000 Chrudimský A.
2 000 Dobřenovský T.
2 225 Bouzek
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3 000 Prosek Tomas
3 000 Balog P.
3 500 Cimbota Tomáš
4 000 Artkunst s.r.o.
5 000 Vaníček Miroslav
5 000 Tušl Martin
5 000 Inventive s.r.o.
5 300 Gerner Jan
7 200 Hans-Paul architekti, s.r.o.
10 000 Trantina Tomáš
10 000 Stejskal Pavel
11 500 Čechová Karolína
15 500 Kovalová
16 000 Ogilvy&Mather s.r.o.
18 700 Heikenwälder J.
25 000 ČP INVEST investiční společnost, a.s.
26 000 Zahradnický Jiří
31 000 Bouzek J.
31 500 Mgr.Tomáš Cimbota
35 100 Kaufmann Zdeněk
47 500 ČP INVEST investiční společnost, a.s.
54 000 EXX s.r.o.
381 125 celkem

dary - finanční prostředky získané na benef. seriálu golfu - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
500 Mlýnek Martin
2 000 GM-Systemms, s.r.o.
5 000 Soliditet, s.r.o.
10 000 Chmelík Josef
10 000 Janeček Radek
11 000 Gerner Jan
11 800 Golf Exploitation s.r.o
15 000 MQI Brno s.r.o přišlo 2013
20 000 Toraprok, s.r.o.
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25 000 CTP Invest s.r.o.
25 000 Wagnerova Maria
30 400 Sport media spol. s r.o
35 000 Novotný T.
65 531 COOPERVISION LIMITED, org.složka
81 491 anonymní dárci - Intercontinental
110 000 Roman Petr
210 109 Česká podnik.pojišťovna, a.s.
250 000 HSBC Bank plc. - pobočka Praha
917 831 celkem

dary - finanční prostředky získané akcí Imagine - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
1 000 Kuča Tomáš
1 090 Plhal V.
1 090 Inter Expres servis s.r.o.
1 090 Šilhán P.
1 090 Sluka Zdenek Ing.
1 090 Knížek Martin
1 115 Malá Pavlína
1 165 Vavera T. Ing.
1 290 Čerovský Jan
1 500 Kolman David
1 815 Kyselý Rostislav
1 970 Mottl F.
2 000 Wills Mechanical
2 115 Vaňková Milada
2 315 Šlechta Jan
2 695 Vitikova Katerina
3 000 Sedláčkovi
3 055 Bohutínský Jan
5 100 Bendík Stanislav
5 190 Erbes s.r.o.
10 000 Niob Real spol. s r.o.
10 000 Sulická s.r.o.
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60 775 celkem

dary - finanční prostředky získané v rámci benefičních večeří - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
2 000 Tuma Rudolf
2 000 Vaidiš Josef
3 000 Čechová Karolína
3 000 Vitha Václav
4 000 Kufa Robert
4 000 Heřman František
5 000 Sulko s.r.o.
5 600 Roman Petr PhDr.
6 000 Stejskal Pavel
7 000 Páral Martin
7 000 Svátek Richard
7 500 Elektronika s.r.o.
8 000 Kuta a.s.
10 000 Dědeček Richard
11 500 Ohňostroje Minergis s.r.o.
13 000 Solar R. ,přišlo 2013
13 500 Prague Wellness
14 500 Atelier DaVinci s.r.o.
19 000 Houžvic Milan
28 000 Winterflood Mark
36 500 Sládek Václav
210 100 celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911Dary - fond darů určených k rozdělení)
2 Chvatal Dalibor
50 Buresova Michaela
50 Drobní dárci
50 Kubinkova Klara
50 Lencová Štěpánka
50 Mather Advertures s.r.o.
100 Drobní dárci
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100 Drobní dárci
100 Drobní dárci
100 Drobní dárci
100 Drobní dárci
100 Drobní dárci
100 Godla Stanislav
100 Halecka Radana
100 Chrudimský František
100 Kramarova Vera
100 Kudla Richard
100 Sykora Zdenek
130 Hrušková
200 anonymní dárce
200 Bergmannová Sylva
200 Drobní dárci
200 Jan Siml
200 Jedlicka Petr
200 Klimes Jan
200 Kratochvíl Michal
200 Kubelková Petra
200 Kuncarova Ivana
200 Mather Activation s.r.o.
200 Ponzerova Anna
200 Ryslova Veronika
200 Tsponov Alena
200 Zdenek Sykora
250 Kohout Jan
250 Mather Activation, s.r.o.
250 Mather Activtion s.r.o.
270 Havelka Radek
300 anonymní dárce
300 Landová Marie
300 Valachová Kučerová I.
300 zaměstnanci Mather Advertures s.r.o.
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300 Zimmermannová Lucia
350 Janku Jitka
350 Mather Activation
350 Mather Activtion s.r.o.
360 Capek Petr
500 Hubsch Martin
500 Linhartova Aneta
500 Mahdalova Irena
500 Mlýnek Martin
500 Starková Lucie
510 anonymní dárce na Jizerské 50
793 anonymní dárci na Jizerské 50
800 Keller Pavel
850 Úřad pro tech.norm.
859 anonymní dárci-kasička tenis.areál Spart
1 000 Pavlikova Helena MUDr.
1 000 Sigas s.r.o.
1 000 Spak Pavel
1 000 Stavela Michal
1 000 Suskova Jana
1 000 Tichák Josef Ing.
1 000 zaměstnanci Ogilvy Public Relations
1 135 anonymní dárci
1 200 zaměstnanci Mather Activation s.r.o.
1 200 Zelenka Miloš
1 517 anonymní dárci - Intercontinental
1 658 Informační centrum ČKAIT s.r.o. (nen
1 700 Christopher Kvwis
1 866 Hrdinová
2 000 Pokluda Radek
2 000 Varcop Tomáš
2 200 Triner Martin
2 400 Belovska Elen
2 400 ZO OS KOVO MT
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3 000 HSBC Bank plc.
3 000 Vaníček Miroslav
3 235 Gregorova Jaroslava
3 500 Smartwave s.r.o.
3 700 anonymní dárci
3 935 zaměstnanci Ogilvy&Mather s.r.o.
4 400 anonymní dárci na Koncertu
5 000 Solinas Vittorio
6 921 anonymní dárci
7 000 Jirasek Jindrich Dr.
7 300 Hotel.cz
10 716 anonymní dárci na koncertě
15 000 anonymní dárci
30 000 Mladá Fronta, přišlo 2013
60 101 Chládek M.Ing.
71 000 EXX s.r.o.
91 700 Dorland spol. s r.o.
100 000 Havel a Holásek s.r.o.
100 000 HSBC Bank plc.
158 600 anonymní dárci
215 100 Macháček Marek Ing.
946 108 celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911000projekt Osobní asistence)
4 785 Pavlíková Monika
100 000 Řízení letového provozu ČR
120 000 Roman Martin
224 785 celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911000projekt Divadla)
10 000 Contractis s.r.o.
80 000 FM ČESKÁ s.r.o.
150 000 HSBC Bank plc.
240 000 celkem
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dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911000projekt Sport)
20 000 Marek Jan
20 000 celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911000projekt Škola "Čtení pomáhá)
100 000 Martin Roman
100 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911010-projekt Svítání)
100 000 Martin Roman JUDr.
150 000 Nadace ČEZ
250 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911040- projekt Psí Oči)
30 000 Nadace České pojišťovny - zakoupení psa pro Moniku Rohovskou
50 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Petra Bystroně
100 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Štěpána Kulhánka
100 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Veroniku Berenreiterovou
170 000 Nadace České pojišťovny - zakoupení psa pro Lukáše Podolana
170 000 Nadace České pojišťovny - zakoupení psa pro Tomáše Baslera
170 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Stellu Kowalczykovou
nadační příspěvek poskytnutý sml. 122/2011 v roce 2011 byl v roce 2012 vrácen od Pomocných
tlapek o.p.s., neboť došlo k vrácení psa (dvojčata Luskačovi) a příspěvek byl použit dle sml.
127/2012 na nového psa pro: dvojčata Bartošová Julie a Johana v částce 200.000,- Kč
790 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911050-benefiční koncert-účelové dary)
50 000 Hlavní Město Praha
50 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911020-aukce fotek-účelové dary)
50 000 Hlavní Město Praha
50 000 celkem
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dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911070-DMS pro projekt Svítání)
210 303

Fórum Dárců - drobní dárci pošlou DMS

210 303 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911080-Tonda hokejista)
1 000 Boleslavsky Aleš
1 000 Konig Jan
1 000 Smitka Daniel, Ing.
2 000 Sefl Jan
5 000 Stanley Colin
5 000 EXX s.r.o.
5 000 Wiesner Jan
5 000 PP Engineering Services
10 000 Kocourek J. a Bukovský L.
16 500 Cermak Martin
30 000 Stocek Jaroslav
81 500 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911100-stipendium Jan Adamec)
100 000 HSBC Bank plc.
100 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911110-stipendium Hájíček+Ferenc+Ferková)
100 000 HSBC Bank plc.
100 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911140-os.asist. pro sdružení Okamžik)
150 000 Roman Martin JUDr.
150 000 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911150-projekt Neviditelný svět hudby)
82 000 Ministerstvo kultury
82 000 celkem
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dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911190-projekt Nikol Rolákové)
55 000 Nadace ČEZ
55 000 celkem

dary - finanční prostředky získané pomocí fundraisingové smlouvy
10 000 Chmelik Josef
2 748 469 Drobní dárci
2 758 469 Celkem

7 777 996 celkem získáno fin.prostředků v hodnotě

dary - získané v průběhu roku formou služeb + hmotných darů zdarma
350 000 Tempus Libri, spol. s r. o. – Strahovský evangeliář
20 000

Ing. Orlík František – auditor

370 000 celkem

370 000 celkem získány služby + věci zdarma v hodnotě

4) Přehled osob, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky (povinně nad 10.000) a zhodnocení, zda a
jakým způsobem byly nadační příspěvky využity:
POSKYTNUTÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
finanční prostředky poskytnuté z neúčelových darů i účelových -fondů (911.xxx-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
částka

Text

příjemce příspěvku (daru)

150 000 NP sml.117/2012 "Vidět tvýma očima"

Okamžik - sdružení pro podporu nejen
nevidomých

100 000 NP sml.49/2012 "Provázení "

Společnost pro ranou péči, o.s.

NP sml.103/2012 projekt progresivní dědičná
100 000 onemocnění sítnice a…..

UK v Praze, 1.lék.fa.

80 500 NP sml. 192/2012 finanční příspěvek

Kalná Jana

NP sml.78/2012 Centrum Filipovka - osobní
80 000 asistence …

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s. Klub Hornomlýnská

80 000 NP sml.32/2012 "Provázení"

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

73 000 NP sml.83/2012 Tandem "Posouváme hranice

Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy …

NP sml.176/2011 SMŠ Horáčkova -nákup komp.
69 900 pomůcek

Speciální mateřská škola se SPC, Horáčkova

60 000 NP sml.72/2012 Sportovní tábor 2012

Český svaz zrakově postižených sportovců

60 000 NP sml.69/2012 Auto není cíl

Raná péče EDA, o.p.s.
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60 000 NP sml.70/2012 Nemluvit, neznamená nemyslet

Raná péče EDA, o.p.s.

60 000 NP sml.100/2012 SPRPL "Auto není cíl"

Středisko pro ranou péči Liberec o.p.s

60 000 NP sml.25/2012 Prevence zrak.postižených…

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

NP sml.79/2012Centrum Filipovka - odlehčovací
50 000 kůra …

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s. Klub Hornomlýnská

50 000 NP sml.22/2012 projekt Roláková N.

Roláková Nikol

50 000 NP sml.81/2012 SPRPPl "Auto není cíl"

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

40 000 NP sml.41/12 "Raná péče pro klienty

Středisko rané péče SPRP Olomouc

35 000 NP sml.96/2012 Zážitkový pobyt …

o.s. KYKLOP CZ

NP sml.71/2012 Podpora mladých sportovních
30 000 talentů 2012

Český svaz zrakově postižených sportovců

NP sml.42/12 "Rekondiční pobyt pro rodiny s
27 000 dětmi"

Speciální mateřská škola se SPC, Horáčkova

25 000 NP sml.73/2012 "Pohádková stezka.

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel
zrakově postižených dětí

20 000 NP sml.108/2012 příspěvek na trajekt

TJ Zora Praha

17 551 NP sml.118/2012 To bys měl vidět

Diakonice ČCE - středisko Západní Čechy

15 000 NP sml.120/2012 Raná péče pro rodiny s dětmi …

Středisko rané péče SPRP Brno

15 000 NP sml.131/2012 . matrace a kurz

Stříž Sebastian

12 000 NP 136/2012 příčná flétna

Němcová Simona

NP sml.74/2012 Podpora mladého goalballového
10 000 týmu

Blind Sport Club Praha

10 000 NP sml.122/2012 Ozdravný pobyt nevidomých …

Sdružení přátel zrakově postižených dětí

10 000 NP sml.132/2012 tisk propagačních materiálů

Skořepová Jitka

10 000 NP sml.185/2012 osobní asistence

Slezská diakonie

10 000 NP sml.51/2012 Společně vstříc životu

Středisko rané péče SPRP Ostrava

10 000 NP sml.102/2012 letní tábor- strava

Tyflocentrum Brno

5 000 NP sml.63/2012 instruktor plavání

Karásková Iva

4 100 NP sml.7/2012 letenka

Musilová Petra

3 500 NP sml. 21/2012 startovné

Zahradníková Lenka

3 000 NP sml.134/2012 brýle s filtrem F560

Šrámek Šimon

1 495 551 celkem

finanční prostředky poskytnuté z účelových i neúčelových darů-fondů (911.xxx-Fondy darů účelové i
neúčelové - projekt osobní asist.+stipendia)
částka

Text

120 000 NP sml.11/2012 os.asist. Měchurová M
78 400 NP sml.127/2011 os.asist. Leskovec Karel

příjemce příspěvku (daru)
Měchurová Miroslava PhDr.
ZŠ Vodňany
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70 800 NP sml.85/2011 os.asist.Niesner Tibor

Niesner Tibor

70 000 NP sml.121/2011 os.asist.Holas Jakub

Holas Jakub

56 000 NP sml.8/2012 os.asist. Daňkové B.

Daňková Barbora

55 000 NP sml.99/2011 stipendium Musilová Petra

Musilová Petra

42 000 NP sml.48/2011 os.asist. Štaier Jakub

Štaier Jakub

41 800 NP sml.64/2011 os.asist. Komosná Lenka

Komosná Zuzana

34 200 NP sml.98/2011 os.asist.Aujezdská Natálie

Aujezdská Natálie

33 000 NP sml. 9/2012 os.asist.Tyrychtr Lukáš

Tyrychtr Lukáš

32 000 NP sml.59/2011 stipendium Stráník Vít

Stráník Vít

29 111 NP sml.63/2011 os.asist. Tulej Pavel

Tulej Pavel

28 555 NP sml.96/2011 os.asist.Ruzyak Petr

Ruzyak Petr

27 000 NP sml.119/2011 os.asist.Kačerovský R.

Kačerovský Robin

24 000 NP sml. 60/2007 stipendium Ferková Lucie

Ferková Lucie

24 000 NP sml.6/2012 os.asist.Hurych Šimon

Hurych Šimon

20 000 NP sml.86/2012 stipendium Adamec Jan

Adamec Jan

18 500 NP sml.124/2012 stipendium Ferenc R.

Ferenc Robert

16 000 NP sml.107/2012 stipendium Hájíček Tomáš

Hájíček Tomáš

12 000 NP sml.120/2011 os.asist. Hron Tomáš

Hronová Tomáš

11 200 NP sml.62/2011 os.asist.Kubíčková Simona

Kubíčková Simona

10 000 NP sml.82/2012 os.asist.Pufferová Kristý

ZŠ Tmáň

8 000 NP sml.80/2012 os.asist.Lamačka Miloš

ZŠ Kostelec

6 000 NP sml.133/2012 os.asist.Růžičková J.

Růžičková Jana

867 566 celkem

finanční prostředky poskytnuté z účelových darů-fondů (911040,41-Fondy darů účelové.-projekt Psí Oči)
částka

Text

příjemce příspěvku (daru)

200 000 NP sml.127/2012 Bartošová Julie a Jolana

Bartošovy Julie a Johana

170 000 NP sml.104/12 pes pro Podolan Lukáš

Podolan Lukáš

-200 000 NP sml.122/2011 vratka NP-pes vrácen

Pomocné tlapky o.p.s

170 000 NP sml.110/2012 pes pro Basler Tomáš

Basler Tomáš

100 000 NP sml.14/2012 výcvik pes- Směšný

Pomocné tlapky, o.p.s.

100 000 NP sml.113/12 výcvik psa-Kowalczyková

Pomocné tlapky, o.p.s.

100 000 NP sml.112/12výcvik psa-Kulhánek Štěpán

Pomocné tlapky, o.p.s.

NP sml.119/2012 Bystroň Petr na
50 000 zakoup.psa

Bystroň Petr
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30 000 NP sml.111/12 pes pro Rohovská Monika

Rohovská Monika

720 000 celkem

hmotné dary a služby zakoupené a hrazené (případně darované) z neúčelových a účelových darů-fondů
(911030-Dary - fond darů určených k rozdělení hmotné věci+služby + účet neúčelových darů 911000)
NP47/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682483-1AA2581)

Společnost pro ranou péči o.s. Metodické centrum

NP 35/2012, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682482-1AA2559)

Raná péče EDA, o.p.s.

NP43/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682404-9A87086)

Středisko rané péče SPRP Olomouc

NP44/2012,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682408-9A87081)

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

NP39/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682409-9A87075)

Středisko rané péče SPRP Brno

NP37/2009,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682407-9A87131)

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

NP37/2012,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682410-9A87134)

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

50 000 nefin.DAR sml.33/2012 karbon.kola Moflar

Moflar Marek

3 966 nefin.DAR sml.188/2012 hmatové knihy

Sýkorová Julie

579 411 celkem
3.662.528 celkem rozděleno fin. prostředků a hmotných i nehmotných darů v hodnotě

Finanční příspěvky byly poskytnuty dětem, které je aktivně využívají na osobní asistenty, dětem, kterým přispívají
na možnost studovat hudební konzervatoř Jaroslava Deyla, dětem, které by si jinak nemohly pořídit vodícího psa,
společnostem poskytující ranou péči (kterým byla poskytnuta zejména vozidla ) se kterými NADACE LEONTINKA
pravidelně spolupracuje a má možnost zpětné vazby . NADACE LEONTINKA konstatuje, že společnosti zabývající se
ranou péčí aktivně využívají poskytnuté dary. Dále byly poskytnuty dary ostatním výše uvedeným organizacím a
subjektům. U všech obdarovaných, pokud byly poskytnuty přípěvky či dary na jednotlivé projekty, má NADACE
smluvně zajištěno dodání materiálů a zprávy o využití daru. NADACE konstatuje, že poskytnuté dary a příspěvky
jsou účelně využívány a jsou významným přispěním ke zkvalitnění života zrakově postižených.
5) Přehled o využití majetku:
NADACE má v majetku tři notebooky, dva stolní počítače a dva mobilní telefony (2 notebooky a dva mob. tel.
získané darem v roce 2006, ostatní darem v roce 2009), dále dva mobilní telefony zakoupené v roce 2007 (za
dotovanou cenu od operátora) , dále stan s logem NADACE získaný darem v roce 2007 a dále vysavač Miele
získaný darem v roce 2011. Všechen tento majetek NADACE aktivně využívá pro provozní činnost NADACE a pro
prezentaci NADACE reklamních akcích.

6) Informace k metodě fundraisingového projektu
NADACE má uzavřenou fundraisingovou smlouvu (sml. č. 201/2012) se společností fundraising s.r.o., Praha 1,
Václavské náměstí 56 č.p. 802, PSČ 110 00, IČO: 26491851, která převzala činnosti po společnosti fr-global Gmbh
. (původně sml. č. 040/2010 se společností fr-global GmbH (Fundraising), Mooslackengasse 17, Wien, Rakousko,
IČO:ATU64914711). Předmětem smlouvy je spolupráce při vybudování Databáze Dárců, společnost má dále na
starosti veškerou organizaci rozesílání oslovovacích dopisů (řádově statisíců ks). Za tuto organizaci a rozesílání si
společnost fakturuje dle počtu rozeslaných dopisů. Částka vybraných prostředků je vždy vyšší než tyto náklady
(zajištěno smluvně, v případě nižších částek by se poměrně snížila částka nároku fakturace). Faktury jsou vždy
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hrazeny z prostředků vybraných těmito oslovovacími dopisy, prostředky jsou v účetnictví přísně analyticky členěny,
navíc je založen bankovní účet pouze pro tyto účely. Protože jsou faktury účtovány rovnou na zúčtování fondů na
účtu 911.060 ještě před příchodem peněz od dárců, je pravidlem, že účet 911.060 vykazuje na počátku záporný
zůstatek. Stejně tak je tomu proto i k 31.12.2012.
7) Jiné informace
NADACE LEONTINKA by dále ráda zmínila následující smlouvy, o kterých není v účetnictví NADACE účtováno, neboť
předmětem těchto smluv byly služby či věci, které byly NADACI poskytnuty zdarma.
Jedná se o:
-

Fórum dárců, občanské sdružení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 41/2011 – předmětem této smlouvy je zprovoznění služby DMS

-

Fórum dárců, občanské sdružení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 138/2012 – předmětem této smlouvy získání prostředků v rámci projektu „Rozsviťte s námi Prahu
aneb Každý má svou žárovku“, který se realizoval v období 5.11-31.12.2012

-

AUKRO, s.r.o. – náměstí T.G. Masaryka 1280, Zlín, IČO 27684555,
sml. 221/2010 – předmětem této smlouvy je poskytnutí prostoru na webových stránkách www.aukro.cz
pro zajištění propagace dobročinné aukce

-

Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 , IČO 45244782
sml. 146/2011 – předmětem této smlouvy je zapůjčení platebního terminálu pro PK

-

Česká pošta s.p., Politických Vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983
sml. 116/2010 – předmětem této smlouvy nadstandardní forma poskytování informací o poštovních

Dále by NADACE LEONTINKA ráda zmínila ještě následující společnosti
-

Česká pojišťovna a.s.., Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 45272956,
sml. 59/2012 – předmětem této smlouvy bylo pojištění prostor v Museu Kampa pronajmutých na
benefiční koncert za symbolickou cenu 1Kč

-

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, IČO 49370499
sml. 60/2012 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí prostor na benefiční koncert v Sovových
mlýnech za velmi příznivou cenu

-

Farní sbor ČCE v Praze 1 U Salvátora sml. 125/2012 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí prostor
na benefiční koncert v kostele U Salvátora za příznivou cenu

-

Allegro group CZ s.r.o. (portál AUKRO)
sml. 137/2012 – rámcová smlouva na internetové dražby na portálu AUKRO, společnost se vzdala nároku
na poplatky a provize

-

Mladá fronta a.s. , Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, IČO 49240315
sml. 189/2012 – smlouva o finančním příspěvku 30Kč z každé prodané knihy „Nejlepší rady jak uspět
v Česku“ do 14. 10. 2014
společnost PRIM věnovala NADACI hodinky PRIM, které se vydražily ve prospěch NADACE
společnost NumisCollect, IČ: 005 36 466 vlastnící vydavatelství Čtyřlístek, věnovala NADACI minci z
limitované exkluzivní série, která byla vydražena ve prospěch NADACE

-

Divadlo Na zábradlí (sml. 139/2012) odehrálo dne 24.1.2013 za základě smlouvy ze dne 14.11.2012
benefiční divadelní představení ASANACE za velmi příznivou cenu
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