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INFORMAČNÍ ČÁST
1 Úvod
Vážení podporovatelé, příznivci a přátelé Nadace Leontinka,
jste to právě vy, kdo spoluvytváří naše úspěchy v pomoci zrakově postiženým – konkrétním dětem,
rodinám, či institucím. Díky vaší podpoře se nám daří rozdávat nejen finanční prostředky a dary
hmotného charakteru, ale i radost, společné zážitky, zkušenosti. Všechny tyto faktory přispívají
k vyrovnanějšímu a samostatnějšímu životu lidí se zrakovým a kombinovaným postižením – těch, jež
startovní čára života sice znevýhodnila, zároveň jim ale dala obrovskou motivaci se nevzdat.
I v roce 2013 se podařilo uskutečnit mnoho nových zajímavých projektů, a zároveň pokračovat úspěšně
v těch již zavedených a dlouhodobých. Díky osvětovým akcím, které považujeme za neméně důležité, se
také zdravá populace měla možnost dozvědět více o zrakovém postižení a aktivitách, které Nadace
Leontinka i jiné organizace pro handicapované pořádají.
Díky velkorysým darům všech našich podporovatelů, sponzorů a partnerů a také drobných dárců jsme
v roce 2013 mohli rozdělit dary finančního a nefinančního charakteru v hodnotě více než 3,9 mil. Kč.
Všem vám velmi děkujeme za projevenou důvěru a doufáme v budoucí spolupráci.
Mgr. Barbara Hucková, MBA
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 2013 bylo uzavřeno na konci měsíce května 2013. Naléhavé žádosti jsou
řešeny v průběhu celého roku. Podrobnosti o grantovém řízení a podmínky žádostí jsou uvedeny na
www.nadaceleontinka.cz/granty.
U každého projektu jsou uvedeny alespoň některé podpořené aktivity konkrétních dětí, rodin a
organizací, pracujících se zrakově postiženými dětmi.

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. Pracovníci
středisek pracují přímo v rodinách a vytvářejí tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit integraci
zrakově postižených dětí do plnohodnotného života. Potřebná vyšetření mohou být prováděna v domácím
prostředí, tzn. pro děti bezpečném a známém, kde nejsou zbytečně vystavovány stresu. Projekt Svítání
byl zahájen v roce 2006 a jeho garantem je ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr. Martina
Dunděrová.
Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v hodnotě 1 492 567 Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání
SPRP
Poskytnutí 7 vozidel pro terénní služby
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Projekt „Provázení“
Středisko rané péče SPRP Brno
Raná péče pro rodiny s dětmi
Středisko rané péče SPRP Ostrava
„Pomáháme dětem vidět“
Středisko rané péče SPRP Ostrava
„Chci poznávat svět“
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Služba raná péče pro klienty
SRP, o.s.
Domov je doma - Praha
SRP, o.s.
Domov je doma - Praha
SRP Plzeň
Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
SRP Plzeň
Světelný panel LiteScout
SRP Plzeň
Oprava auta
Raná péče EDA
Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
Raná péče EDA
Nemluvit neznamená nemyslet
SPRP Liberec
Podpora terénního charakteru služeb
RP
CELKEM

525
100
80
80
100
80
90
100
50
50
22
50
65
100

448
000
000
000
000
000
000
000
000
000
119
000
000
000

1 492 567 Kč

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 2013, kdy Nadace Leontinka ve spolupráci s Českou
pojišťovnou spolufinancovala výcvik 6 psů celkovou částkou 700 000 Kč. Tato částka byla
rozdělena mezi následující děti a mladé dospělé s různými typy tělesných, smyslových a kombinovaných
postižení:
Patrik H.
Anita H.
Alicia Č.
Tereza N.
Pomocné tlapky, o.p.s.
HELPPES – centrum výcviku psů pro
postižené, o.s.

Zubří
Šternberk
Nová Role
Praha
Starý Plzenec
Praha

CELKEM

60
110
50
150
150
180

000
000
000
000
000
000

700 000 Kč

3.1.3 Stipendium Leontinka
V rámci tohoto projektu Nadace Leontinka dlouhodobě podporuje studenty (především) Deylovy
konzervatoře pro zrakově postižené. Poskytnuté měsíční příspěvky slouží nadaným či sociálně slabším
studentům k pokrytí výloh souvisejících se studiem (pobyt v internátu, cestovné, pořizování hudebních
nástrojů). Cílem je úspěšné dokončení profesionálního hudebního vzdělání a jeho uplatnění v budoucím
profesním životě. 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 243 000 Kč.
Jan Adamec
Nikola Bílá
Martin David
Lucie Ferková
Tomáš Hájíček
Robert Ferenc
Petra Musilová
Simona Němcová
Michaela Pěkníková
Vít Stráník
Lenka Zahradníková
Marek Duda – příspěvek na tenor. pozoun
CELKEM

50
10
10
24
32
10
30
10
10
32
10
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

243 000 Kč

Honza (*1991) se začal hudbě věnovat v pěti letech. Nejprve hrál na flétnu, pak eufonium, a nakonec
byl přijat na Deylovu konzervatoř – obor hra na tubu, kde také úspěšně složil maturitní zkoušku, a dále
pokračuje na Pražské konzervatoři. Za sebou má již sólová vystoupení s orchestrem Berg či natočení CD
se slavným pražským sborem Hlahol. Kvůli svým potížím se zrakem (šeroslepost, krátkozrakost) si
Honza účinkování v různých symfonických orchestrech velmi váží, a Nadace Leontinka má radost, že ho
může při jeho studiích podporovat stipendiem.
Nikola (*1992) je nevidomá a studuje obory klarinet a zpěv na Konzervatoři Jana Deyla, nyní již
čtvrtým rokem. Přes své velmi dobré studijní výsledky není její sociální situace jednoduchá a rodina

nemůže zajistit potřebnou podporu. Nadace Leontinka jí ovšem poskytla stipendium, díky kterému se
může plně soustředit na studium.
Martin (*1992) je nevidomý od narození a na Konzervatoři Jana Deyla studuje obor příčná flétna. Nyní
v 6. ročníku, student s obrovským nadáním a potenciálem (dále má v plánu pokračovat na Hudební
fakultě AMU, má za sebou vystoupení s Pražskou komorní filharmonií) využije poskytnuté stipendium na
hrazení nákladů spojených s účastí na soutěžích.
Tomáš (*1993) je studentem 3. ročníku Konzervatoře Jana Deyla, kde studuje hru na klavír. Jeho
zrakové postižení je v pásmu slabozrakosti, a vzhledem k tomu, že pochází ze 7 dětí a finanční situace
jeho rodiny je tíživá, bez stipendia Nadace Leontinka by si nemohl studium dovolit. Tomáš se ve volném
čase věnuje skládání hudby a hře na varhany v kostele u Pražského Jezulátka, svému oboru je opravdu
oddaný.
Robert (*1993) studuje zajímavý obor ladění klavíru a příbuzných nástrojů na Konzervatoři Jana Deyla.
Protože trpí zrakovým postižením – porušením barvocitu, a nemá rodinné zázemí, které by jej při studiu
finančně i jinak podporovalo, získání příspěvku na studium od Nadace Leontinka pro něj představovalo
otázku dalšího setrvání na škole.
Simona (*1996) je na Konzervatoři teprve prvním rokem a studuje dva hlavní obory – flétna a
akordeon. Trpí degenerativním postižením zraku, a protože rodina je v sociálně tíživé situaci, bylo jí
poskytnuto stipendium, aby se mohla nadále rozvíjet ve svých talentech.
Míša (*1993) má vrozenou oční vadu – Leberovu atrofii. Jejím snem je hrát v orchestru - směřuje
k němu studiem příčné flétny na Deylově Konzervatoři, kde je nyní ve 4. ročníku. Ačkoli má vážné
zrakové postižení, byl jí odebrán průkaz ZTP/P, a proto se potýká s finančními problémy. Nadace
Leontinka ji podporuje alespoň měsíčním stipendiem na studium.
Vít (*1987) studuje obor viola na Konzervatoři Pardubice, jejíž vedení doporučilo udělit Vítkovi
stipendium s ohledem na jeho zdravotní situaci (zrakové postižení s kombinovanou poruchou učení).
Nadace Leontinka poskytla prostředky k tomu, aby se Vítek mohl i nadále věnovat svému oboru a stále
se zlepšovat.
Lenka (*1994) je slabozrakou studentkou pražského Gymnázia Na Vítězné pláni. Studuje 4. ročník, je
integrována do běžné výuky a k plnohodnotnému zapojení používá počítač se speciálním softwarem.
Zároveň se věnuje vrcholové plavání, reprezentovala ČR i na Paralympiádě v Londýně 2012. Za svůj
největší úspěch považuje to, že se dokáže vyrovnat zdravým závodníkům. Nadace Leontinka jí přispívá
na studium stipendiem.

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 584 600 Kč.
Okamžik – sdružení pro podporu
nejen nevidomých
Natálie Aujezdská
Barbora Daňková
Lucie Flügelová
Lenka Hladová
Jakub Holas
Šimon Hurych
Robin Kačerovský
Zuzana Komosná
Simona Kubíčková
Tibor Niesner
Petr Ruzyak
Jana Růžičková
Vojtěch Szewczyk
Julie Sýkorová

100 000
35
56
12
12
8
24
26
10
11
10
35
32
18
6

000
000
000
000
000
000
000
400
000
000
000
000
000
000

Jakub Štaier
Lukáš Tyrychtr
ZŠ Vodňany – Karel Leskovec
ZŠ Kostelec u Křížků – Miloš Lamačka
ZŠ Tmaň – Kristýna Pufferová
Jsme tady, o.s.
Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR,
o.s. – Klub Hornomlýnská
CELKEM

42
15
17
20
15
30
50

000
000
200
000
000
000
000

584 600 Kč

Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí
zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové
ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny
kamerovou lupou. Po ukončení 1. stupně ZŠ bojovala o umístění na 2. stupni. I díky příspěvku Nadace
Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta.
Bára (*2001) je nevidomá, přesto ráda maluje a často se směje. Příspěvek mohl po celý rok 2013
zajistit Barborce asistentku, která jí byla průvodkyní všude tam, kde bylo potřeba – při přípravě školních
úkolů, ale i jako doprovod na tolik oblíbené kroužky a výtvarné soutěže. Bára nemá žádné sourozence,
kamarády ovšem našla ve školní družině, kam nakonec mohla být přijata.
Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí
plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole
má spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských
soutěží. Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada
„přeložit“. Protože na asistentku nebylo možné z žádného rozpočtu sehnat peníze, stala se Nadace
Leontinka garantem projektu „Asistent pro Lucku“ na webu Čtení pomáhá, kde se na shánění prostředků
přímo podílí děti, které rozdělují kredity za každou přečtenou knížku. Cílová částka k zaplacení mzdy
asistentky se vybrala v průběhu dvou týdnů, a tak může Lucinka dál vyrábět pro Ladu dárky ze své
oblíbené keramiky a hlavně zůstat na škole se svými spolužáky.
Jakub (*1997) je studentem gymnázia (třída kvarta), kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků,
ale kvůli diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta.
Náročnost studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké
fakulty UK s aprobací fyzika – chemie.
Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně
upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí
pomáhala osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby,
např. při epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje
Šimona formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.
Robin (*1998) půjde po prázdninách do 9. třídy. Vzhledem ke své zrakové vadě (makulární
degenerace sítnice) potřebuje ve škole osobní asistenci, kterou se podařilo zaplatit z příspěvku Nadace
Leontinka.
Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové
obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla
v loňském roce s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.
Tibor (*1998) je nevidomý s těžkou ztrátou sluchu (nosí naslouchadla), přesto svůj hendikep zvládá,
navštěvuje již 6. ročník ZŠ a dokonce je členem lyžařského oddílu. Podařilo se pro něj zajistit asistentku,
která mu pomáhá s přesunem ze šatny do třídy, doprovází ho na obědy a věnuje se mu ve volném čase i
na školních výletech.
Petr (*2005) má kochleární implantát, zrakové poškození, a ve škole potřebuje individuální pomoc a
asistenci, aby se mohl učit jako ostatní děti. Podařilo se ji zajistit i díky příspěvku od Nadace Leontinka.
Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní
v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem sebe ráda děti, a v současné době se
připravuje na přestup z mateřské do základní školy. Asistent pedagoga se díky rozšíření pracovního
úvazku může Janě věnovat v potřebné míře.
Vojta (*2006) je nevidomý autista se středně těžkou mentální retardací a potřebuje speciální
celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněn osobní asistencí, kterou si ale maminka samoživitelka
nemohla dovolit. Díky příspěvkům může Vojta docházet do školy, kde je podle slov paní učitelky velmi
oblíbený a na veškeré činnosti (orientace, malování, modelování) šikovný.

Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky
udělala obrovské pokroky. Mezi ně patří třeba i to, že lépe vyslovuje, nebo dokáže sama kousat chleba
(dříve musela mít veškerou stravu mixovanou). Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a
Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.
Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již pátým
rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím
školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie,
muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti.
ZŠ Vodňany navštěvuje na 2. stupni žák Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením.
Již šestým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických
činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází
k významným pokrokům.
V ZŠ Kostelec u Křížků jsme podpořili osobní asistenci pro zrakově postiženého žáka Miloše (*2003).
Škola se neustále potýkala s problémem financování asistenta pedagoga, jehož přítomnost je po celou
dobu docházky zcela nezbytná. Díky příspěvku má Miloš zajištěnu péči jak při vyučování, tak o
přestávkách.
Do MŠ Tmaň byla integrována nyní šestiletá Kristýnka, která trpí kombinovaným postižením a zároveň
záchvatovým onemocněním (epilepsií). Díky projektu „Šťastné a spokojené integrované dítě“, který
Nadace Leontinka podpořila, mohla holčička získat péči asistentky, s níž může lépe rozvíjet své smyslové
vnímání a motoriku, učit se relaxovat, a zvládat sebeobsluhu.

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 organizuje v rámci projektu Leontinka sportuje mnoho aktivit. Zapojuje do nich
zrakově postižené sportovce i s jejich traséry či průvodci, kteří společně sdílí radost z pohybu a nových
osobních rekordů. V zimě jsme podpořili účast zrakově postižených sportovců na tradiční Jizerské 50.
Oblíbenou akcí je i série závodů RunTour, konající se v několika českých městech. Nadace Leontinka zde
zrakově postiženým běžcům zajišťuje veškeré zázemí – startovné, traséra, nadační stan.
Hned 3 posádky zrakově postižených veslařů se také zúčastnily jubilejních 100. Primátorek na Vltavě o
medaile a Pohár Nadace Leontinka.
Zajistili jsme také první účast na závodu Dračích lodí v Brandýse nad Labem.
Celková podpora projektu Leontinka sportuje byla 402 523 Kč.

Český svaz zrakově postižených sportovců
Český svaz zrakově postižených sportovců
1. Centrum zdravotně postižených jižních
Čech, o.s.
Veslařský klub Tyflocentra Ústí nad Labem
Jeden na jednoho, o.s.
Jeden na jednoho, o.s.
Blind Sport Club Praha
Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy
Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy
ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc
ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec (SPC)

Podpora účastníků závodů RunTour 2013 a
Jizerské 50
Sportovní tábor
Podpora účasti mladých sportovců
Podpora zrakově postižených veslařů při
sportovní přípravě
Zády kupředu
Čeští nevidomí na Trasjurassiene
Triatlonové a běžecké akce
Podpora mladého goalballového týmu
Jizerská 50
Rádi v pohybu
Sportovní hry pro zrakově postižené
Sportovní hry pro zrakově postižené
CELKEM

115 578
90 000
30 000
20 000
30
15
15
20
1
45
15
5

000
000
000
000
500
000
000
445

402 523 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.
Celková podpora projektu Leontinka ve škole byla 270 768 Kč.
Matěj Srp
SŠ a MŠ Aloyse Klara
Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy
Tyflocentrum Brno, o.p.s.
DANETA – svépomocné sdružení rodičů a
přátel zrakově postižených dětí
DANETA – svépomocné sdružení rodičů a
přátel zrakově postižených dětí
Život trochu jinak, o.s.
Viděno hmatem, o.s.
Statutární město Zlín / Rehabilitační
stacionář Nivy
Nikola Bílá

Rehabilitace v rámci projektu Čtení pomáhá
Rekondiční pobyt pro rodiny – pracoviště
Horáčkova
Děti pro les, les pro děti II.
Letní tábor
Táborový pobyt nevidomých

100 000
27 000
65 000
10 000
13 101

Pomůcky pro zrakově postižené děti

20 000

Zaostřeno 2013 – Integrační zážitkový kurz
Školní poznávací zájezd Pobaltí a Petrohrad
Snoezelen pro stacionář (pomůcky)

15 000
10 000
6 667

Proškolení PC
CELKEM

4 000
270 768 Kč

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. Příspěvek byl poskytnut s laskavou podporou Diplomatic Spouses Association,
za což velmi děkujeme.
V roce 2013 jsme prostřednictvím projektu Čtení pomáhá podpořili screeningové vyšetření dětí
v předškolním věku, které provádí ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto
vyšetření speciálním přístrojem neplatí zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením
zraku dostanou včas k odbornému lékaři. Za dva a půl roku projektu bylo vyšetřeno na 8000 dětských
pacientů, navíc v příjemném a veselém prostředí během hry. V prvních letech života jsou velké
předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez diagnostiky ovšem není šance tuto vadu u dětí zjistit.
Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých dětí ani ponětí.
Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla 311 020 Kč.
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
FN Královské Vinohrady v Praze

Podpora preventivních vyšetření u
předškolních dětí
Nákup FUNDUS Camera – podpora
Diplomatic Spouses Association
CELKEM

115 000
196 020
311 020 Kč

3.1.8 Leontinka a technika
Podpora nákupu techniky, která umožnila dětem lepší rozvoj, patří také mezi další sféru, ve které Nadace
Leontinka pomáhá.
V roce 2013 jsme podpořili mj. nákup osobního vozu, který bude sloužit pro převoz těžce fyzicky i
mentálně postižené slabozraké Marušky. Dále jsme přispěli na dovybavení speciální léčebné místnosti
Snoezelen (audiovizuální technika, lávové lampy, aromaterapie) o.p.s. Dobromysl.

Pro ZŠ pro zrakově postižené v Praze 2 jsme pořídili kopírku, scanner a tiskárnu Ricoh MPC-205 1 AD,
nezbytnou pro kvalitní práci zrakově postiženého žáka. Škola zároveň zařazuje předmět Finanční
gramotnost a Mediální techniky, kde učí žáky pracovat s technickými a elektronickými pomůckami.
Specifické tyflopomůcky (jako jsou např. dymokleště, tabulka s bodátkem, reliéfní barvy, krejčovský
metr, karty a jehly pro nevidomé) jsme pořídili sdružení Život trochu jinak.
Významnou pomocí nám přispěli také rodiče a děti z Park Lane School International Praha.
Celková podpora projektu Leontinka a technika byla 105 769 Kč.
Marie Brunátová
Daniel Derić
Dobromysl, o.p.s.
ZŠ pro zrakově postižené
Náměstí Míru, Praha 2
Život trochu jinak, o.s.

Příspěvek na nákup osobního vozu
Nákup iPad Apple
Snoezelen – dovybavení technickými pomůckami
Nákup barevné kopírky RICOH + příslušenství
Nákup tyflopomůcek
CELKEM

10
5
14
66

000
000
169
600

10 000
105 769 Kč

3.1.9 Leontinka muzicíruje
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.
V roce 2013 jsme v Praze hostili vzácnou návštěvu – italský tenor Antonio Carangelo vedl týdenní
mistrovské kurzy zpěvu pro zrakově postižené studenty Konzervatoře Jana Deyla. Zaměřil se na dechová
cvičení, celkovou kultivaci hlasového projevu a práci s hlasem, s barvou hlasu, výslovností, emoční
stránkou interpretace. Studenti pod jeho vedením intenzivně pracovali a 9. listopadu vše vyvrcholilo
pěveckým koncertem účastníků v sále J. Drtiny na půdě Deylovy konzervatoře. Studenti na sobě za těch
několik málo dní skutečně velmi zapracovali a dostali celou řadu nových podnětů k práci se svým hlasem.
Nadace Leontinka financovala většinu nákladů spojených s návštěvou Antonia Carangela, tentokrát za
podpory Ministerstva kultury ČR.
V rámci projektu Leontinka muzicíruje byly uspořádány celkem 3 hudební workshopy pro zrakově
postižené studenty Konzervatoře Jana Deyla, a to ve spolupráci s následujícími výkonnými umělci a
hudebními pedagogy: Clara Nováková (flétna), Jan Kalfus (varhany), Petra Musilová (operní zpěv),
Marie-Anna Bukačová (klavír), Alena Radová (klavír), Jiří Mráz (klavír), a Šimon Veselý (bicí nástroje).
Výčet jednotlivých akcí:
14. 3. 2013 – flétnový seminář zaměřený na improvizaci (28 účastníků)
5. – 9. 11. 2013 – mistrovský kurz s A. Carangelem (30 účastníků)
9. 11. 2013 – koncert završující mistrovský kurz
4. 12. 2013 – koncert účastníků hudebních workshopů (Sál Martinů, HAMU)
11. – 12. 12. 2013 – hudební workshop zaměřený na skladbu (16 účastníků)

3.1.10

Neviditelný svět

Neviditelný svět je soubor osvětových a informačních aktivit Nadace Leontinka. Tyto akce jsou součástí
seznamování zdravých dětí se životem zrakově postižených vrstevníků. V roce 2013 Nadace Leontinka
podpořila distribuci propagačních materiálů do nemocnic, očních klinik a ambulancí.
Již zavedenou osvětovou aktivitou je také Bambiriáda – prezentace činnosti spolků dětí a mládeže a
středisek volného času. Nadace Leontinka zde i v roce 2013 měla svůj stánek, kde se zábavnou a hravou
formou děti mohly dozvědět více o světě nevidících, a také o možnostech pomoci. Akci by nebylo možné
zvládnout bez pomoci mnoha dobrovolníků, kterým tímto srdečně děkujeme za vynaloženou energii!

Jitka Skořepová, DiS.
Jana Kalná

Distribuce propagačních materiálů

CELKEM

7 000
1 000
8 000 Kč

4 Benefiční akce
4.1 Vlastní benefiční akce
4.1.1 Golf pro Leontinku 2013
7. ročník benefičního projektu Golf pro Leontinku odstartoval v květnu 2013 a jeho cílem bylo již tradičně
shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým. Tento projekt nabízí svým partnerům a
jejich hostům příležitost, jak příjemným způsobem spojit oblíbený sport, business a charitativní činnost.
Tentokrát se hrálo na hřištích Dýšina, Karlštejn, Mnich, Beroun a Albatross. Finanční zajištění turnaje
umožnili především hlavní partneři – v roce 2013 jimi byly společnosti HSBC Bank, Top Control, Tp
Consulting, Schenker, EXX a golfový resort Albatross – a dále pak všichni ostatní partneři, dárci cen a
služeb. Mediální propagaci tour zajišťuje agentura Ogilvy, týdeník Euro a společnost Dynamix.

Promotérská golfová společnost Birdie Promotion nabízí svým klientům možnost přispět na konto Nadace
Leontinka velice jednoduchým způsobem. Za každý „radostný“ hráčský výsledek na hřišti – PAR, birdie,
eagle, albatross a Hole-in-One, je vypsána finanční odměna, kterou se pořadatel turnaje zaváže uhradit
v případě jejího nastání. „Samozřejmě, že inspirace pochází ze zahraničí, kde je takováto charitativní
činnost naprosto běžná a velmi oblíbená. Hlavně pro svoji jednoduchost a přímou souvislost s hráči a
jejich výkony. Každý tím hned získá nový rozměr motivace.“ říká Jakub Kůrka, jednatel společnosti
Birdie Promotion. Prvním klientem, který této nabídky využil, byla ČSOB Asset Management a.s.,
investiční společnost. Na turnaji, nazvaném ČSOB AM Open 2013, se celkem podařilo „zahrát“ necelých
šestnáct tisíc korun českých.

17.5. se konal benefiční golfový turnaj hotelu Intercontinental. Výtěžek na podporu Nadace Leontinka
byl celkem 86.120,- Kč. Velice si vážíme pomoci a podpory od ředitele hotelu a manažerky Petry
Kazdové a samozřejmě všech aktivních podporovatelů celého projektu.
6. 7. v golfovém resortu Karlovy Vary proběhl turnaj Hästens Invitational Golf 2013, uspořádaný
společností Vágner Design. Hráči během turnaje finančně podpořili Nadaci Leontinka a vybraná částka Kč
23.400,- byla poskytnuta na mzdu osobní asistentky pro zrakově postiženou Simonu K.
Všem výše jmenovaným firmám velmi děkujeme za jejich aktivní podporu!

4.1.2 Koncert pro Leontinku
18. 6. 2013 uspořádala Nadace Leontinka Letní koncert pro Leontinku, tentokrát v benediktinském
arciopatství sv. Markéty a sv. Vojtěcha v Břevnově. V Tereziánském sále Břevnovského kláštera se
představili studenti Konzervatoře Jana Deyla spolu se svými pedagogy, triem Makabara a Janem
Adamcem s Tubovým kvartetem Pražské konzervatoře. Kromě hlavního partnera, banky HSBC, událost
dále podpořily společnosti EXX, Magistrát hl. m. Prahy a agentura Ogilvy.
Adventní koncert pro Leontinku se konal 4. 12. 2013 v 19 hodin v Sále Martinů, Malostranské
náměstí 13, Praha 1 (Lichtenštejnský palác). Na úvod koncertu se rozezněly varhany Bachovou Tokátou
a fugou d moll v podání Jana Kalfuse. Poté následovala vystoupení zrakově postižených studentů a
stipendistů Nadace Leontinka, například Petry Musilové, Lenky zahradníkové, Martina Davida, Evy

Blažkové a mnoha dalších. Koncert uzavřel Pěvecký sbor Konzervatoře Jana Deyla, který předvedl pod
taktovkou sbormistra Františka Fialy vánoční zpěvy ze sbírky Adama Michny z Otradovic "Česká
mariánská muzika".
Akci podpořily společnosti HSBC Bank, generální partner koncertu a projektu Stipendium Leontinka, a
dále společnost FM Logistic, hlavní partner koncertu. Děkujeme také firmám EXX a Ogilvy, bez jejichž
podpory bychom rozhodně nedosáhli takto vysoké úrovně kvality této benefiční akce.

4.1.3 Prožij gospel potmě!
Studenti oboru Arts management Vysoké školy ekonomické zorganizovali v rámci předmětu Animace
kulturního dědictví benefiční koncert v klubu Nová Chmelnice. Kromě energické gospelové hudby
v podání souboru Maranatha Gospel Choir bylo slyšet i excelentní nevidomé zpěváky Martina Svátka a
Blanku Janečkovou, kteří svou show inspirovali a strhli k bezprostřední radosti nejednoho z návštěvníků.
Věrni poslání akce, organizátoři v průběhu večera zhasli veškeré osvětlení a nechali publikum
vychutnávat hudbu v naprosté tmě – pouze světélkující neonové náramky na zápěstích se míhaly
vzduchem. Atmosféru umocnil i nejlepší český beatboxer Ondřej Havlík alias En.dru, který svými
moderátorskými i hudebními vstupy bavil více než stohlavé publikum. Díky sponzorům koncertu (firmám
Čásenský & Hlavatý, Instalace Praha) a návštěvníkům, kteří mohli ochutnat sladké i slané speciality a
přispět do kasičky Nadace Leontinka, se vybralo přes 15 000 Kč. Děkujeme a doufáme, že tato akce se v
budoucnu stane tradicí!

4.1.4 Aukce fotografií pro Leontinku
Již tradiční aukce probíhala 9. 12. 2013 v prostorách Hotelu InterContinental Praha. Cílem 8. ročníku bylo
navázat a rozvíjet spolupráci s oslovenými významnými českými fotografy a díky jejich krásným
vydraženým fotografiím shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým. Do benefiční
aukce 2013 nashromáždila Nadace Leontinka celkem 73 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 8. ročníku aukce Fotografie pro Leontinku věnovali fotografie tito autoři a dárci:
Anderle Ivan, Avanesian Garik, Balzarová Martina, Beneš Marian, Boarová Simona, Březina Jan, Bučina
Ferdinand, Čížková Hana, Dezort Jovan, Dostál František, Drnek Jan William, Dvořáková Alena, Fischer
Viktor, Fišer Jaroslav, Fišerová Milada, Glos Hynek, Gomez Prieto a Carlos Alfonso, Helbich Petr, Heller
Jiří, Hucek Miroslav, Hucková Barbara, Chochola Atelier, Chrapek Zdeněk, Jaroš Milan, Jaroš Radek,
Jirásek Václav, Jung Rudolf, Kalhous Radek, Koliš Jiří, Koutský Karel, Kronych Viktor, Kuklík Karel,
Kyndrová Dana, Lahovský Václav, Malý Antonín, Navrátil Stanislav, Nováčková Magdalena, Novotná
Alena, Novotný Miloň, Odehnal Ondřej, Pavlíková Viktorie, Poláček Jiří, Poláček Jiří Jr., Polášek Josef,
Prokop Jaroslav, Rasl Tomáš, Růžičková Hana, Saudek Jan, Saudková Sára, Skoupilová Petra, Sládková
Hana Major, Souralová Veronika, Steinbach Jiří, Svobodová Lucie, Sýkora Viktor, Šilha Václav, Škácha
Oldřich, Šlapal Filip, Šroubek Jan, Štreit Jindřich, Tereza z Davle, Tušl Nikolas, Vali Petr, Vano Robert,
Vasiljeva Natalja, Vojtěchovský Miroslav, Všetečka Jiří, Vykulilová Alena
Benefiční projekt Aukce fotografií pro Leontinku se mohl uskutečnit díky těmto partnerům:
Partneři projektu: EXX, ČP Invest, Alba Design Press, Durabo, iTutorial, Hotel InterContinental Praha
Komunikační agentura: Ogilvy
Mediální partneři: FotoVideo, wwg.cz

4.1.5 Benefiční večeře pro Leontinku
Tak jako každý rok byla organizována benefiční večeře, kde Nadaci Leontinku podpořila při realizaci
restaurace SOHO. Děkujeme všem, kteří podpořili Nadaci Leontinka.

4.2 Partnerské benefiční akce
Divadlo Na Zábradlí (Asanace)

Divadelní představení Asanace 24. 1. 2013, spolu se společností Exx, která založila Nadaci Leontinka v
roce 2005 se podařilo získat další finanční prostředky ve výši 90.000 Kč. Děkujeme za podporu Divadlu
Na Zábradlí.
Citibank Europe plc – Dejvické divadlo (Ucpanej systém)
Citibank Europe plc pozvala dne 11. února 2013 své klienty do Dejvického divadla na benefiční
představení, hru s názvem „Ucpanej systém“. Ta byla zpracována na základě předlohy Irwina Welshe,
současného skotského autora. Na závěr představení proběhla benefiční dražba trička fotbalového týmu z
divadelní hry Ucpanej systém. Dejvické divadlo přispělo nejen nesmírně vstřícnými podmínkami pro
realizaci návštěvy divadelního představení, ale také nádhernou knihou "Fotoalbum Dejvické divadlo - 20
let". Vydražené předměty získaly nadaci 30.000 Kč.Výtěžek z představení přinesl Nadaci Leontinka
částku 50.000 Kč.
STRABAG - Tančírna pro Leontinku
Společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. uspořádala 16. 9. 2013 pro své klienty a
obchodní partnery divadelní představení Tančírna v pražském Divadle Radka Brzobohatého. Výtěžek z
akce putoval na realizaci projektů Nadace Leontinka.Symbolický šek na částku 60 000 Kč předal výkonné
ředitelce Nadace Leontinka Barbaře Huckové předseda představenstva STRABAG Property and Facility
Services a.s. Ing. Zdeněk Švanda: „S Nadací Leontinka spolupracujeme už dlouho a podpořili jsme v
rámci tohoto partnerství několik projektů, naposledy například letošní ročník benefičního turnaje Golf pro
Leontinku. Jsme velice rádi, že můžeme znovu pomoci těm, kteří to potřebují, díky skvělé práci nadace
navíc s jistotou toho, že se finanční prostředky dostanou tam, kam mají. Rádi tedy přispíváme touto
částkou a těšíme se na další společné projekty.“ Po slavnostním předání šeku sledovalo zaplněné hlediště
jednu z nejúspěšnějších her v historii Divadla Radka Brzobohatého Tančírna, kterou z francouzského
originálu pro české reálie adaptovala ředitelka divadla Hana Gregorová. V představení mapujícím pomocí
tanečních čísel novodobou českou historii účinkovali mimo jiné Ondřej Brzobohatý, Jan Révai nebo Petr
Oliva.

AUKRO – aukce mince Čtyřlístku
Sběratelská mince party z Třeskoprsk vyšla v limitované edici 500 ks s logem veletrhu Sběratel. Vydala ji
holandská firma Numiscollect, a jedna z těchto mincí byla prostřednictvím společnosti Aukro vydražena
za 8 600 Kč. Děkujeme!
V září 2013 na Dni otevřených dveří anglické školy Parklane School byly představeny aktivity Nadace
Leontinka. Dobrovolné příspěvky na podporu nákupu kopírky pro speciální školu na náměstí Míru dosáhly
14.078Kč.
Cooper Vision, náš podporovatel, na prezentaci nového typu očních čoček získal 39.120 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 2013 činil objem
služeb poskytnutých zdarma společností EXX Nadaci Leontinka cca 250.000 Kč.
Ogilvy, komunikační skupina, poskytuje Nadaci Leontinka zdarma kompletní marketingové služby
a zprostředkovává reklamní prostory v médiích.
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.
Projektu Čtení pomáhá se daří 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 2013 ve výši nad 100.000 Kč
754
520
215
190
160
150

500
000
000
000
000
000

HSBC Bank plc – pobočka Praha
Nadace České pojišťovny
Nadace Martina Romana
Diplomatic Spouses Association
PhDr. Roman Petr
Řízení letového provozu

Poskytnuté nefinanční dary
50
36
25
20

000
770
000
000

Tempus Libri – faksimile znaku
Elton hodinářská a.s. – hodinky PRIM
Alba Design Press – grafika katalog aukce
audit Ing. František ORLÍK

Dodavatelé služeb
Mixtum – agentura zajišťující marketingové aktivity

Rossler & Rosslerová – fotografické službyInterContinental Hotel Prague – laskavé poskytnutí prostor
TKF STANY – zapůjčení stanu zdarma na osvětové akce
Durabo – tisk katalogu k benefiční aukci fotografií
Mediální prezentace Nadace Leontinka
S medializováním činnosti Nadace pomáhala v roce 2013 opět agentura Ogilvy&Mather. „Nadace
potřebují směřovat co nejvíce finančních prostředků do vlastních projektů a naplňovat tak svůj program.
My jim pomáháme jejich činnost zviditelnit,“ říká Ondřej Obluk, Executive Managing Director
Ogilvy&Mather.
Agentury ze skupiny Ogilvy poskytují své služby Nadaci Leontinka zcela bez nároku na finanční odměnu.
Pomyslné náklady na odpracované hodiny činily 485 850 Kč.

5.3 Orgány a kontakty Nadace Leontinka
Správní rada
Jindřich Lukavský, předseda správní rady
Karolína Čechová
Petra Gernerová
Ondřej Obluk
Štěpán Lacina
Dozorčí rada
Petr Polanský
Martina Lukavská
Hana Kratochvílová – odstoupila v polovině roku
Ivana Buriánková
Výkonná ředitelka
Barbara Hucková
Koordinátorky projektů
Iveta Kučerová
Magdalena Nováčková
Radka Králová – externě
Sídlo Nadace Leontinka
Nadace Leontinka
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha 6
IČ 27378179 | zapsaná v Nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 568
tel.: +420 235 097 637
info@nadaceleontinka.cz, www.nadaceleontinka.cz
Bankovní spojení:
Citibank a.s. | Bucharova 2641/14 | 158 02 Praha 5 - Stodůlky
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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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013– NADACE
LEONTINKA – účetní závěrka

1) Zpráva o hospodaření za rok 2013:
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 2013 uskutečňovala transakce
v cizí měně (EUR). Zůstatky v pokladně v měnách (EUR a NOK) byly přepočteny
platným kurzem k 31.12.2013. Pokladna v NOK byla v roce 2013 bez pohybu, zůstatek je
z roku 2011. NADACE k 31.12.2013 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 Jizerské 50, 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 2013: 817.994,83 Kč. Poskytnuté příspěvky činily za rok 2013:
3.957.150,- Kč. Režijní náklady činí 20,67 %. Částky vyjádřené v procentech se u
režijních nákladů významně neliší od částek za rok 2012, v reálných číslech jsou však
náklady o cca 5 % vyšší, jsou však vyšší i poskytnuté příspěvky. Částky vyjádřené
v penězích se u poskytnutých příspěvků liší v reálných číslech od částek za rok 2012 o cca
295tis, poskytnuté příspěvky byly za rok 2013 tedy o 8 % vyšší než v roce 2012.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem procento nákladů mírně pokleslo oproti roku 2012.
NADACE LEONTINKA za rok 2013 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 2013 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 1.475.196,34Kč, (účty 501.000, 512.000, 513.000, 518.000,
521.030, 521.040, 524.010). 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 501.010, 511.010, 518.010, 521.000, 521.010, 524.000, 527.000,
538.000, 545.000, 551.010, 563.000, 568.000) a součet těchto nákladů činí 817.994,83Kč.
NADACE dále poskytla služby z vedlejší činnosti podléhající dani z příjmu ve
výši…838.398,40Kč (účet 602.000 – reklama a inzerce na akcích). Dále do zdaňovaných
příjmů byl zahrnut kladný kurzový rozdíl ve výši 1.459,43Kč + výnos z pojistné události
ve výši 6.343Kč.
Hospodářský výsledek činí ……. +28.206 Kč
Základ daně z příjmu právnických osob….30.006 Kč (k hospodářskému výsledku 28.006 je přičten
daňově neuznaný účet 545.000 ve výši 1.800 Kč

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

název a sídlo účetní jednotky

31.12.2013
IČ: 27378179

A. náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.I.1. Spotřeba materiálu

Činnost
nezdaňovaná zdaňovaná - hlavní
ekonomická
(vedlejší)
54
54

14
14

1409

370
13
0

A.I.2. Spotřeba energie
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.I.4. Prodané zboží

A.II Služby celkem
A.II.5. Opravy a udržování
A.II.5. Cestovné
A.II.7. Náklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatní služby

A.III. Osobní náklady celkem
A.III.9. Mzdové náklady
A.III.10. Zákonné sociální pojištění

17
1
1391
57
53
4

357
422
336
85

A.III.11. Ostatní sociální pojištění
A.III.12. Zákonné sociální náklady
A.III.13. Ostatní sociální náklady

1

NADACE
LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
PRAHA 6 - 163 00

celkem

68
68
0
0
0
1779
13
17
1
1748
479
389
89
0
1
0

A.IV. Daně a poplatky celkem

0

0

10

0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
10

0

2

10

10

A.IV.14. Daň silniční
A.IV.15. Daň z nemovitostí
A.IV.16. Daně a poplatky celkem

A.V. Ostatní náklady celkem
A.IV.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

2

A.IV.18. Ostatní pokuty a penále
A.IV.19. Odpis nedobytné pohledávky
A.IV.20. Úroky
A.IV.21. Kursové ztráty
A.IV.22. Dary
A.IV.23. Manka a škody
A.IV.24. Jiné ostatní náklady (bank. popl.)

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezev a opravných položek celkem

0

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
A.VI.26. Zůstatk. cena prodaného DNM a DHM
A.VI.27. Prodané cenné papíry a vklady
A.VI.28. Prodaný materiál
A.VI.29. Tvorba rezerv
A.VI.30. Tvorba opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

0

1520

818

0
0
0
2338

0

838

838

A.VII.31. Poskytnuté přísp. zúčtov. mezi organ.složkami
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

A.VIII. Daň z příjmu celkem
A.VII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady Celkem

0
0
0
0
0
0
0

B. Výnosy

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
B.I.1. Tržby za vlastní výrobky

838

B.I.2. Tržby z prodeje služeb
B.I.3. Tržby za prodané zboží

B.II. Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem

0

0

B.II.4. Změna stavu nedokončené výroby
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů
B.II.6. Změna stavu zásob výrobků
B.II.7. Změna stavu zvířat

B.III. Aktivace celkem

0

0

1520

8

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží
B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
B.III.10. Aktivace dlouh. nehmotného majetku
B.III.11. Aktivace dlouh. hmotného majetku

B.IV. Ostatní provozní výnosy
B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
B.IV.13. Ostatní pokuty a penále
B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky
B.IV.15. Úroky

0
838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1528
0
0
0
0

2

B.IV.16. Kursové zisky
B.IV.17 Zúčtování fondů

1520
6
0

B.IV.18 Ostatní provozní výnosy (poj.ud.)

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčtování
rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0
0
1520

0
846

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2366

0

28

28

0

28

28

B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm a hm. majetku
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
B.V.21. Tržby z prodeje materiálu
B.V.22. Výnosy z krátk. finančního majetku
B.V.23. Zúčtování rezerv
B.V.24. Výnosy z dlouhod. finančního majetku
B.V.25. Zúčtování opravných položek)

B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

B.VII. Provozní dotace celkem
B.VI.29 Provozní dotace

Výnosy Celkem
C. Hospod. Výsledek před zdaněním

2
1520
6
0

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

31.7.2014

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

předmět podnikání - účel nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým postižením

ROZVAHA (v tis. Kč)

název a sídlo účetní jednotky

pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2013
IČ: 27378179

AKTIVA
AKTIVA CELKEM

stav k 1.1
5199

stav k 31.12.
3544

NADACE
LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
PRAHA 6 - 163 00

A. Dlouhodobý majetek celkem

153

356

98

98

98

98

144

357

86

86

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30

50

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

28

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2 Software
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
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostané 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

28
193

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.
AIII. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

-89

-99

-31

-31

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

-30

-40

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

-28

-28

5046

3188

0

0

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 ogranizačním složkám
A.III.5. Ostatní dlouhodbé 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

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
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. Pohledávky celkem

70

94

B.II.1. Odběratelé

71

0

0

94

-1

0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3610

2480

B.III.1. Pokladna

531

547

3079

1933

B.IV. Jiná aktiva celkem

1366

614

B.IV. 1. Náklady příštích období

651

51

B.IV. 2. Příjmy příštích období

715

563

stav k 1.1
5199
2960

stav k 31.12.
3544
2627

3868

3507

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
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 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.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. 3. Kursové rozdíly aktivní

PASIVA
PASIVA CELKEM

A. Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
A.I.1. Vlastní jmění

654

654

A.I.2. Fondy

3214

2853

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-908

-880

A.II.1. Účet výsledku hospodaření

-748

-908

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

-160

28

2239

917

0

0

0

0

B.III. Krátkodobé závazky celkem

2239

917

B.III.1 Dodavatelé

2201

886

26

16

9

10

3

5

B. Cizí zdroje celkem
B.I. Rezervy celkem
B.III.1 Rezervy
B.II. Dlouhodbé závazky celkem
B.II.1 Dlouhodbé bankovní úvěry
B.II.2 Vydané dluhopisy
B.II.3 Závazky z pronájmu
B.II.4 Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5 Dlouhodbé 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 bankovné úvěry
B.III.19 Eskontní úvěry
B.III.20 Vydané krátkodobé dluhopisy
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:
31.7.2014

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:

7

Akce golfových turnajů v průběhu roku 2013

Celkem získáno: 534.570 Kč
Celkem náklady: 504.662,10 Kč (významnou část nákladů hradili sponzoři)
-----------------------------------------------------------7.1

8

Celkem výnos pro nadační účely ...: + 29.907,90 Kč

Aukce fotek získaných darem od významných osobností - podzim 2013

Celkem získáno:
234.700 Kč
Celkem náklady:
112.961 Kč
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 121.739 Kč

9

Benefiční večeře

Celkem získáno:
234.500 Kč
Celkem náklady:
0 Kč (náklady hradili sponzoři)
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 234.500 Kč

10
11

Výtěžek ze série koncertů a divadelních představení

Celkem získáno:
164.910 Kč
Celkem náklady:
40.390 Kč
-----------------------------------------------------------(získán účelový grant - dotace: 50tis od Hl. města Prahy)
Celkem výnos pro nadační účely: + 119.627,80

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)
500 Martinů M.
700 Čechová K.
1 000 Balog Petr
4 500 Záruba Alan
5 000 Drobní dárci
7 000 Ziegler Filip
10 000 Ogilvy & Mather, spol. s r.o.
11 000 Zahradnický Jiří
14 000 Tušl Martin
16 500 " M plus " spol. s r.o.
17 500 Bouzek J.
25 400 Tluchořová K.
30 100 Bisnode ČR a.s.
41 500 Heikenwälder J.
50 000 ČP INVEST investiční společnost, a.s.
234 700 celkem

dary - finanční prostředky získané na benef.seriálu golfu - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k
rozdělení)
15 000 MQI Brno, spol. s r.o.
15 800 ČSOB Asset Management, a.s. investiční spol.
23 400 anonymní dárci - golf Karlovy Vary
80 370 anonymní dárci Golf Intercontin.
150 000 Roman Petr
250 000 HSBC Bank plc.
534 570 celkem
dary - finanční prostředky získané na benef. Představení+koncertech - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
4 910 anonymní dárci na div.předst.
30 000 Krumpolc Daniel
80 000 FM ČESKÁ, s.r.o., uhrazeno 2014
114 910 celkem
dary - finanční prostředky získané v rámci benefičních večeří - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k
rozdělení)
500 Hans Paul architekti s.r.o.
2 000 Kotlabová S.
2 500 Páral M.
2 500 Ohňostroje Minergis s.r.o.
5 000 Kuta a.s.
10 000 Roman Petr
12 000 Hokas One s.r.o.
15 000 Lacina Štěpán
17 000 Kovalová M.
20 000 Kubánek Pavel
21 000 Sládek Václav
22 000 Solar Radek
35 000 Houžvic Milan
70 000 OREGA s.r.o.
234 500 celkem
dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
18 Kobiashvili Tamari
50 Schneider Jan
70 Vanek Tomas
100 Daniela Oclova
100 Moravkova Vera
100 Padourova Ivona
100 Radana Halecka
100 Ulbrich David Mgr.
150 Babicova Adelka
150 Hnizdilova Erika
150 Raskova Alzbeta
196 Nadace Via
200 zaměstnanci Mather Activation, a.s.
200 Geometry Global s.r.o.
200 Janecka Marek Ing.
200 Kostikova Alice
200 Kralik Albert
200 Maly Vitezslav
200 Weiter Martin Ing.
245 Slazyk Michael
250 Kuncarova Ivana

257
300
300
300
300
300
360
360
500
500
500
550
600
600
600
600
700
750
770
800
800
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 100
1 100
1 200
1 200
1 201
1 500
1 800
1 800
2 000
2 000
2 000
2 000
2 070
2 200
2 400
2 400
2 400
2 400
3 000
3 000
4 500
5 000
5 974
6 770
7 000
7 344
7 656
8 000
8 600
10 000
10 000
10 000

Kluzackova Vlasta
Hronova Yveta
Michal Cernohu JUDR.
Richard Kudla
Skvarkova Pavla
Lounek Jakub
Capek Petr
Havelka Radek
Doubek Jiří
Kopeckova Veronika
Pelikan Karel
zaměstnanci Mather Advertures s.r.o.
Burešová Michaela
Lencová Štěpánka
Matuskova Petra
Pilatova Irena
Andelova Daniela
Dusek Lukas
Lisa Barbora
Kudla Richard
Pittnerova Radka
anonymní dárce
Halecka Radana
Nový Kamil
Patek Jakub
Průchová Kateřina
Goldschmid Petr
Keller Pavel
Svačina Petr
zaměstnanci Ogilvy Public Relations, s.r.o.
Opalkova Jindriska
Kucerova Ivana
Prikop Miroslav Ing.
zaměstnanci Ogilvy&Mather, s.r.o.
Palova Jaroslava
zaměstnanci OgilvyAction s.r.o.
Herout Pavel Ing.
Sigaz-cz s.r.o.
Prošek Tomáš
anonymní dárci na koncertě
anonymní dárci na Sparta Open
Belovska Elen
Hrdinová Irena
Ryslova Veronika
Triner Martin
Zahradnický J.
Kovarčíková Katarína
D+D
Instalace Praha s.r.o..
anonymní dárci akce hotel Intercontintal
HELPPES - centrum výcviku …
Cimbota Tomáš Mgr.
Euro Jet Servis s.r.o.
anonymní dárci
Vaníček Miroslav
Hájek Michal
Česká sport-tenis s.r.o., uhrazeno 2014
Hejhal Miloš
Hubacek Josef Ing.

10 000
10 602
10 967
13 000
13 000
14 078
15 000
18 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
21 000
29 120
30 000
30 000
30 400
50 000
60 000
75 000
80 200
150 000
150 000

Štoček Jaroslav
anonymní dárci - koncert Gospel
Skauti Dolní Dobrouč
Bisnode Česká republika, a.s.
Kočová Eva
anonymní dárci (akce Parkline+Piccaso)
Contractis s.r.o.
Diatka Cyril Ing.
Accredio, a.s.
Houžvic Milan
MF PRODUCT, s.r.o.
Novák Petr
Novotný Tomáš
TORAPROK, s.r.o.
anonymní dárci - akce Cooper vision
Synek Radim
Wagnerová Maria
Excalibur tours Praha, spol. s r.o.
Allianz nadační fond
STRABAG Property and Facility Services a.s.
Marek Aleš Ing.
Macháček Marek
HSBC Bank plc.
HSBC Bank plc.

1 059 909 celkem
dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911000-projekt Stipendium)
4 500 HSBC Bank plc.
4 500 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911040 projekt
Psí Oči-Dary)
50 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Alicii Čáslavskou
150 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Ondřeje Juščaka
150 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Terezu Novákovou
180 000 Nadace České pojišťovny - výcvik psa pro Tomáše Dokulila
530 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911050benefiční koncert-účelové dary)
50 000 Hlavní město Praha
50 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911070-DMS
pro projekt Svítání)
11 637 DMS 1/2013
10 449 DMS 2/2013
10 719 DMS 3/2013
9 882 DMS 4/2013
10 449 DMS 5/2013
10 935 DMS 6/2013
10 827 DMS 7/2013
285 DMS 8/2013
5 415 DMS 12/2013, přišlo 2014
80 598 celkem
dary - finanční prostředky získané pomocí fundraisingové smlouvy
690 052 DAR Drobní dárci (Fundraising)
690 052 celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911090-kamera
Fundus pro FN Vinohr.)
190 000 Diplomatic SpoucesK Association o.s.
190 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911120-osobní
as. bez určení konkrétního příjemce)
4 480 AGENTURA HELAS , s.r.o.
20 000 Nadace České pojišťovny
150 000 Řízení leteckého provozu
174 480 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911140stipendia pro: David, Bílá, Pěkníková, Němcová)
100 000 HSBC Bank plc.
100 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911150stipendia: Hájíček ,Stráník, Zahradníková
100 000 HSBC Bank plc.
100 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911160-projekt
3 x hudební workshop)
55 000 Ministerstvo kultury
55 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911170-projekt
Tyflokabinet)
115 000 Roman Martin
115 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911190-projekt
os.asistence od M.Romana)
100 000 Roman Martin
100 000 celkem

4 368 219 celkem získáno fin.prostředků v hodnotě
dary - získané v průběhu roku formou služeb + hmotných darů
20 000 Orlík František
36 770 ELTON hodinářská, a.s. - hodinky PRIM
50 000 Tempus Libri spol. s.r.o. - faksimilie znaku
25 000 Alba Design Press spol. s r.o. - zprac.katalogu aukce
131 770 celkem

131 770 celkem získány služby zdarma + hmotné dary 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
115 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
90 000
90 000
80 000
80 000
80 000
65 000
65 000
60 000
50 000
50 000
50 000
45 000
40 000
30 000
30 000
30 000
27 000
22 119
20 005
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
14 991
13 101
10 000
10 000
10 000
7 000

Text
NP sml.58/13 prevence zrak.postižení- čtení
pomáhá
NP sml.100/2013 Domov je doma
NP sml.11/2013 Čtení pomáhá
NP sml.3/2013 Provázení - Svítání
NP sml.80/13 Podpora terénních služeb
NP sml.95/2013 "Chci poznávat svět"
NP sml.12/2013 Domov je doma
NP sml.87/2013 Sportovní tábor 2013
NP sml.4/2013 Raná péče pro rodinu
NP sml.5/2013 Pomaháme dětem vidět
NP sml.6/2013 Raná péče pro klienty
NP sml.68/13 Děti pro les, les pro děti
NP sml.78/2013 Nemluvit, neznamená nemyslet
2013
NP sml.76/13 "Vidět tvýma očima"
NP sml.66/13 Auto není cíl, ale

příjemce příspěvku (daru)
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
Společnost pro ranou péči
Srp Matěj
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
Středisko rané péče SPRP Ostrava
Společnost pro ranou péči, o.s
Český svaz zrakově postižených sportovců
Středisko rané péče SPRP Brno
Středisko rané péče SPRP Ostrava
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy …

Raná péče EDA, o.p.s.
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
NP sml.71/13 Centrum Filipovka - osobní asistence o.s. Klub Hornomlýnská
NP sml.77/13 Auto není cíl, ale
Raná péče EDA, o.p.s.
NP sml.69/13 Rádi v pohybu
Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy …
NP sml.148/2013 "Vidět tvýma očima"
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
NP sml.17/2013 Zády kupředu
Veslařský klub TyfloCentrum
NP sml.63/13 příspěvek na mzdy
Jsme tady, o.s.
NP sml.86/2013 Podpora mladých sportovců
Český svaz zrakově postižených sportovců
NP sml.64/13 přísp. na rekondiční pobyt pro
rodiny...
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
NP sml.36/2013 oprava zapůjčeného vozu
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně
NP sml.97/13 Pomůcky pro zrak.postižené
postižených dětí
NP sml.1/2013 Podpora zrakově postižených
veslařů při sportovní přípravě
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech,o.s.
NP sml.28/2013 přísp. na sport hry pro zrak
postižené
ZŠ a MŠ Olomouc
NP sml.41/13 fin. přísp. na tenorový pozoun
Duda Marek
NP sml.61/13 přsíp. na triatlonové a běžecké akce
Jeden na jednoho, o.s.
NP sml.8/2013 Čeští nevidomí na Trasjurassiene
Jeden na jednoho, o.s.
NP sml.75/13 Zaostřeno 2013-integrační zážitkový
kurz
Život trochu jinak o.s.
NP sml.94/2013 příspěvek na táborový pobyt
nevidomých
Sdružení přátel zrakově post.dětí
NP sml.49/2013 příspěvek na nákup vozu
Brunátová Marie
NP sml.93/2013 přísp. na letní tábor
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
NP sml.99/2013 Školní poznávací zájezd Pobaltí a
Petrohrad
Viděno hmatem, občanské sdružení
NP sml.128/2013 propag.mat. do nemocnicNevidit.svět
Skořepová Jitka, DiS.

5 445 NP sml.96/13 Sportovní hry
5 000 NP sml.119/2013 příspěvek na nákup iPad Apple
NP sml.102/2013 Podpora mladého goalballového
4 200 týmu
4 000 NP sml.90/2013 kurz PC - čtení
1 500 NP sml.18/2013- přísp. na Jizerská 50
1 000 NP sml. 192/2012 finanční příspěvek

Základní škola a Mateřská škola Liberec
Derić Daniel
Blind Sport Club Praha
Bílá Nikol
Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy …
Kalná Jana

1 785 361 celkem
finanční prostředky poskytnuté z účelových i neúčelových darů-fondů (911.xxx-Fondy darů účelové i neúčelové - projekt
osobní asist.+stipendia)
částka
Text
příjemce příspěvku (daru)
56 000 NP sml.8/2012+2/2013 os.asist.Daňková B.
Daňková K
54 000 NP sml.86/2012 stipendium Adamec Jan
Adamec Jan
42 000 NP sml.65/2013 os.asist.Štaier Jakub
Štaier Jakub
NP sml.85/2012+109/2013 os.asist.Aujezdská
35 000 Natálka
Aujezdská Natálie
35 000 NP sml.84/2012+120/2013 os.asist.Ruzyak Petr
Ruzyak Petr
NP sml.107/2012+117/2013 stipendium Hájíček
32 000 Tomáš
Hájíček Tomáš
NP sml.133/2012+108/2013 Růžičková J.
32 000 (os.asistence)
Růžičková Jana
32 000 NP sml.135/2012+118/2013 stipendium Stráník Vít Stráník Vít
30 000 NP sml.99/2011 stipendium Musilová Petra
Musilová Petra
NP sml.101/2012+107/2013 os.asistence
26 000 Kačerovský
Kačerovský Robin
24 000 NP sml. 187/2012 stipendium Ferková Lucie
Ferková Lucie
24 000 NP sml.16/2013 os.asist.Hurych Šimon
Hurych Šimon
20 000 NP sml.80/2012+72/2013 os.asist.Lamačka Miloš
ZŠ Kostelec u Křížků
18 000 NP sml.21+89/2013 os.asist.Szewczyk Vojtěch
Szewczyk Vojtěch
17 200 NP sml.101/2013 os.asistence Leskovec Karel
ZŠ Vodňany
15 000 NP sml.82/2012 os.asist.Pufferová Kristýna
Základní škola a mateřská škola Tmaň
15 000 NP sml.109/2012 os.asistence Tyrychtr L.
Tyrychtr Lukáš
12 000 NP sml.169/2013 os.asistence Flűgelová L
Flűgelová Lucie
12 000 NP sml.62/2013 Hladová Lenka (os.asistence)
Hladová Lenka
NP sml.75/2012+60/2013 os.asist.Kubíčková
11 000 Simona
Kubíčková Simona
10 500 NP sml.92/2013 stipendium Martin David
David Martin
10 400 NP sml.95/2012 os.asist.Komosná Zuzana
Komosná Zuzana
10 000 NP sml.91/2013 stipendium Bílá Nikola
Bílá Nikol
10 000 NP sml.124/2012 Ferenc R.stipendium
Ferenc Robert
10 000 NP sml.106/2013 stipendium Němcová Simona
Němcová Simona
10 000 NP sml.59/2013 os.asistence Niesner Tibor
Niesner Tibor
10 000 NP sml.84/2013 stipendium Pěkníková Michaela
Pěkníková Michaela
10 000 NP sml.105/2013 stipendium Zahradníková
Zahradníková Lenka
8 000 NP sml.70/2013 os.asist.Holas Jakub
Holas Jakub
6 000 NP sml.79/2013 os.asist.Sýkorová Julie
Sýkorová Julie
637 100 celkem
finanční prostředky poskytnuté z účelových darů-fondů (911040,-Fondy darů účelové.-projekt Psí Oči)
částka
Text
příjemce příspěvku (daru)
180 000 NP sml.82/13 výcvik psa pro Dokulila Tomáše
HELPPES - centrum výcviku psů pro postižené, o.s.
NP sml.81/13 Ondřej Juščak-přísp. na výcvik as.
150 000 Psa
Pomocné tlapky o.p.s.
150 000 NP sml.83/2013 Nováková Tereza -výcvik psa
Nováková Tereza
110 000 NP sml.25/2013 Houdková A. asist.pes
Houdková Anita
60 000 NP sml.24/2013 Holuša P. asistenční pes
Holuša Patrik
50 000 NP sml.73/13 Čáslavská Alicia- asist.pes
Čáslavská Alicia
700 000 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)
75 064 NP39/2009, LS682409/sml.40/2009,9A87075
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP37/2009,LS682407/sml.38/2009,9A87131
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP35/2012,LS682482/sml.46/2009,1AA2559
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP37/2012,LS682410/sml.36/2009,9A87134
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP43/2009, LS682404/sml.44/2009,9A87086
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP47/2009, LS682483/sml.48/2009,1AA2581
ŠkoFIN s.r.o.
75 064 NP44/2012,LS682408/sml.42/2009,9A87081
ŠkoFIN s.r.o.
196 020
66 600
15 818
14 169
10 000
6 637

nefin.DAR ,sml.45/13 Fundus kamera Smart
nef.dar 51/13 kopírka Ricoh
nef.dar 102/13 chrániče a sportovní potřeby
nef.dar 50/13 techn.pomůcky
nef.dar sml.74/13 -Pomůcky pro Život
nefin.DAR .103/2013 rehab.pomůcky

FN Královské Vinohrady
ZŠ pro zrak. post. Praha 2, Nám. Míru
Blind Sport Club Praha
Dobromysl, o.p.s.
Život trochu jinak, o.s.
Statutární město Zlín, org. sl. Rehabilitační stacionář Nivy

834 689 celkem

3 957 150 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 čtyři notebooky, dva stolní počítače a dva mobilní telefony (2 notebooky a dva
mob. tel. získané darem v roce 2006, ostatní darem v roce 2009, jeden notebook zakoupen v roce
2012), dále dva mobilní telefony zakoupené 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 čp. 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 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 zpravidla na
počátku záporný zůstatek. Stejně tak je tomu proto i k 31.12.2012, v roce 2013 je již zůstatek kladný.
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. 173/2013 – předmětem této smlouvy je zprovoznění služby DMS
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 pošta s.p., Politických Vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983
sml. 116/2010 – předmětem této smlouvy nadstandardní forma poskytování informací o
poštovních poukázkách A
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých – Nemocniční 7, Praha 9, IČO
70837791
Pomoc čtyř dobrovolníků na akci Bambiriáda 2013
-

Fórum dárců, občanské sdružení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 100/2009 – předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran v rámci
Podpora dobrého podnikání

Dále by NADACE LEONTINKA ráda zmínila ještě následující společnosti
Akademie múzických umění v Praze
sml. 122/2013 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí prostor na adventní benefiční koncert
(Sál Martinů) 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
Nadace VIA, Jelení 195/9, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO 67360114
sml. 35/2013 – smlouva o zprostředkování převádění fin. prostředků z „Darujme.cz“
společnost PRIM věnovala NADACI hodinky PRIM, které se vydražily ve prospěch
NADACE (viz seznam přijatých darů – sml. 126/2013)
společnost Čtyřlístek, spol. s r.o., IČ: 00536466 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
Dejvické divadlo o.p.s (sml. 10/2013) odehrálo dne 11.2.2013 benefiční divadelní
představení UCPANEJ SYSTÉM za velmi příznivou
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (sml. 153/2013) odehrálo dne 11. 2. 2014 benefiční
divadelní představení ČESKÉ NEBE za velmi příznivou cenu

