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ÚVODEMÚVODEMÚVODEMÚVODEM    
 
 
Cílovou skupinu nevidomých a těžce zrakově postižených si Nadační fond Českého 
rozhlasu nevybral náhodně. Nevidomí a těžce zrakově postižení patří mezi nejcitlivější a 
nejvěrnější posluchače Českého rozhlasu. Rozhlas je jediné médium, při jehož poslechu 
nejsou zrakově postižení v důsledku svého handicapu v nevýhodě a jsou rovnocenní všem 
ostatním posluchačům. Český rozhlas pro nevidomé a slabozraké občany vysílá značný 
počet speciálních pořadů, které jim pomáhají vyrovnávat se s jejich postižením a 
začleňovat se do běžného života a společnosti. Činnost Nadačního fondu Českého 
rozhlasu je dalším krokem, který tuto snahu dále prohlubuje. 
 

 
 
ing. Václav Kasík 
generální ředitel Českého rozhlasu 
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Správní rada 
 
 

PhDr. Marie Retková – předsedkyně správní rady 
 

Ing. Libor Křivka – místopředseda správní rady  
 

Ing. Miroslav Čuřín (do 8. 6. 2004) 
 

Ing. Václav Kasík (do 8. 6. 2004) 
 

Jaroslav Kučera (od 8. 6. 2004) 
 

Prof. Zdeněk Matějček (do 26. 10. 2004) 
 

Kamila Moučková (do 8. 6. 2004) 
 

Mgr. Marie Šebelová  
 

Timea Vidová (od 8. 6. 2004) 
 
 
 
 
 

Dozorčí rada 
 
 

Ing. Petra Pospíšilová – předsedkyně dozorčí rady 
 

Mgr. Wladyslaw Šumavský 
 

Věra Čapková 
 
 
 
 

Ředitelka 
 

Martina Kaderková 
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Krátce o sbírkovém projektu Světluška: 
 
• Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, nad nímž převzala 

záštitu ministryně školství Petra Buzková. 
 
• Výtěžek celoroční sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým 

zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace.  
 
• Projekt byl zahájen v srpnu roku 2003 a do konce roku 2004 se na kontě Světlušky podařilo 

shromáždit přes 12 mil. korun. 
 
• Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispívá k podpoře životní kvality a samostatnosti 

konkrétních nevidomých lidí a na konkrétní projekty pro nevidomé. 
 
• Světluška však není pouhá sbírka: cílem projektu je také přiblížit široké veřejnosti „svět 

nevidomých“ způsobem, který nepodporuje mýty a stereotypy myšlení o zrakově postižených. 
 
• Světluška „propojuje světy“, spojuje: dobrovolníky, dárce, umělce, celostátní i regionální 

neziskové organizace pečující o nevidomé i samotné nevidomé, kterým je určena naše pomoc. 
Dosud se do projektu zapojilo více než 7.500 dobrovolníků a přes 400.000 dárců. 
Regionálními koordinátory prodejní části sbírky jsou vybrané domy dětí a mládeže a střediska 
volného času. 

 
• Finanční prostředky jsou na konto Světlušky získávány od individuálních i firemních dárců, 

zejména celonárodní prodejní sbírkou, která se koná v září ve stovkách měst ČR, a dále 
rozmanitými benefičními akcemi během celého roku či přímými příspěvky na sbírkové konto 
Světlušky. Od května 2004 je možné Světlušku podpořit také zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru: DMS SVETLUSKA na číslo 87777. 

 
• Konto Světlušky je dárcům otevřeno po celý rok.  
 
• O příspěvek ze sbírky může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo 

nezisková organizace, která pomáhá zrakově a kombinovaně postiženým lidem. Žádosti 
jednotlivců jsou přijímány během celého roku. Žádosti neziskových organizací jsou přijímány 
v rámci veřejně vyhlašovaných grantových řízeních. Přijaté žádosti posuzuje komise 
dobrovolných odborníků, která rozhoduje o výši přidělené pomoci. 
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Sbírka Svěěěětluška podporuje například: 
 
• terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu) 
• osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol 
• pořízení speciálních zdravotních pomůcek, vodících psů  
• rekvalifikační programy a chráněné dílny 
• výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí  
• nácvik sebeobslužných činností a výuku speciálních dovedností (Braillovo písmo atp.) 
• těžce zrakově postižené studenty formou studijního stipendia 
• načítání zvukových knih, komentované filmy atd. 
• těžce zrakově postižené umělce a sportovce 
 

 

 
Světluška v roce 2004 
 
• 2. ročník Sv ětlušky zahájila benefi ční akce pod názvem  „Novoro ční čtyřlístek“.                      

1. ledna 2004 uspořádal Klub českých turistů na podporu Světlušky 45 novoročních pochodů 
po celé republice. Výtěžek z prodeje čtyřlístků ve výši 97 023 Kč byl připsán na konto 
Světlušky. 

 
• 29. ledna 2004 prob ěhl první ro čník hudebního festivalu Bílé hole  – přehlídky nadaných 

zrakov ě postižených d ětí z um ěleckých a speciálních škol v ČR. Vítězové kategorií 
obdrželi ze sbírky Světluška studijní grant nebo příspěvek na zakoupení hudebního nástroje. 
Vyhlášena byla také hlavní cena Českého rozhlasu pro nejvýraznější talent.  

 
• V květnu Sv ětluška odstartovala první kampa ň v ČR zaměřenou na nový zp ůsob 

podpory charitativních projekt ů formou dárcovských SMS.  Tříměsíční kampa ň pod 
názvem „Sta čí třicet sekund“  podpořil Český rozhlas, Rencar a významné deníky a 
časopisy. Díky DMS bylo připsáno na konto Světlušky ke konci r. 2004 celkem 424 251 Kč (tj. 
15 713 došlých DMS). Světluška byla mezi prvními projekty, které byly vybrány, aby se zapojily 
do projektu DMS (dárcovská SMS). Tuto novou službu, která je ojedinělá na celém světě, 
zaštiťuje Fórum dárců a více informací o ní naleznete na www.darcovskasms.cz. 

 
• Na vlnách Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál prob ěhla historicky první SMS aukce 

v éteru.  Anděla – cenu Akademie populární hudby za píseň NEBE darovala do dražby Anna 
K a Tomáš Vartecký. Výtěžek ve výši 92 000 Kč putoval na zakoupení přístroje na měření 
nitroočního tlaku pro zrakově postižené děti v Centru zrakových vad v Motole. 
 

• V rámci 8. ročníku soutěže o nejefektivnější reklamní kampaň v České republice za období od 
ledna 2003 do června 2004 získala Světluška v kategorii sociální a ekologický marketing 
Bronzovou Effie 2004. Cena za významný charitativní počin v r. 2003 byla Světlušce udělena 
v rámci „Večera Naděje“ na Festivalu filmu pro děti a mládež ve Zlíně. 
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• V červnu podpořila zajímavým způsobem Světlušku společnost Sodexho Pass ČR. Na deseti 
milionech stravenek GastroPass ČR zveřejnila zdarma návod, jak podpo řit konto 
Světlušky. 

 
• V srpnu odstartovala Sv ětluška novou kampa ň pod názvem „Nebu ďme slepí 

k nevidomým“.  Kampaň podpořili dlouhodobí mediální partneři. Kromě tiskových médií se s ní 
mohla veřejnost setkat také na prosvětlených velkoplošných vitrínách společnosti CLV ČR a 
v pražském metru na plochách společnosti Rencar. Symbolický výlep uhradil partner T-Mobile 
a.s, který Světlušku podpořil také umístěním vizuálu do faktur 400 tis. svých klientů (na vlastní 
náklady). 

 
• Od září zařadila Česká televize do vysílání TV spot , který pro Světlušku natočil v r. 2003 

režisér Viktor Tauš ve spolupráci s Filipem Smoljakem a Jiřím Kubíkem. Na natáčení se 
autorsky             a produkčně podílely společnost Men on the Moon a Soft Pillow. Všichni pro 
bono. 

 
• Od září zařadily spot se Sv ětluškou zdarma na plátna kin spole čnosti Screenvision a 

Cinexpress . Se Světluškou se mohli potkat návštěvníci kin ve Village Cinemas, Palace 
Cinemas, Cinema City, Intersonic Ládví, Illusion, Aero, Světozor, Lucerna, Blaník, Praha a 
Ořechovka. 

 
• 15. září 2004 mohli lidé v ulicích 300 českých m ěst již podruhé potkat tisíce „ok řídlených 

brou čků" - sv ětlušek. Studenti v kostýmu sv ětlušky nabízeli okolojdoucím pohlednice 
namalované nevidomou malí řkou Pavlou Francovou. Za každou zakoupenou pohlednici 
vybírali symbolických 25 korun do zapečetěné lucerničky - pokladničky.  

 
• Záštitu nad celonárodní ve řejnou sbírkou p řevzala v r. 2004 ministryn ě školství Petra 

Buzková.  Na koordinaci projektu v regionech se op ět podílely vybrané domy d ětí a 
mládeže a st řediska volného času. Ke spolupráci p řizvali stejn ě jako v p ředchozím roce 
střední a vyšší školy a sp řátelené neziskové organizace.   

 
• Projekt by se nemohl uskute čnit bez laskavých dlouhodobých partner ů sbírky  - 

společnosti Model Obaly  - výrobce kostýmů charakteristických pro Světlušku a společnosti 
DPD, která rozváží tuny sbírkových předmětů do všech koutů republiky. Velké poděkování 
patří také společnosti Men on the Moon , kreativnímu partnerovi sbírky. Tuny mincí v 
zapečetěných lucerničkách opětovně svážela, rovněž zdarma, bezpečnostní agentura Fenix . 
Pokladničky byly odpečetěny a jejich obsah spočítán před bezpečnostními kamerami České 
spo řitelny . Přestože na Moravě hustě pršelo, světlušky nasbíraly do lucerni ček tém ěř 4,8 
mil korun  

 
• Podzim byl ve znamení řady regionálních doprovodných akcí připravovaných se školami a 

domy dětí a mládeže podle metodiky „Soužití d ětí s nevidomými“ a „Den se Sv ětluškou“.  
Na akcích bylo možné přispět do lucerničky. 

 
• V říjnu podpořila Světlušku Poštovní spo řitelna  umístěním informací o sbírkovém kontě 

Světlušky na bankovních výpisech pro 1 300 000 klientů zdarma. 
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• Slavnostní záv ěrečný ve čer, jako pod ěkování dárc ům a dobrovolník ům prob ěhl 12. 
prosince v pražském Lucerna Music Baru.  Pro Sv ětlušku zazpívala Marie Rottrová a 
Karel Plíhal. Koncert p řenášel živ ě Český rozhlas 1 – Radiožurnál. V pr ůběhu večera 
předaly symbolické šeky dv ě spole čnosti: Řízení letového provozu (200 tis. korun) a 
Čedok (100 tis. korun). 

 
Rozdělení výtěžku 2. ročníku sbírky 
 
Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační 
příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková 
organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území 
ČR.  
 
Veřejné výběrové řízení o nadační příspěvek z 2. ročníku sbírky bylo uzavřeno 31. října 2004.            
4. prosince rozhodla Grantová komise složená z řad odborníků v otevřeném grantovém řízení             
o podpoře 52 žádostí jednotlivc ů a 37 projekt ů neziskových organizací v celkové výši 5 267 
165 Kč. Komise m ěla na posouzení žádostí a projekt ů 2 týdny. Projekty vyhodnocovala 
podle speciáln ě vytvo řeného systému bodování a stanovených kritérií. Ještě před Vánocemi 
bylo 90 % poskytnutých smluv proplaceno. Detailní informace o poskytnutých nadačních 
příspěvcích jsou uvedeny pod jednotlivými grantovými programy na následujících stránkách této 
výroční zprávy. 

 

Grantová komise 
 
Rada dobrovolných konzultant ů, jmenovaná správní radou, která rozhodovala o rozd ělení výt ěžku 
2. ročníku sbírky Sv ětluška v r. 2004 
 
• PhDr. Ivan Antov  - ředitel Gymnázia, OA a OŠ pro zrakově postižené  
• Mgr. Martina Botošová – nevidomá speciální pedagožka 
• Miroslava Čermáková   - ředitelka Nadace Dětský Mozek, členka Fóra dárců 
• Lenka Fílová  - maminka zdravotně postiženého dítěte 
• PaedDr. Zbyn ěk Janečka -  viceprezident Českého svazu zrakově postižených sportovců, 

člen správní rady TyfloCentra Olomouc, o.p.s., Katedra aplikované tělesné výchovy, FTK UP 
Olomouc 

• PhDr. Monika Janíková  - vedoucí rehabilitačního stacionáře DAR, členka zastupitelstva 
Prahy 

• Doc. PhDr. Lea Kv ětoňová – Švecová - vedoucí Katedry speciální pedagogiky, PdF UK 
Praha 

• Michaela N ěmcová   - maminka zdravotně postiženého dítěte  
• Jan Nouza  - publicista s tělesným postižením (Klíč, Můžeš, Bariéry) 
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM: 
 
Produktoví partneři Světlušky 
 
Produktoví partne ři jsou spole čnosti, které nám dlouhodob ě poskytují své služby zdarma 
nebo za symbolickou cenu   
 
Model Obaly 
výroba světluščích kostýmů a lucerniček/pokladniček 
 
DPD 
oficiální přepravce sbírkových předmětů  
 
Fénix 
zajištění svozu pokladniček a bezpečné manipulace s penězi  
 
Eclipse 
tisk CLV (velkoplošných světelných plakátů), výroba šeků a nosičů Světlušky 
 
PricewaterhouseCoopers 
oficiální auditor  
 
Další významní partneři:  
 
T- Mobile, Česká spořitelna, Soft Pillow, Helma, Copy General, Eclipse, Krabice, s. r. o., Fórum 
dárců, Sodexho Pass, Erik, s. r. o., Ospap, Activa, Van Gillern, Řízení letového provozu, Čedok 
a.s. 

 
Mediální partneři: 
 
Televize 
Česká televize 
 
Radio 
Český rozhlas 
 
Kina 
Aero, Blaník, Cinexpress (kina CineStar), Illusion, Lucerna, Ořechovka, Praha, Screenvision (kina 
Village Cinemas, Palace Cinemas, Cinema City, IMAX a Multi kino Ládví) Světozor 
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Tisk 
Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Ekonom, Hospodářské noviny, Instinkt, Nedělní svět, Reflex, 
Respekt, Týden, Večerník Praha  
 
 
Venkovní plochy 
CLV ČR, Jean - Claude Decaux, Rencar 
 
Mediální spolupráce:  
 
Blesk pro ženy, Centrum.cz, HR Forum, MF Dnes, MF Plus, Lidové noviny, Kult, Moderní 
vyučování, Právo, Prima TV, Profit, Učitelské noviny, UPC  
 
 

Světluška 2004 v číslech 
 
Nejúspěšnější kraj co do počtu míst, kde se pouliční sbírka konala, byl kraj Zlínský, ve kterém 
Světluška dolétla do 38 měst a vísek. Nejvíce štědří byli lidé v Moravskoslezském kraji, kde přispěli 
do sbírky částkou 338 502 korun a v Středočeském kraji a v Praze (1.596.604 Kč). Nejúspěšnější 
kraj, co do počtu prodaných světlušek, byl po Středočeském kraji a Praze opět kraj 
Moravskoslezský (13 540 pohlednic) a kraj Pardubický (73 %). Nejvíce peněz bylo napočítáno 
v pokladničce ze Zlínského kraje  - studentům přispěli lidé do této lucerničky částkou 6 629 korun. 
Světlušky nasbíraly 15. září do lucerniček celkem 4 682 542 Kč. Na sbírkové konto Světlušky 
přispěli dárci přímým finančním darem od ledna do prosince roku 2004 dalších 1.2 mil. korun (z 
toho 424 251 korun dárci přispěli odesláním dárcovské SMS (tj. 15 713 DMS). V 2. otevřeném 
grantovém řízení rozhodla rada odborníků o podpoře celkem 89 žádostí, což je přibližně 44.5 % 
z celkové částky, o kterou jednotlivci a neziskové organizace ze sbírky Světluška žádali. Do konce 
roku 2004 byla v grantovém řízení přiznána celková finanční podpora ve výši 5 267 165 Kč. Ze 
Světlušky bylo v roce 2004 vyplacená celková částka ve výši 5 344 320 Kč (včetně smluv 
uzavřených na přelomu roku 2003/2004). Některé nadační příspěvky jsou vypláceny ve splátkách 
a proto zbývající část NP ve výši 254 358 Kč bude vyplacena v roce 2005. 
 
 
 

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA V ROCE 2004 

 
PODLE REGIONŮ  
 
 
Projekty s celostátní působností   
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 
Apogeum o.s. komentované filmy pro nevidomé 200 000 Kč
Asociace rodičů a přátel dětí podpora školní integrace zrakově 100 000 Kč 
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nevidomých a slabozrakých v ČR postižených dětí 

Brailcom, o.p.s. 

Česká festival pro nevidící: 
vytvoření české volně šiřitelné 
umělé řeči, kterou mohou nevidící 
používat jako náhradu za 
obrazovku počítače v různých 
operačních systémech jako je 
Windows nebo Linux 170 000 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců 

"Plaváček" - rozvoj zrakově a 
kombinovaně postižených dětí 
prostřednictvím plavání 150 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 
sportovců 

Kadet a junior: podpora mladých 
talentovaných zrakově postižených 
závodníků ve sjezdovém lyžování 150 000 Kč

LORM – Společnost pro hluchoslepé 
sociální služby a poradenství pro 
hluchoslepé 400 000 Kč 

LORM – Společnost pro hluchoslepé 

edukačně - rehabilitační pobyty pro 
hluchoslepé, jejichž cílem je 
zdokonalení komunikačních 
technik, výuka prostorové 
orientace a samostatné chůze a 
zvýšení sebedůvěry 150 000 Kč 

Mluvící kniha, o.s. načítání zvukových knih 50 000 Kč 

Moravská galerie v Brně 
vytvoření knihy Ali a Leo pro 
nevidomé v Brailově písmu 80 000 Kč

Okamžik - sdružení na podporu 
nejen nevidomých 

osobní asistence a průvodcovská 
služba pro nevidomé 500 000 Kč 

Okamžik - sdružení na podporu  
nejen nevidomých 

poradna pro otázky samostatného 
života nevidomých 300 000 Kč

Okamžik - sdružení na podporu nejen 
nevidomých 

podpora kulturních a tvořivých 
aktivit zrakově postižených a 
zpřístupnění kultury zrakově 
postiženým 300 000 Kč

"Porozumění" - Sdružení nevidomých a 
slabozrakých ČR Plzeň 

linka důvěry a pomoci pro zrakově 
postižené 20 000 Kč 

Sdružení HAPESTETIKA, Praha 

uspořádání mezinárodního odborného 
semináře o hmatových knížkách 
spojeného s přípravou soutěže Tactus 
2005 30 000 Kč

Společnost pro ranou péči 

projekt Partnerství - zlepšení 
informovanosti rodičů a odborníků 
o potřebách dětí s kombinovanými 
vadami 700 000 Kč
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Společnost pro ranou péči 

rozvíjení zraku dětí s těžkým 
zrakovým postižením a poradenství 
rodičům v jejich domácím prostředí 300 000 Kč

Timšel o.s. 

výuka prostorové orientace a 
samostatného pohybu těžce 
zrakově postižených 150 000 Kč 

Timšel, o.s. 
víkendové motivačně stimulační pobyty 
pro zrakově postižené 30 000 Kč 

Timšel, o.s. 
víkendové motivačně stimulační pobyty 
pro zrakově postižené 26 200 Kč 

TyfloCentrum ČR, o.p.s. 

odstraňování informačního deficitu ze 
života těžce zrakově postižených občanů 
se zaměřením na oblast vzdělávání a 
poradenství 50 000 Kč

Jihočeský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Eva P. z Tábora 

motorový běžecký trenažér pro zlepšení 
kondice kombinovaně postižené 
nevidomé slečny 4 211 Kč

Jiří J. ze Strakonic 

studijní stipendium pro těžce 
slabozrakého studenta 5. ročníku 
Právnické fakulty UK v Praze  19 800 Kč

Lenka K. z Písku 

hlasový software a příslušenství k 
digitálnímu čtecímu zařízení pro 
studentku 6. ročníku Konzervatoře J. 
Deyla 20 000 Kč

Miloslav K. z Českých Budějovic 

Elektronická pomůcka s hlasovým 
výstupem pro kombinovaně sluchově a 
zrakově postiženého 27 000 Kč

Petra Š. z Českých Budějovic 
elektronický zápisník s hlasovým 
výstupem pro nevidomé 20 000 Kč

Tereza S. z Tábora 
na financování piana pro nadanou 
nevidomou holčičku 25 000 Kč

Jihomoravský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Helppes - Centrum výcviku psů 
vodící asistenční pes pro nevidomou 
vozíčkářku 60 000 Kč 

Jan M. ze Skalice na Svitavou 

studijní stipendium pro prakticky 
nevidomého studenta podnikového 
hospodářství na Ekonomicko - správní 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně 30 000 Kč

Jana P. z Brna 

vodící pes pro prakticky nevidomou 
studentku 3. ročníku Pedagofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 60 000 Kč
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Josef Č. z Hodonína 
kompaktní zesilovač pro nevidomého 
hudebníka 5 000 Kč

Michaela V. ze Zlína 

bezbariérové úpravy domu těžce 
kombinovaně postižené (nevidomé) 
vozíčkářky 20 000 Kč

Michaela V. ze Zlína 

bezbariérové úpravy domu těžce 
kombinovaně postižené (nevidomé) 
vozíčkářky 35 000 Kč

OÁZA HODONÍN  o.s., středisko 
speciálních služeb 

TOLERANCE 2005 - přehlídka zájmové 
umělecké činnosti zrakově postižených 20 000 Kč

Pavla Š. z Březolup 

kurz pohybové výchovy pro nevidomou 
absolventku Konzervatoře a Ladičské 
školy J. Deyla 3 200 Kč

Vlastimil T. z Vyškova 
čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro 
nevidomé 20 000 Kč

Vojtěch Š. z Boskovic 

osobní asistence pro nevidomého 
jedenáctiletého chlapce integrovaného 
do běžné ZŠ 27 620 Kč

Karlovarský kraj 
Příjemce grantu  - jednotlivci Název projektu       Přidělený grant 
Anna K. ze Sokolova filtrové brýle pro prakticky nevidomou 1 700 Kč
Královéhradecký kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

David P. ze Syrovátky 

osobní asistence pro devítiletého 
zrakově a sluchově postiženého chlapce 
navštěvujícího speciální školu 3 000 Kč

Liberecký kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Daniela J. z Bílé 
rehabilitační kočárek pro čtyřletou 
kombinovaně postiženou holčičku 8 500 Kč

Karel M. z Jablonce nad Nisou 
kamerová zvětšovací televizní lupa pro 
nevidomého devítiletého chlapce 1 500 Kč

Speciální škola pro tělesně postižené, 
Liberec 

televizní kamerová lupa pro 
kombinovaně postižené žáky 50 000 Kč 

Společnost pro ranou péči - Středisko 
ranné péče v Liberci 

vybavení prostor Střediska rané 
péče v Liberci pro ambulantní 
programy dětí s těžkým postižením 
zraku 100 000 Kč

Moravskoslezský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Centrum pro rodinu a sociální péči 
osobní asistence u dětí s kombinovaným 
postižením 30 000 Kč 

Charita Opava Chráněné dílny sv. Josefa - nákup 20 000 Kč 
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keramické vypalovací pece 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro 
zrakově postižené a žáky s vadami řeči v 
Opavě 

Pořízení hlasového výstupu k počítači, 
který umožní zrakově postiženým lepší 
zpracování textu a samostatnou práci s 
počítačem 50 000 Kč 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro 
zrakově postižené a žáky s vadami řeči v 
Opavě 

konturované plošné obrázky pro zrakově 
postižené žáky jako pomůcka při učení 
přírodovědných předmětů 35 000 Kč 

Slezská diakonie 

zakoupení žehličky, teploměru, 
kuchyňské váhy a částečná úhrada 
diktafonu pro kombinovaně postiženou 
(nevidomou) klientku Gabrielu 10 000 Kč 

Šimon P. z Havířova 

studijní grant na rozvoj talentu - 
zakoupení flétny pro nadaného 
šestnáctiletého mladého muže, vítěze 
kategorie sólisté hudební soutěže Bílé 
hole  15 000 Kč

Vlastislav M. z Karviné 
tiskárna a digitální čtecí zařízení s 
hlasovým výstupem pro nevidomé 4 000 Kč

Olomoucký kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Eva B. z Prostějova 
osobní asistence pro nevidomou paní 70 
let 21 600 Kč

Pardubický kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Petr E. z Mostu 

elektronický zápisník s hlasovým 
výstupem pro nevidomé a připojením k 
internetu 20 000 Kč

Plzeňský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Kristýna M. z Plzně 

studijní grant na rozvoj talentu - 
zakoupení příčné flétny pro devítiletou 
nadanou holčičku, vítězku kategorie 
sólisté 6 - 10 let hudební soutěže Bílé 
hole 15 000 Kč

Sabka M. z Plzně 
proužky do glukometru pro nevidomou 
diabetičku 1 400 Kč

Sabka M. z Plzně 
proužky do glukometru pro nevidomou 
diabetičku 2 800 Kč

Praha 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Alena B. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově 
postižené 
paní pomocí fotodynamická terapie 
aplikací přípravku 5 000 Kč
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VISUDYNE a úhrada brýlí 

AVE - křesťanské sdružení zrakově 
postižených a jejich příznivců 

Naše oči - zvýšení informovanosti a 
soběstačnosti zrakově postižených a 
zlepšení komunikace s okolním světem 
za pomoci digitálního záznamníku a 
zápisnímu pro nevidomé s hlasovým 
výstupem, diktafonu a kazetového 
magnetofonu 5 000 Kč 

Centrum zrakových vad Oční kliniky dětí a 
dospělých Fakultní nemocnice v Motole 

přístroj pro rychlé a nebolestivé měření 
nitroočního tlaku zejména dětských 
pacientů - aplanační kontaktní tonometr 
Tono-Pen XL, byl financován z výtěžku 
SMS aukce sošky Anděla od Anny K 94 456 Kč 

Danuška V. z Prahy 
monokulár pro těžce slabozrakou paní 
75 let 2 110 Kč

Dita B. z Prahy 
osobní asistence pro kombinovaně 
postiženou slečnu 10 000 Kč

Edita V. z Prahy 

osobní asistence pro mladou nevidomou 
maminku zdravé roční holčičky a 
studentku FF UK v Praze 30 000 Kč

Edita V. z Prahy 

digitální čtecí zařízení pro nevidomou 
studentku FF UK  
v Praze 8 713 Kč

Edita V. z Prahy 

studijní stipendium pro nevidomou 
studentku 
FF UK v Praze 15 000 Kč

Eduard M. z Dambořic 

lék Ovosan pro prakticky nevidomého 
devítiletého chlapce po onkologické 
léčbě 4 800 Kč

Eva K. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově 
postižené paní pomocí fotodynamická 
terapie s aplikací přípravku VISUDYNE 20 000 Kč

Eva V. z Prahy Elektronický zápisník pro nevidomé 5 000 Kč

Jan G. z Prahy 
doplňkový lék Ocuvite pro prakticky 
nevidomého pana Jana 3 000 Kč

Jitka V. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově 
postižené paní pomocí fotodynamická 
terapie s aplikací přípravku VISUDYNE 3 800 Kč

Jitka V. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově 
postižené paní pomocí fotodynamická 
terapie s aplikací přípravku VISUDYNE 20 000 Kč*

Kateryna K. z Prahy 

financování workshopu "Zumerteg" 
pořádaného 8. - 15. 7. 2004 ve 
Weimaru v Německu pro nevidomou 
zpěvačku 4 000 Kč
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Kateryna K. z Prahy 
oprava horního můstku nevidomé 
zpěvačky nutná pro výkon profese 10 000 Kč

Lukáš H. z Prahy 

přenosný elektronický zápisník s 
hlasovým výstupem pro nevidomého 
čtrnáctiletého chlapce 4 000 Kč

Michaela L. z Libáně 

studijní stipendium pro slabozrakou 
studentku Konzervatoře  a Ladičské 
školy J. Deyla na r. 2004 3 000 Kč

Michaela L. z Libáně 

studijní stipendium pro slabozrakou 
studentku Konzervatoře  a Ladičské 
školy J. Deyla na r. 2005 15 000 Kč

Miroslav M. z Prahy 
elektronický zápisník s hlasovým 
výstupem pro nevidomé 10 000 Kč

Ráchel S. z Prahy 

přepis učebnic do Braillova písma pro 
nevidomou jedenáctiletou holčičku, 
studentku 1. ročníku Gymnasia Jana 
Nerudy v Praze 3 20 000 Kč

Radek Ž. z Dubného 

studijní grant na zakoupení klavíru pro 
nadaného osmnáctiletého mladého 
muže, vítěze kategorie sólisté 16 - 18 let 
hudební soutěže Bílé hole 15 000 Kč

Roberto L. z Prahy 

osobní asistence pro sedmiletého 
nevidomého Roberta, která mu umožní 
integraci do běžné ZŠ 21 000 Kč

Slepíši o.s. 

poskytování základních informací o 
nevidících realizací výchovně 
vzdělávacího projektu Hele Lidi pro 
děti ZŠ a MŠ 100 000 Kč

Šimon Č. z Klášterce nad Ohří 

kompenzační pomůcka - monokulár pro 
těžce zrakově postiženého studenta 
Speciální školy Aloise Klára, monokulár 
mu nedávno uhradila VZP, na internátu 
mu ho však odcizili 5 000 Kč

Šimon H. z  Prahy 
respitní péče pro těžce kombinovaně 
handicapovaného chlapce 40 000  Kč

Tereza N. z Prahy transportní dětský kočárek 20 000 Kč

Věra N. z Prahy 
osobní asistence pro studentku FF v 
Bělehradu 20 000 Kč

Vladimír M. z Prahy 
televizní kamerová lupa pro těžce 
zrakově postiženého  12 900 Kč
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Středočeský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Iveta K. z Čáslavi 
kamerová zvětšovací televizní lupa pro 
těžce zrakově postižené 14 000 Kč

Jakub H. z Brandýsa nad Labem 
kamerová televizní lupa pro šestiletého 
těžce zrakově postiženého chlapce 19 900 Kč

Luboš K. z Předměřic nad Jizerou 
příčná flétna pro nevidomého studenta 
Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla 4 510 Kč

Martin K. z Českého Brodu 

indikátor barev se zvukovými stopkami 
pro nevidomého spolupracovníka 
Českého rozhlasu nutný pro výkon jeho 
profese 4 000 Kč

Monika K. z Kladna 

podpora zvýšení pracovního uplatnění 
nevidomé studentky psychologie pomocí 
kurzů telefonické krizové intervence a 
aromaterapie 8 000 Kč

Ondřej G. Z Neratovic 

osobní asistence pro šestiletého 
kombinovaně postiženého chlapce 
integrovaného v MŠ 20 000 Kč

Speciální mateřská škola pro děti s více 
vadami, Beroun 

zkvalitnění podmínek pro rozvoj 
funkčního zraku, prostorové orientace a 
samostatného pohybu zrakově a 
kombinovaně postižených dětí 40 000 Kč 

Václava T. z Tachlovic 

účastnický poplatek pro osobní 
asistentku hluchoslepé studentky při 
jejím doprovodu na mezinárodní setkání 
lidí s tímto handicapem ve Švédsku 11 400 Kč

Ústecký kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Olga M. z Ústí nad Labem 
digitální čtecí zařízení s hlasovým 
výstupem pro nevidomé 4 558 Kč

Vladimír Š. z Litoměřic 

úhrada platby za internát nevidomého 
studenta ze sociálně slabé rodiny při 
studiu na obchodní akademii  24 000 Kč

ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka - 
Bohosudov 

integrace zrakově postižených žáků do 
ZŠ 50 000 Kč

Vysočina 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Marie V. z Jihlavy 
Elektronický zápisník pro nevidomou 
paní 10 000 Kč

Jezdecký klub Svobodný statek Blažkov 
podpora rozvoj jezdeckého sportu 
nevidomého mladého muže Pavla O. 13 000 Kč
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OTEVŘENO - nadační fond na podporu 
středně a těžce mentálně a tělesně 
postižených dětí a mládeže  

organizace volného času těžce zrakově 
postižených dětí ve sportovních, 
rehabilitačních a pracovních aktivitách - 
využití her k všestrannému rozvoji 
osobnosti, stimulace zraku a pohybu 10 000 Kč

Trojka, o.s., Havlíčkův brod čtecí lupa pro silně slabozraké děti 50 000 Kč 

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 

výuka prostorové orientace a 
samostatného pohybu zrakově 
postižených 20 000 Kč 

Zlínský kraj 
Příjemce grantu   Název projektu       Přidělený grant 

Daniela M. z Holic 

částeční financování zakoupení 
automobilu pro přepravu šestileté 
kombinovaně postižené holčičky do 
stacionáře a k lékařům 20 000 Kč

Jaromír T. z Kroměříže 

osobní asistence pro osmiletého 
nevidomého chlapce integrovaného do 
běžné ZŠ 18 000 Kč

Jaromír T. z Kroměříže 

osobní asistence pro osmiletého 
nevidomého chlapce integrovaného do 
běžné ZŠ 18 000 Kč

Lukáš L. ze Vsetína 

osobní asistence pro sedmiletého 
kombinovaně postiženého chlapce 
integrovaného v MŠ 21 000 Kč

Radim V. z Boršic u Blatnice 

studijní grant na rozvoj talentu - 
zakoupení houslí pro nadaného 
jedenáctiletého chlapce, vítěze ceny 
Českého rozhlasu za talent roku 2004 15 000 Kč

Základní škola Kroměříž, Albertova ul. integrace nevidomého žáka do běžné ZŠ 9 000 Kč

ZŠ Valašské Meziříčí 
osobní asistence pro nevidomého 
chlapce integrovaného do ZŠ 30 000 Kč

 

 
Poznámky: 
 

granty schválené grantovou komisí 4.12. 2004 v hlavním otevřeném grantovém řízení  
s uzávěrkou ke dni 31.10.2004 

 

                      granty schválené během roku mimo hlavní grantové řízení (urgentní žádosti) 
 
  granty schválené v závěru roku 2003, proplacené v r. 2004 
 
  granty schválené v závěru roku 2004, proplacené v r. 2005 
 
  granty schválené v roce 2004, proplácené ve splátkách, tj. část v r. 2004, část v r. 2005 
     
*    grant schválený pro Jitku V. z Prahy v rámci programu Člověk v nouzi na úhradu   fotodynamické 

terapie     s aplikací přípravku VISUDYNE byl zrušen. Od 1.1.2005 hradí VISUDYNE Všeobecná zdravotní 
pojišťovna. 
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA V ROCE 2004 
 
v rámci pěti dlouhodobých grantových programů Nadačního fondu Českého 
rozhlasu 
 
KROK ZA KROKEM 
 
Program podporuje terénní služby pro rodiny s nevidomými a kombinovaně postiženými dětmi 
(projekty zabývající se stimulací zraku a pohybu apod.), individuální potřeby rodin se zrakově 
postiženými dětmi (např. osobní asistenci pro děti integrované do běžných škol, speciální školní 
hmatové pomůcky atp.), dále je možné žádat o příspěvek (částečnou úhradu) na speciální 
zdravotní a rehabilitační pomůcky, vodícího psa, průvodcovské služby, vybavení chráněných dílen, 
pracovišť, speciální výukové programy (nácvik sebeobslužných činností, výuka prostorové 
orientace, nácvik samostatného pohybu s bílou holí, Braillovo písmo...), rekvalifikační a vzdělávací 
programy a podporu  zaměstnání. 
 
 
 
PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ                                           Celkem podpořeno 27 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 
Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR 

podpora školní integrace zrakově 
postižených dětí 100 000 Kč

AVE - křesťanské sdružení 
zrakově postižených a jejich 
příznivců 

Naše oči - zvýšení informovanosti a 
soběstačnosti zrakově postižených a 
zlepšení komunikace s okolním světem 
za pomoci digitálního záznamníku a 
zápisnímu pro nevidomé s hlasovým 
výstupem, diktafonu a kazetového 
magnetofonu 5 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči 
osobní asistence u dětí s kombinovaným 
postižením 30 000 Kč

Centrum zrakových vad Oční kliniky 
dětí a dospělých Fakultní nemocnice v 
Motole 

přístroj pro rychlé a nebolestivé měření 
nitroočního tlaku zejména dětských pacientů 
- aplanační kontaktní tonometr Tono-Pen 
XL, byl financován z výtěžku SMS aukce 
sošky Anděla od Anny K 94 456 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců 

"Plaváček" - rozvoj zrakově a 
kombinovaně postižených dětí 
prostřednictvím plavání 150 000 Kč

Helppes - Centrum výcviku psů  vodící asistenční pes pro nevidomou 60 000 Kč
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vozíčkářku 

Charita Opava 
Chráněné dílny sv. Josefa - nákup 
keramické vypalovací pece 20 000 Kč

LORM - Společnost pro 
hluchoslepé 

sociální služby a poradenství pro 
hluchoslepé 400 000 Kč

LORM - Společnost pro 
hluchoslepé 

edukačně - rehabilitační pobyty pro 
hluchoslepé, jejichž cílem je 
zdokonalení komunikačních technik, 
výuka prostorové orientace a 
samostatné chůze a zvýšení 
sebedůvěry 150 000 Kč

Okamžik - sdružení na podporu 
nejen nevidomých 

osobní asistence a průvodcovská 
služba pro nevidomé 500 000 Kč

"Porozumění" - Sdružení nevidomých 
a slabozrakých ČR Plzeň linka důvěry a pomoci pro zrakově postižené 20 000 Kč
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
pro zrakově postižené a žáky s 
vadami řeči v Opavě 

Pořízení hlasového výstupu k počítači, který 
umožní zrakově postiženým lepší zpracování 
textu a samostatnou práci s počítačem 50 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
pro zrakově postižené a žáky s 
vadami řeči v Opavě 

konturované plošné obrázky pro zrakově 
postižené žáky jako pomůcka při učení 
přírodovědných předmětů 35 000 Kč

Slezská diakonie 

zakoupení žehličky, teploměru, kuchyňské 
váhy a částečná úhrada diktafonu pro 
kombinovaně postiženou (nevidomou) 
klientku Gabrielu 10 000 Kč

Speciální mateřská škola pro děti s 
více vadami, Beroun 

zkvalitnění podmínek pro rozvoj funkčního 
zraku, prostorové orientace a samostatného 
pohybu zrakově a kombinovaně postižených 
dětí 40 000 Kč

Speciální škola pro tělesně postižené, 
Liberec 

televizní kamerová lupa pro kombinovaně 
postižené žáky 50 000 Kč

Společnost pro ranou péči 

rozvíjení zraku dětí s těžkým zrakovým 
postižením a poradenství rodičům v 
jejich domácím prostředí 300 000 Kč

Společnost pro ranou péči - 
Středisko ranné péče v Liberci 

vybavení prostor Střediska rané péče v 
Liberci pro ambulantní programy dětí 
s těžkým postižením zraku 100 000 Kč

Timšel o.s. 

výuka prostorové orientace a 
samostatného pohybu těžce zrakově 
postižených 150 000 Kč

Timšel, o.s. 
víkendové motivačně stimulační pobyty pro 
zrakově postižené 30 000 Kč

Timšel, o.s. 
víkendové motivačně stimulační pobyty pro 
zrakově postižené 26 200 Kč
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Trojka, o.s., Havlíčkův brod čtecí lupa pro silně slabozraké děti 50 000 Kč

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 
výuka prostorové orientace a samostatného 
pohybu zrakově postižených 20 000 Kč

TyfloCentrum ČR, o.p.s. 

odstraňování informačního deficitu ze života 
těžce zrakově postižených občanů se 
zaměřením na oblast vzdělávání a 
poradenství 50 000 Kč

Základní škola Kroměříž, Albertova ul. integrace nevidomého žáka do běžné ZŠ 9 000 Kč
ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka - 
Bohosudov integrace zrakově postižených žáků do ZŠ 50 000 Kč

ZŠ Valašské Meziříčí 
osobní asistence pro nevidomého chlapce 
integrovaného do ZŠ 30 000 Kč

 
 
 
 
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ                                            Celkem podpořeno 35 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 
Anna K. ze Sokolova filtrové brýle pro prakticky nevidomou 1 700 Kč

Daniela J. z Bílé 
rehabilitační kočárek pro čtyřletou 
kombinovaně postiženou holčičku 8 500 Kč

Danuška V. z Prahy monokulár pro těžce slabozrakou paní 75 let 2 110 Kč

David P. ze Syrovátky 

osobní asistence pro devítiletého zrakově a 
sluchově postiženého chlapce navštěvujícího 
speciální školu 3 000 Kč

Dita B. z Prahy 
osobní asistence pro kombinovaně 
postiženou slečnu 10 000 Kč

Edita V. z Prahy 

osobní asistence pro mladou nevidomou 
maminku zdravé roční holčičky a studentku 
FF UK v Praze 30 000 Kč

Edita V. z Prahy 

digitální čtecí zařízení pro nevidomou 
studentku FF UK  
v Praze 8 713 Kč

Eva B. z Prostějova osobní asistence pro nevidomou paní 70 let 21 600 Kč
Eva V. z Prahy Elektronický zápisník pro nevidomé 5 000 Kč

Iveta K. z Čáslavi 
kamerová zvětšovací televizní lupa pro těžce 
zrakově postižené 14 000 Kč

Jakub H. z Brandýsa nad Labem 
kamerová televizní lupa pro šestiletého 
těžce zrakově postiženého chlapce 19 900 Kč

Jana P. z Brna 

vodící pes pro prakticky nevidomou 
studentku 3. ročníku Pedagofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 60 000 Kč

Jaromír T. z Kroměříže 
osobní asistence pro osmiletého 
nevidomého chlapce integrovaného do 18 000 Kč
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běžné ZŠ 

Jaromír T. z Kroměříže 

osobní asistence pro osmiletého 
nevidomého chlapce integrovaného do 
běžné ZŠ 18 000 Kč

Karel M. z Jablonce nad Nisou 
kamerová zvětšovací televizní lupa pro 
nevidomého devítiletého chlapce 1 500 Kč

Lenka K. z Písku 

hlasový software a příslušenství k 
digitálnímu čtecímu zařízení pro studentku 
6. ročníku Konzervatoře J. Deyla 20 000 Kč

Lukáš H. z Prahy 

přenosný elektronický zápisník s hlasovým 
výstupem pro nevidomého čtrnáctiletého 
chlapce 4 000 Kč

Lukáš L. ze Vsetína 

osobní asistence pro sedmiletého 
kombinovaně postiženého chlapce 
integrovaného v MŠ 21 000 Kč

Marie V. z Jihlavy Elektronický zápisník pro nevidomou paní 10 000 Kč

Martin K. z Českého Brodu 

indikátor barev se zvukovými stopkami pro 
nevidomého spolupracovníka Českého 
rozhlasu nutný pro výkon jeho profese 4 000 Kč

Miloslav K. z Českých Budějovic 

Elektronická pomůcka s hlasovým výstupem 
pro kombinovaně sluchově a zrakově 
postiženého 27 000 Kč

Miroslav M. z Prahy 
elektronický zápisník s hlasovým výstupem 
pro nevidomé 10 000 Kč

Monika K. z Kladna 

podpora zvýšení pracovního uplatnění 
nevidomé studentky psychologie pomocí 
kurzů telefonické krizové intervence a 
aromaterapie 8 000 Kč

Olga M. z Ústí nad Labem 
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 
pro nevidomé 4 558 Kč*

Ondřej G. Z Neratovic 

osobní asistence pro šestiletého 
kombinovaně postiženého chlapce 
integrovaného v MŠ 20 000 Kč

Petra Š. z Českých Budějovic 
elektronický zápisník s hlasovým výstupem 
pro nevidomé 20 000 Kč

Ráchel S. z Prahy 

přepis učebnic do Braillova písma pro 
nevidomou jedenáctiletou holčičku, 
studentku 1. ročníku Gymnasia Jana Nerudy 
v Praze 3 20 000 Kč

Roberto L. z Prahy 

osobní asistence pro sedmiletého 
nevidomého Roberta, která mu umožní 
integraci do běžné ZŠ 21 000 Kč
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Tereza N. z Prahy transportní dětský kočárek 20 000 Kč

Václava T. z Tachlovic 

účastnický poplatek pro osobní asistentku 
hluchoslepé studentky při jejím doprovodu 
na mezinárodní setkání lidí s tímto 
handicapem ve Švédsku 11 400 Kč

Věra N. z Prahy 
osobní asistence pro studentku FF v 
Bělehradu 20 000 Kč

Vladimír M. z Prahy 
televizní kamerová lupa pro těžce zrakově 
postiženého  12 900 Kč

Vlastimil T. z Vyškova 
čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro 
nevidomé 20 000 Kč

Vlastislav M. z Karviné 
tiskárna a digitální čtecí zařízení s hlasovým 
výstupem pro nevidomé 4 000 Kč

Vojtěch Š. z Boskovic 

osobní asistence pro nevidomého 
jedenáctiletého chlapce integrovaného do 
běžné ZŠ 27 620 Kč

Celková výše schválených grantů v r. 2004 2 848 844 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004 208 313 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004 2 874 799 Kč
Granty k proplacení v r. 2005 182 358 Kč
 
 

 
ČLOVĚK V NOUZI 
  
Program je určen na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se ocitli        
v tísnivé životní situaci. 
 
 
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ                                             Celkem podpořeno 15 žádostí
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 

Alena B. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené 
paní pomocí fotodynamická terapie aplikací 
přípravku 
VISUDYNE a úhrada brýlí 5 000 Kč

Daniela M. z Holic 

částeční financování zakoupení automobilu pro 
přepravu šestileté kombinovaně postižené holčičky 
do stacionáře a k lékařům 20 000 Kč

Eduard M. z Dambořic 
lék Ovosan pro prakticky nevidomého devítiletého 
chlapce po onkologické léčbě 4 800 Kč

Eva K. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní 
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku 
VISUDYNE 20 000 Kč
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Eva P. z Tábora 
motorový běžecký trenažér pro zlepšení kondice 
kombinovaně postižené nevidomé slečny 4 211 Kč

Jan G. z Prahy 
doplňkový lék Ocuvite pro prakticky nevidomého 
pana Jana 3 000 Kč

Jitka V. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní 
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku 
VISUDYNE 3 800 Kč

Jitka V. z Prahy 

záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní 
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku 
VISUDYNE 20 000 Kč*

Michaela V. ze Zlína 
bezbariérové úpravy domu těžce kombinovaně 
postižené (nevidomé) vozíčkářky 20 000 Kč

Michaela V. ze Zlína 
bezbariérové úpravy domu těžce kombinovaně 
postižené (nevidomé) vozíčkářky 35 000 Kč

Petr E. z Mostu 
elektronický zápisník s hlasovým výstupem pro 
nevidomé a připojením k internetu 20 000 Kč

Sabka M. z Plzně proužky do glukometru pro nevidomou diabetičku 1 400 Kč
Sabka M. z Plzně proužky do glukometru pro nevidomou diabetičku 2 800 Kč

Šimon Č. z Klášterce nad Ohří 

kompenzační pomůcka - monokulár pro těžce 
zrakově postiženého studenta Speciální školy Aloise 
Klára, monokulár mu nedávno uhradila VZP, na 
internátu mu ho však odcizili 5 000 Kč

Šimon H. z  Prahy 
respitní péče pro těžce kombinovaně 
handicapovaného chlapce 40 000  Kč

Celková výše schválených grantů v r. 2004 145 011 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004 40 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004 180 011 Kč
Granty k proplacení v r. 2005 5 000 Kč
 
 
*Jitka V. částka 20 000,-  zrušena 
 
 
STIPENDIJNÍ PROGRAM  
 
Program pomáhá sociálně slabým studentům s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. 
Pozn. zatím byly poskytnuty stipendia pouze na půl roku (pokud bude studium pokračovat v příštím 
školním roce, bude stipendium prodlouženo) 
 
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ                                             Celkem podpořeno 6 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 
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Edita V. z Prahy 
studijní stipendium pro nevidomou studentku 
FF UK v Praze 15 000 Kč

Jiří J. ze Strakonic 

studijní stipendium pro těžce slabozrakého 
studenta 5. ročníku Právnické fakulty UK 
v Praze  19 800 Kč

Michaela L. z Libáně 

studijní stipendium pro slabozrakou studentku 
Konzervatoře  a Ladičské školy J. Deyla na r. 
2004 3 000 Kč

Michaela L. z Libáně 

studijní stipendium pro slabozrakou studentku 
Konzervatoře  a Ladičské školy J. Deyla na r. 
2005 15 000 Kč

Jan M. ze Skalice na Svitavou 

studijní stipendium pro prakticky nevidomého 
studenta podnikového hospodářství na 
Ekonomicko - správní fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně 30 000 Kč

Vladimír Š. z Litoměřic 

úhrada platby za internát nevidomého 
studenta ze sociálně slabé rodiny při studiu na 
obchodní akademii  24 000 Kč

Celková výše schválených grantů v r. 2004 91 800 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004 15 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004  64 800 Kč
Granty k proplacení v r. 2005 42 000 Kč
 
 
CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU  
 
Program podporuje projekty přispívající ke sbližování nevidomých a široké veřejnosti. Do této 
oblasti spadají nejen osvětové projekty popularizující problematiku zrakového postižení  (např. 
publikační činnost výstavy nebo projekty, v rámci kterých se setkávají lidé s postižením i bez, ale i 
projekty, které nevidomým zpřístupňují vše, co je jim jinak díky handicapu omezeno (např. načítání 
zvukových knih, hmatové výstavy, komentování filmů apod.) 
 
 
 
PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ                                             Celkem podpořeno 8 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 
Apogeum o.s. komentované filmy pro nevidomé 200 000 Kč

Brailcom, o.p.s. 

Česká festival pro nevidící: vytvoření 
české volně šiřitelné umělé řeči, kterou 
mohou nevidící používat jako náhradu 
za obrazovku počítače v různých 
operačních systémech jako je Windows 
nebo Linux 170 000 Kč

Moravská galerie v Brně vytvoření knihy Ali a Leo pro nevidomé v 80 000 Kč
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Brailově písmu 

Mluvící kniha, o.s. načítání zvukových knih 50 000 Kč
Okamžik - sdružení na podporu 
nejen nevidomých 

poradna pro otázky samostatného 
života nevidomých 300 000 Kč

Slepíši o.s. 

poskytování základních informací o 
nevidících realizací výchovně 
vzdělávacího projektu Hele Lidi pro děti 
ZŠ a MŠ 100 000 Kč

Sdružení HAPESTETIKA, Praha 

uspořádání mezinárodního odborného 
semináře o hmatových knížkách spojeného s 
přípravou soutěže Tactus 2005 30 000 Kč

Společnost pro ranou péči 

projekt Partnerství - zlepšení 
informovanosti rodičů a odborníků o 
potřebách dětí s kombinovanými 
vadami 700 000 Kč

Celková výše schválených grantů v r. 2004 1 580 000 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004 50 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004 1 630 000 Kč
Granty k proplacení v r. 2005 0 Kč
 
 
 
KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE  
 
Program se zaměřuje na zrakově postižené umělce, sportovce, volno-časové zájmové aktivity... 
 
 
PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ                                             Celkem podpořeno 5 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant

Český svaz zrakově postižených 
sportovců 

Kadet a junior: podpora mladých 
talentovaných zrakově postižených 
závodníků ve sjezdovém lyžování 150 000 Kč

Jezdecký klub Svobodný statek 
Blažkov 

podpora rozvoj jezdeckého sportu 
nevidomého mladého muže Pavla O. 13 000 Kč

Okamžik - sdružení na podporu 
nejen nevidomých 

podpora kulturních a tvořivých aktivit 
zrakově postižených a zpřístupnění 
kultury zrakově postiženým 300 000 Kč

OTEVŘENO - nadační fond na 
podporu středně a těžce mentálně a 
tělesně postižených dětí a mládeže  

organizace volného času těžce zrakově 
postižených dětí ve sportovních, 
rehabilitačních a pracovních aktivitách - 
využití her k všestrannému rozvoji 
osobnosti, stimulace zraku a pohybu 10 000 Kč



NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU 
 
PŘÍLOHA Ú ČETNÍ ZÁV ĚRKY 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002 

(27) 

OÁZA HODONÍN  o.s., středisko 
speciálních služeb 

TOLERANCE 2005 - přehlídka zájmové 
umělecké činnosti zrakově postižených 20 000 Kč

 
 
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ                                             Celkem podpořeno 11 žádostí 
Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant 

Jakub S. z Jablonce nad Nisou 

studijní grant na rozvoj talentu nadaného 
čtrnáctiletého chlapce, vítěze kategorie 
sólisté 11 - 15 let hudební soutěže Bílé hole 15 000 Kč

Josef Č. z Hodonína 
kompaktní zesilovač pro nevidomého 
hudebníka 5 000 Kč

Kateryna K. z Prahy 

financování workshopu "Zumerteg" 
pořádaného 8. - 15. 7. 2004 ve Weimaru v 
Německu pro nevidomou zpěvačku 4 000 Kč

Kateryna K. z Prahy 
oprava horního můstku nevidomé zpěvačky 
nutná pro výkon profese 10 000 Kč

Kristýna M. z Plzně 

studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení 
příčné flétny pro devítiletou nadanou 
holčičku, vítězku kategorie sólisté 6 - 10 let 
hudební soutěže Bílé hole 15 000 Kč

Luboš K. z Předměřic nad Jizerou 
příčná flétna pro nevidomého studenta 
Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla 4 510 Kč

Pavla Š. z Březolup 

kurz pohybové výchovy pro nevidomou 
absolventku Konzervatoře a Ladičské školy 
J. Deyla 3 200 Kč

Radek Ž. z Dubného 

studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení 
klavíru pro nadaného osmnáctiletého 
mladého muže, vítěze kategorie sólisté 16 - 
18 let hudební soutěže Bílé hole 15 000 Kč

Radim V. z Boršic u Blatnice 

studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení 
houslí pro nadaného jedenáctiletého 
chlapce, vítěze ceny Českého rozhlasu za 
talent roku 2004 15 000 Kč

Šimon P. z Havířova 

studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení 
flétny pro nadaného šestnáctiletého 
mladého muže, vítěze kategorie sólisté 
hudební soutěže Bílé hole  15 000 Kč

Tereza S. z Tábora 
na financování piana pro nadanou 
nevidomou holčičku 25 000 Kč

Celková výše schválených grantů v r. 2004 601 510 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004 18 200 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004 594 710 Kč
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Granty k proplacení v r. 2005 25 000 Kč
 
 
Poznámky: 
 

granty schválené grantovou komisí 4.12. 2004 v hlavním otevřeném grantovém řízení  
s uzávěrkou ke dni 31.10.2004 

 
                      granty schválené během roku mimo hlavní grantové řízení (urgentní žádosti) 
 
 
  granty schválené v závěru roku 2003, proplacené v r. 2004 
 
 
  granty schválené v závěru roku 2004, proplacené v r. 2005 
 
   
  granty schválené v roce 2004, proplácené ve splátkách, tj. část v r. 2004, část v r. 2005 
     
 
*    grant schválený pro Jitku V. z Prahy v rámci programu Člověk v nouzi na úhradu   fotodynamické 

terapie     s aplikací přípravku VISUDYNE byl zrušen. Od 1.1.2005 hradí VISUDYNE Všeobecná zdravotní 
pojišťovna. 
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SCHVÁLENÉ A PROPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
SHRNUTÍ PODLE PROGRAMŮ 
 

NÁZEV 
GRANTOVÉHO 
PROGRAMU 
 
 

NP  
schválené  
v r. 2003,  
proplacené  
v r. 2004 
 

NP  
schválené 
v r. 2004 
 
 

NP 
proplacené 
v r. 2004 
 
 

NP 
k proplacení  
v r. 2005 
 
 

Krok za krokem 208 313 Kč 2 848 844 Kč 2 874 799 Kč 182 358 Kč
Člověk v nouzi 40 000 Kč 145 011 Kč 180 011 Kč 5 000 Kč
Stipendijní program 15 000 Kč 91 800 Kč 64 800 Kč 42 000 Kč
Cesty ke společnému 
světu 50 000 Kč 1 580 000 Kč 1 630 000 Kč 0 Kč
Každý něco dokáže 18 200 Kč 601 510 Kč 594 710 Kč 25 000 Kč
CELKEM 331 513 Kč 5 267 165 Kč 5 344 320 Kč 254 358 Kč
 
 
 

KONKRÉTNÍ PŘÍBĚHY LIDÍ, KTERÝM SVÍTÍ SVĚTLUŠKA 
 
MLUVÍCÍ ZÁPISNÍK PRO NEVIDOMÉ 
 
Petr E. z Mostu 
nevidomý mladý muž, 21 let  
 
� Petr vloni odmaturoval na OA pro zrakově postiženou mládež. Na Světlušku se obrátil 

s žádostí o příspěvek na zakoupení „mluvícího zápisníku pro nevidomé“, který bude využívat 
při dalším vzdělávání.  

� V letošním roce  si dělá rekvalifikační masérský kurz a kurz telefonní krizové intervence. Žije 
sám s vodícím psem, matka mu zemřela. Bydlí v Praze v podnájmu. 
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� Světluška p řisp ěla Petrovi z výt ěžku 2. ro čníku sbírky na zakoupení elektronického 
zápisníku s hlasovým výstupem a s p řipojením k internetu částkou 20.000 K č. 

� Petr již jeden zápisník dostal v r. 2001 od úřadu, ten je v havarijním stavu, zápisník stojí okolo 
35 tis., Světluška poskytla tedy jen „částečnou úhradu“, Petr si zbytek musel doplatit (plný 
invalidní důchod bývá ve výši cca od 6 do 7 a půl tis. Kč 

 
 
 
 
 
 
 

 
VODÍCÍ PES PRO NEVIDOMOU STUDENTKU 
 
Jana P. z Brna 
21-ti letá nevidomá studentka 4. ro čníku Pedagogické fakulty Univerzity Masaryka v Brn ě 
 
� Světluška přispěla Janě na zakoupení vodícího psa Axy. Příspěvek ve výši 60 tis. Kč jí byl 

vyplacený z 1. ročníku sbírky. 
Z dopisu Jany: „Jsem velmi š ťastná a vd ěčná, že Axu díky „Sv ětlušce“ mohu mít. Je to 
opravdu ten nejúžasn ější váno ční dárek, jaký bych si mohla p řát.“  

� Vysokou částku na pořízení vodicího psa by Jana z invalidního důchodu ve výši 6 tis. 
neušetřila ani za mnoho let. Vodicí pes totiž stojí 180 tisíc korun. Příslušný úřad přispěl pouze 
108 tis. Jana si ze svého skromného důchodu ušetřila 12 a půl tis. Na zbytek však peníze 
neměla a nepomohlo ani to, že se třikrát odvolala proti tvrdosti zákona (potřetí u  Škromacha!).  

� Vodicí pejsek Axa byl vycvičen ve Škole pro výcvik vodících psů pro nevidomé v Adamově. 
Jana se na příchod pejska intenzivně připravovala. Příprava trvala 1,5 roku, mimo jiné 
absolvovala výcvik základních dovedností v oblasti orientace a samostatného pohybu. 

� V ČR je více než 70% lidí se zrakovým postižením bez práce. Moc bychom Janě přáli, aby 
školu dokončila a mohla se věnovat práci, kterou si vybrala. 

 
 
OSOBNÍ ASISTENCE PRO NEVIDOMOU STUDUJÍCÍ MAMINKU, 
S  ROČNÍM ZDRAVÝM MIMINKEM 
 
Edita V. z Prahy 
nevidomá mladá maminka zdravé ro ční hol čičky Katrin, 31 let 
 
� Edita se na nás obrátila s žádostí o řešení její naléhavé životní situace. Edita je samoživitelka 

zdravé roční holčičky, a kromě toho, že nevidí, tak má další závažné zdravotní potíže. 
Okamžik poskytuje mamince dvě hodiny dobrovolné asistence týdně – především doprovody. 
Edita však potřebuje osobní asistenci ve větším rozsahu. 

� Světluška p řisp ěla Edit ě na 7 hodin  osobní asistence týdn ě na rok dop ředu (částka ve 
výši 30.000 K č) 

� Prarodiče Edity žijí v Náchodě. Edita je na péči o dítě sama. Zároveň studuje na FFUK na 
katedře sociální práce – má individuální studijní plán. 
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� Pozn. Edita byla podpořena i v roce 2003, kdy dostala od Světlušky příspěvek ve výši 8.713 Kč 
na zakoupení mluvícího počítače a 15 tis jako studijní stipendium.)  

 
 
KLAVÍR PRO NEVIDOMOU TALENTOVANOU HOLČIČKU 
 
Tereza S. z Tábora 
nevidomá hol čička, 9let 
 
• Terezka má velký zájem o hudbu, má absolutní hudební sluch a schopnost samostatné 

improvizace.  
• Světluška p řisp ěje Terezce na zakoupení staršího klavíru částkou 25.000 K č. 
Cena zachovalého staršího klavíru se pohybuje kolem 35 – 40.000 Kč. Rodiče by koupi klavíru 
Terezce sami financovat nezvládli. Mohou přispět pouze částkou ve výši 10.000 Kč. Příjmy rodiny 
jsou nízké. Maminka se celodenně stará o Terezku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
OSOBNÍ ASISTENT PRO NEVIDOMÉHO VOJTU INTEGROVANÉHO 
DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Vojtěch Š. z Boskovic 
nevidomý, 11 let, žák 3. t řídy ZŠ 
 
� Rodiče, kterým se narodilo těžce zrakově postižené dítě, stojí před nelehkým rozhodnutím. 

Poslat dítě do mnohdy vzdálené speciální školy bez kontaktu s rodinou anebo jej integrovat do 
běžné školy. K tomu však potřebuje osobního asistenta, který mu pomůže překonávat bariéry 
způsobené zrakovým postižením. Protože současná legislativa v ČR financování osobních 
asistentů fakticky neřeší, obrátili se rodiče Vojty, jako desítky dalších rodin, na Nadační fond 
Českého rozhlasu.  

� Ze sbírky Sv ětluška jsme poskytli na financování osobního asiste nta pro Vojtu celkem 
27 620 korun na období 10 m ěsíců (necelé 3 tis. m ěsíčně). 

� Asistentkou je 20tiletá absolventka střední pedagogické školy, která působila jako Vojtova 
asistentka i v loňském školním roce. Dříve byla financována úřadem práce (jednalo se o tzv. 
rekvalifikaci – stáž, která může trvat max. 1 rok). Letos platí část škola, část Světluška a 
rodiče. 

� Vojta si už na svou asistentku zvykl a mají se rádi. Práce s Vojtou jí moc baví a dělá ji se 
zápalem. Tráví s Vojtou podstatně více času než jen pár hodin ve škole (2x týdně odpoledne 
na houslích a angličtině, 1x za 14 dní jezdí na celý den s Vojtou do Speciálního 
pedagogického centra v Brně, doma přepisuje knihy do braillova písma...). 
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MOTOROVÉ VOZIDLO PRO  HOLČIČKU PŘIPOUTANOU NA LŮŽKO 
 
Žaneta B. z Pardubic 
3-letá hol čička s velmi t ěžkým kombinovaným postižením 
 
• Žanetka je tříletá holčička, která nevidí a je upoutaná na lůžko. Žije sama s maminkou, která 

Žanetku pravidelně přepravuje do zdravotnických a výchovných zařízení.  
• Maminka nás požádala o pomoc při koupi staršího ale bezpečného auta, které ji usnadní 

každodenní komplikovanou přepravu. Péče, kterou Žanetce bez přestávek věnuje, ji 
nedovoluje pracovat a prostředky vlastními silami ušetřit.  

• Příspěvek od úřadu ve výši 90 tis. Kč na pořízení vozidla v dobrém technickém stavu nestačí. 
• Světluška podpo řila rodinu částkou 114 000 K č z výt ěžku 1. ro čníku sbírky. Z dopisu 

maminky Žanetky: „ Zpráva o poskytnutí tohoto p říspěvku mn ě až vehnala slzy do o čí. 
Potěšilo m ě a dojalo zárove ň, že osud postiženého člov ěka není všem ostatním 
lhostejný a že existují lidé, kte ří se snaží pomoci a uleh čit tak nemocnému a zárove ň 
pečovateli jejich nelehkou životní cestu .“ 
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POMOC NEVIDOMÝM PŘI ZÁPLAVÁCH 
 
Povodně, které v létě 2002 nečekaně zasáhly do života tisíců nepřipravených lidí, byly 
všudypřítomné ještě dlouho poté, co široká veřejnost na smutnou událost zapomněla. Je 
přirozené, že člověk z mysli vytěsňuje nepříjemné zážitky a informace. Nadační fond Českého 
rozhlasu byl však s osudy lidí, kte ří přišli o sv ůj domov, konfrontován ješt ě dlouho poté - až 
do poloviny roku 2004, kdy byly vyplaceny poslední příspěvky. V roce 2004 byla také 
provád ěna kontrola využití p říspěvků vyplacených v roce 2002 a 2003.  
 
Živelná pohroma byla pro nevidomé o to tíživější, protože jim často vzala to nejnutnější, co 
potřebují k samostatnému a plnohodnotnému životu: speciální zdravotní pomůcky. Nezávislost 
zrakově postižených lidí na cizí pomoci je mimo jiné založena na neměnnosti prostředí, ve kterém 
se naučili orientovat. Povodeň toto prostředí bez varování trvale změnila. Kromě těchto 
specifických problémů řešili nevidomí, postižení povodní, také všechny ostatní těžkosti: obnova 
zničeného zařízení, sedání a praskání zdí po dlouhé zimě apod. 

 
Povodňová sbírka pro nevidomé postižené záplavami 
 
Sbírka, kterou nadační fond vyhlásil již v srpnu 2002, přinesla více než 3 miliony korun. Díky 
spolupráci s Člověkem v tísni se informace o námi nabízené formě pomoci dostaly také ke zrakově 
postiženým lidem, kteří byli vyplaveni a v důsledku ztíženého přístupu k informacím o naší sbírce 
nevěděli.  
 
Již v roce 2002 rozd ělil nada ční fond na obnovu povodní poni čených domov ů téměř 1.5 mil  
Kč. Do konce roku 2003 bylo rozd ěleno dalších 1 359 700 K č a v roce 2004 byla vyplacena 
zbývající část výt ěžku sbírky ve výši 338 582 K č. 
 

Grantová podpora 
 
O příspěvek z povodňové sbírky se mohl přihlásit jakýkoli člověk s těžkou ztrátou zraku poškozený 
záplavami nebo nezisková organizace postižená povodní, která poskytuje služby těžce zrakově 
postiženým lidem. Jednotlivé žádosti prověřovala tříčlenná Povodňová grantová komise 
jmenovaná Správní radou Nadačního fondu Českého rozhlasu: 
 
Timea Vidová  – nevidomá terapeautka SRP, od r. 2004 členka správní rady NFČRo, 
Libor K řivka  – místopředseda Správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu 
Martina Kaderková  - ředitelka 
 
 
Rozdělení zbývajícího výtěžku povodňové sbírky 
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PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI   
Příjemce grantu Předmět žádosti  Přidělený grant 

Radana Zamrazilová* 
oprava vzduchotechnického 
protiradonového zařízení v domku 
nevidomé paní 

185 000 Kč 

1. Centrum zdravotně postižených 
Jihočeského kraje 

výstavba nové víceúčelové haly - 
tělocvičny, původní byla zničena při 
povodních v roce 2002 153 582 Kč 

CELKOVÁ VYPLACENÁ ČÁSTKA V ROCE 2004:                338 582  Kč 
 
* smlouva uzavřena 2003, proplaceno 2004 
 

 
G R A N T O V É   P R O G R A M Y    

N A D A Č N Í H O   F O N D U   
V  R O C E  2 0 0 4 
 
 
Kontrola poskytnutých grantů 
 
S příjemcem pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu darovací smlouvu. Nadační 
příspěvky se poskytují na konkrétní účel a vyplácí se oproti řádnému účetnímu dokladu. Údaje 
poskytnuté žadateli se pečlivě ověřují tak, abychom našim dárcům mohli zaručit, že peníze ze 
sbírky jsou použity co nejefektivněji (např. pokud má žadatel nárok na příspěvek na pořízení 
kompenzační pomůcky od příslušného úřadu, nadační fond poskytne žadateli jenom zbývající 
částečnou úhradu atp.). V případě, že příjemce grantu řádně příspěvek nevyúčtuje, je povinen 
grant do sbírky vrátit. Nadační fond Českého rozhlasu má právo provádět kontrolu a u grantů 
poskytnutých organizacím nahlížet do jejich účetnictví. 
 
 
 

NÁZEV 
GRANTOVÉHO 
PROGRAMU 
 
 

NP  
schválené  
v r. 2003,  
proplacené  
v r. 2004 
 

NP  
schválené 
v r. 2004 
 
 

NP proplacené 
v r. 2004 
 
 

NP 
k proplacení  
v r. 2005 
 
 

Krok za krokem 208 313 Kč 2 848 844 Kč 2 874 799 Kč 182 358 Kč
Člověk v nouzi 40 000 Kč 145 011 Kč 180 011 Kč 5 000 Kč
Stipendijní program 15 000 Kč 91 800 Kč 64 800 Kč 42 000 Kč
Cesty ke společnému 50 000 Kč 1 580 000 Kč 1 630 000 Kč 0 Kč
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světu 
Každý něco dokáže 18 200 Kč 601 510 Kč 594 710 Kč 25 000 Kč
Povodně 185 000 Kč 153 582 Kč 338 582 Kč 0 Kč
Účelově vázané dary 137 000 Kč 503 802 Kč 358 700 Kč 248 102  Kč

CELKEM 653 513 Kč 5 924 549 Kč 6 041 602 Kč 502 430 Kč
 

Nadační fond Českého rozhlasu 
 

Zpráva nezávislých auditorů  
a účetní závěrka 
 
31. prosince 2004 

 
 



 

(1) 

  

Účetní závěrka 
 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (v celých Kč) 
       

AKTIVA            Stav k 1. lednu  Stav k 31. prosinci 

A. Dlouhodobý majetek celkem   91118 43282 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem    138498 152167 

   4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                      65606 65606 

   7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek     72892 86561 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   -47380 -108885 

   7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí 

-10934 -29158 

  10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  -36446 -79727 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                    3133488 0 

II. Pohledávky celkem                                                          9823 0 

    8. Daň z příjmů                                                                                  1 778 0 

   17. Jiné pohledávky                                                    8045 0 

III. Krátkodobý finan ční majetek celkem    3123345 2872801 

    1. Pokladna       226701 89919 

    3. Účty v bankách         2896644 2782882 

IV. Jiná aktiva celkem     320 0 

    1. Náklady příštích období     320 0 

AKTIVA CELKEM   3224606 2916083 

       
       

PASIVA            Stav k 1. lednu  Stav k 31. prosinci 

A.      Vlastní zdroje celkem                                                      2939515 2816378 

I. Jmění celkem                                                                   2527696 2832211 

    1. Vlastní jmění                                          65952 72832 

    2. Fondy                                                                  2461744 2759379 

II. Výsledek hospoda ření celkem    411819 -15833 

    1. Účet výsledku hospodaření                                                                   411819 -15833 

B.        Cizí zdroje celkem   285091 99705 

III. Krátkodobé závazky celkem                                    285091 99705 

    1. Dodavatelé    160651 0 

    5. Zaměstnanci    63422 56300 

    6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                   9503 0 

    7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného 
zdravotního pojištění 

38397 33676 

    9. Ostatní přímé daně                                                                            13118 9729 

IV. Jiná pasiva celkem                                                      

    1. Výdaje příštích období                                                                        

PASIVA  CELKEM   3224606 2916083 



 

(2) 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2004 (v celých Kč) 
 

A. Náklady                                      Stav k 31. prosinci 

I.  Spot řebované nákupy celkem    478349 

    1. Spotřeba materiálu   478349 

II. Služby celkem     370320 

    6. Cestovné    11008 

    7. Náklady na reprezentaci   17447 

    8. Ostatní služby    341865 

III. Osobní náklady celke m    1215191 

    9. Mzdové náklady    915368 

  10. Zákonné sociální pojištění   299823 

IV.  Daně a poplatky celkem     438 

   16. Ostatní daně a poplatky   438 

V. Ostatní náklady celkem     13451 

  21. Kursové ztráty    0 

  24. Jiné ostatní náklady    13451 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem  61505 

  25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 61505 

Náklady celkem    2139254 

      
      

B. Výnosy                                     Stav k 31. prosinci 

      

IV. Ostatní výnosy celkem     1049952 

  15. Úroky    3592 

  17. Zúčtování fondů    1043058 

  18. Jiné ostatní výnosy    3302 

VI. Přijaté p říspěvky celkem     661650 

  27. Přijaté příspěvky (dary)   661650 

  Výnosy celkem    1711602 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -427652 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -427652 

 
 
 

Ing. Libor Křivka     
místopředseda správní rady   
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Všeobecné informace 
 
Nadační fond Českého rozhlasu (dále „nadační fond“) byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného       
u Krajského obchodního soudu v Praze dne 15. prosince 2000 v oddílu N, vložce číslo 371. Jediným 
zřizovatelem je Český rozhlas. Sídlo nadačního fondu je v Praze 2, Vinohradská 12, PSČ 120 99.   
 
Posláním nadačního fondu je: 
 
• podporovat oblasti sociální a zdravotní, 
• poskytovat charitativní a humanitární pomoc, 
• podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně 

slabých rodin či jinak handicapované, 
• podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména modelové, průkopnické projekty a aktivity 

volného času zaměřené na děti a mládež. 
 

  
 Orgány Nadačního fondu Českého rozhlasu 

 
Složení správní rady k 31. prosinci 2004 a 2003 bylo následující: 
 
 Funkce 
 
PhDr. Marie Retková předsedkyně 
Ing. Libor Křivka místopředseda 
Mgr. Marie Temlová   
Kamila Moučková  
Ing. Václav Kasík 
PhDr. Zdeněk Matějček 
PhDr. Marie Šotolová 
Ing. Miroslav Čuřín 
Jaroslav Kučera 
Taťána Fischerová 
Timea Vidová 
 
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2004 a 2003 bylo následující: 
 
 Funkce 
Ing. Petra Pospíšilová předsedkyně 
Věra Čapková 
Mgr. Wladyslaw Šumavský 
 
Členové správní rady a dozorčí rady byli ustanoveni rozhodnutím o zřízení nadačního fondu 
zřizovatelem na základě notářského zápisu dne 22. listopadu 2000. 
 

Účetní postupy 
 

(a) Základní zásady vedení účetnictví 
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Účetnictví Nadačního fondu Českého rozhlasu a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními 
předpisy platnými v České republice. Změny vyplývající z přijetí nových účetních zásad a postupů 
v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. platnou od 1. ledna 2003 neměly vliv na vlastní zdroje ani výkaz 
zisku a ztráty nadačního fondu.  Účetnictví je vedeno v historických pořizovacích cenách. Výkazy 
účetní závěrky jsou zaokrouhleny na celé koruny české. 

  
(b)   Dlouhodobý hmotný majetek 

 
Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu běžného účetního období je vykázán 
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 
související.  Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou. 
 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně v rozmezí od 1.000,- Kč  
do 40 000,- Kč je odepisován 50% v roce pořízení a 50% v roce následujícím. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000,- Kč je odepisován zrychleně podle zařazení do jednotlivých 
daňových skupin. Účetní sazby jsou shodné se sazbami odpočitatelnými pro daňové účely. 
 

(c)   Pohledávky 
 
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku.  Účetní postupy pro 
nevýdělečné organizace umožňují pouze tvorbu daňových opravných položek, a to pouze u 
pohledávek vzniklých z titulu zdaňované činnosti, což nemusí být v souladu se základní účetní 
zásadou opatrnosti. 
 

(d)   Nadační dary 
 

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadačním fondem a dárci. 
Nadační dary účelově vázané na poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů nadačních darů. 
Nadační dary určené na správu fondu se účtují do výnosů. V r. 2004 činily náklady na správu činí 
10,68% z ročně poskytnutých nadačních příspěvků (celkové roční náklady na správu nadačního fondu 
nesmí podle statutu převýšit 30 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků). 
 

(e) Nadační příspěvky 
 

Nadační příspěvky jsou poskytování na základě darovacích smluv uzavřených mezi nadačním fondem 
a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků. 
 
 
 

(f)   Sledování výnosů a nákladů 
 
Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou 
posláním nadačního fondu v souladu s jeho statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vykázány v rámci 
hlavní činnosti. Odděleně jsou sledovány náklady na provoz nadačního fondu, které jsou uvedeny pod 
správní činností. 
 

(g) Následné události 
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Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni. 
 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v 
příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
 
 

 Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Reprodukční cena 1. ledna 

2004 
tis. Kč 

přírůstky 
tis. Kč 

vyřazení 
tis. Kč 

31. prosince 2004 
tis. Kč 

samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 

65 0 0 65 

drobný dlouhodobý  
hmotný  majetek 

73 14 0 87 

Celkem 138 14 0 152 
 
 
Oprávky 1. ledna 

2004 
tis. Kč 

přírůstky 
tis. Kč 

vyřazení 
tis. Kč 

31. prosince 2004 
tis. Kč 

samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 

 

    11   18 

 

    0 

 

  29 

drobný dlouhodobý  
hmotný  majetek 

 
  36 43 

 
  0 

 
79 

Celkem   47 61   0 108 

Zůstatková hodnota   91   44 
 
 
 
 

Pohledávky 
 
 
 31. prosince 2004 

tis. Kč 
31. prosince 2003 

tis. Kč 
Jiné pohledávky  0 0 
 
Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.  K 31. prosinci 2004 a k 31. prosinci 
2003 neměl nadační fond žádné pohledávky po splatnosti a tudíž nevytvářel žádné opravné položky 
k pohledávkám. 
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 Vlastní zdroje 
 
Přehled změn vlastních zdrojů 
 
 vlastní jmění 

tis. Kč 
fondy 
tis. Kč 

hospodářský  
      výsledek 

tis. Kč 

vlastní zdroje  
          celkem 

tis. Kč 
Zůstatek k 1. lednu 2003 5 3191 0 3196 
přijaté nadační dary 61 8617 0 8678 
poskytnuté nadační 
příspěvky 

0 -7005 0 -7005 

čerpání zdrojů na úhradu 
správních nákladů 0 -2341 0 -2341 
rozdělení zisku roku 2002 0 0 0 0 
hospodářský výsledek 
za běžné období 0 0 412 412 
Zůstatek k 31. prosinci 2003 66 2462 412 2940 
přijaté dary - majetek 7 0 0 7 
přijaté nadační dary 0 7383 0 7656 
poskytnuté nadační 
příspěvky 

0 -6042 0 -6315 

čerpání zdrojů na úhradu 
nákladů z hlavní činnosti 0 -1043 0 -1043 
hospodářský výsledek 
za běžné období 0 0 -428 -428 
Zůstatek k 31. prosinci 2004 73 2760 -16 2817 

 
Vlastní jmění ve výši 66 tis. Kč představuje majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho 
zřízení ve výši 5 tis. Kč a jiné majetkové dary v celkové hodnotě 61 tis. Kč. 
 
 

V roce 2004 nadační fond rozhodl o vyplacení nadačních příspěvků z fondu Povodně ve výši               
154 tis. Kč (v roce 2003: 1 544 tis. Kč).  V průběhu roku byly uzavřeny příslušné darovací smlouvy ve 
výši 154 tis.  Kč (v roce 2003: 1 359 tis. Kč).   
 
V roce 2004 nadační fond uspořádal veřejnou sbírku v rámci dlouhodobého projektu Světluška, 
pomocí které bylo vybráno 6 149 tis. Kč. 
 
V průběhu roku 2004 byly nadačním fondem vyplaceny nadační příspěvky ve výši  
6 042 tis. Kč na základě splněných podmínek darovacích smluv uzavřených v roce 2004 i 2003.   
V roce 2003 byly nadačním fondem vyplaceny nadační příspěvky ve výši 7 005 tis. Kč na základě 
splněných podmínek darovacích smluv uzavřených v roce 2003 i 2002.  
 

Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů  
v roce 2004 nad 3 tisíce Kč 
 
Dárce Darovaná částka 

v tis. Kč 
2 ES, spol. s r.o. 4 
AK Kříž a Bělina 150 
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Alkona Invest CZ, a.s. 4 
Anonymní dárce 4 
Anonymní dárce 5 
Anonymní dárce 5 
Anonymní dárce 5 
Anonymní dárce 6 
Anonymní dárce 10 
Anonymní dárce 10 
Anonymní dárce 13 
Anonymní dárce 20 
Anonymní dárce 21 
Asko, a. s. 15 
Baňka Václav 10 
Birkásová Mária 4 
Coca – Cola Beverages ČR, s.r.o. 150 
con4PAS, s.r.o. 50 
Conseq Investment Management, a.s. 30 
Čedok, a.s. 50 
Česká strana sociálně demokratická 92 
Český rozhlas 500 
Český rozhlas 38 
Duda Milan 20 
Duncová Hana 5 

 
abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů  
v roce 2003 nad 3 tisíce Kč  
 
(pokračování) 
 
Dárce darovaná částka 

v tis. Kč 
Eli Lilly, s.r.o. 5 
ELTODO EG, a.s. 31 
Europa Möbel Praha 10 
Fiřtová Magdalena 12 
GZ Digital media, a.s. 150 
Hartigová Margita 10 
Holická Ivana, Ing. 20 
Holík Václav 5 
Horák Pavel 10 
IMALAB, s.r.o. 10 
Insight Strategy, a.s. 7 
Jelínek Zbyněk 5 
Jirmásek Milan 15 
JTO Systems, s.r.o. 10 
Kasaly M. 5 
Klimeš Jiří, Ing. 5 
Köhlerová Tatiana 40 
Lanský Miroslav 4 
Lukeš Petr 5 
Mediacop, s.r.o. 50 
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MM Publishing, s.r.o. 25 
MP Media, s.r.o. 5 
Novotný Jaroslav 5 
Novotný Pavel 20 
Oksystem, spol. s.r.o. 10 
Pavlovský – Fiala Petr 10 
Petrof Ivan 5 
Ponikelská Jarmila 4 
PRINCIP, a.s. 70 
Ptáček Adam 13 
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. 10 
Raiffeisebank, a. s. 161 
Raiffeisebank, a. s.* 124 
Red Bull ČR 30 
Rohde & Schwarz - Praha, s. r. o. 7 
Říhová Pavlína 10 
Řízení letového provozu České republiky 200 

 

abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů  
v roce 2003 nad 3 tisíce Kč  
 
(pokračování) 
 

Setos, s.r.o. 5 
Skanska CZ, a.s. 50 
Strnad Radek, Ing. 10 
Synthon, s.r.o. 22 
Škrabiš Roman 7 
Štenclová Irena 8 
Unipetrol, a.s. 163 
Zapletalová Františka 5 

 
 
* smlouva podepsaná v roce 2004, ale proplacená v roce 2005 

 
Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb  
v roce 2004  
 
Dárce hodnota darované 

služby v tis. Kč 
Sodexho Pass ČR, a.s. 50 
 
Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů  
v roce 2004 
 
Dárce hodnota daru 

v tis. Kč 
Activa, s.r.o. 11 
C & T servis 3 
Copy Servis, s.r.o. 5 
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Hewlett – Packard, s.r.o. 2 
Omega Plast, s.r.o. 2 
Sára, s.r.o. 6 
Van Gillern, s.r.o. 13 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků  
v roce 2004 
 
Program Krok za krokem (podpořené projekty neziskových organizací) 
 
Příjemce grantu Přidělený 

grant 
v tis. Kč 

Vyplaceno 
v 2004 
v tis. Kč 

Vyplaceno 
v 2005 
v tis. Kč 

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 
nevidomých 
Praha 

500 500 0 

Společnost pro ranou péči 
celostátní působnost 

300 300 0 

LORM - společnost pro hluchoslepé 
celostátní působnost 

400 300 100 

Občanské sdružení Timšel 
celostátní působnost 

150 150 0 

LORM - společnost pro hluchoslepé 
celostátní působnost 

150 150 0 

Český svaz zrakově postižených sportovců 
celostátní působnost 

150 150 0 

Společnost pro ranou péči   
Středisko ranné péče v Liberci 

100 100 0 

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR  
celostátní působnost 

100 100 0 

Centrum zrakových vad Oční kliniky dětí  
a dospělých Fakultní nemocnice v Motole 
Praha 

94 94 0 

Helppes - Centrum výcviku psů 
Jihomoravský kraj 

60 60 0 

ZŠ při Biskupském gymnáziu  
Krupka - Bohosudov 

50 50 0 

TyfloCentrum ČR, o.p.s. 
celostátní působnost 

50 50 0 

Speciální škola  pro tělesně postižené 
Liberec 

50 50 0 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro 
zrakově postižené a žáky s vadami řeči   
v Opavě 

50 50 0 
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Opava 

Občanské sdružení Trojka 
Vysočina 

50 50 0 

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami  
Beroun 

40 40 0 

 
 
 
 

 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004 
(pokračování) 

 
Příjemce grantu Přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

Vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro zrakově 
postižené a žáky s vadami řeči   
v Opavě 
Opava 

35 35 0 

ZŠ Valašské Meziříčí 
Valašské Meziříčí 

30 30 0 

Občanské sdružení Timšel 
celostátní působnost 

30 30 0 

Centrum pro rodinu a sociální péči 
Moravskoslezský kraj 

30 15 15 

Občanské sdružení Timšel 
celostátní působnost 

26 26 0 

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 
Jihlava 

20 0 20 

Porozumění - Sdružení nevidomých a 
slabozrakých ČR  
Plzeň 

20 20 0 

Charita Opava 
Opava 

20 20 0 

Slezská diakonie 
Moravskoslezský kraj 

10 10 0 

Základní škola Kroměříž, Albertova ul. 
Kroměříž 

9 9 0 

AVE - křesťanské sdružení zrakově postižených 
a jejich příznivců  
Praha 

5 5 0 

Celkem 2529 2394 135 
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Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program Krok za krokem (podpořené žádosti jednotlivců) 
 
Příjemce grantu přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Jana P. z Brna 60 60 0 

Edita V. z Prahy 30 30 0 

Vojtěch Š. z Boskovic 28 28 0 

Miloslav K. z Českých Budějovic 27 27 0 

Eva B. z Prostějova 22 11 11 

Roberto L. z Prahy 21 21 0 

Lukáš L. ze Vsetína 21 21 0 

Petra Š. z Českých Budějovic 20 20 0 

Ráchel S. z Prahy 20 20 0 

Vlastimil T. z Tišnova 20 0 20 

Tereza N. z Prahy 20 20 0 

Věra N. z Prahy 20 20 0 

Lenka K. z Písku 20 20 0 

Ondřej G. Z Neratovic 20 20 0 

Jakub H. z Brandýsa nad Labem 20 20 0 

Jaromír T. z Kroměříže (na rok 2004) 18 18 0 

Jaromír T. z Kroměříže (na rok 2005) 18 18 0 

Iveta K. z Čáslavi 14 14 0 

Vladimír M. z Prahy 13 13 0 

Václava T. z Tachlovic 11 11 0 

Barochová Dita 10 10 0 

Marie V. z Jihlavy 10 10 0 

Miroslav M. z Prahy 10 10 0 

Daniela J. z Bílé 9 9 0 

Edita V. z Prahy 9 9 0 

Monika K. z Kladna 8 8 0 

Eva V. z Prahy 5 5 0 

Olga M. z Ústí nad Labem 5 0 5 

Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
(pokračování) 

 
Lukáš H. z Prahy 4 0 4 

Vlastislav M. z Karviné 4 0 4 
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Martin K. z Českého Brodu 4 0 4 

David P. ze Syrovátky 3 3 0 

Danuška V. z Prahy 2 2 0 

Anna K. ze Sokolova 2 2 0 

Karel M. z Jablonce nad Nisou 2 2 0 

Celkem  530 482 48 

 
 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program Člověk v nouzi 
 
Příjemce grantu přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Šimon H. z Prahy 40 40 0 
Michaela V. ze Zlína 35 35 0 
Michaela V. ze Zlína 20 20 0 
Daniela M. z Holic 20 20 0 
Eva K. z Prahy 20 20 0 
Petr E. z Mostu 20 20 0 
Alena B. z Prahy 5 5 0 
Eduard M. z Dambořic 5 5 0 
Šimon Č. z Prahy 5 0 5 
Eva P. z Tábora 4 4 0 
Jitka V. z Prahy 4 4 0 
Jan G. z Prahy 3 3 0 
Sabka z Plzně 3 3 0 
Sabka z Plzně 1 1 0 
Celkem  185 180 5 

 
 
 
 
 
 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004 
 
Stipendijní program 
 
Příjemce grantu přidělený 

grant 
v tis. Kč 

proplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Jan M. ze Skalice nad Svitavou 30 15 15 
Vladimír Š. z Litoměřic 24 12 12 
Jiří J. ze Strakonic 20 20 0 
Edita V. z Prahy 15 15 0 
Michaela L. z Libáně 15 0 15 
Michaela L. z Libáně 3 3 0 
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Celkem  107 65 42 

 

 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program Cesty ke společnému světu (podpořené projekty organizací) 
 
Předkladatel přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Společnost pro ranou péči 
celostátní působnost 

700 700 0 

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 
nevidomých 
celostátní působnost 

300 300 0 

O.s. APOGEUM 
celostátní působnost 

200 200 0 

Brailcom, o.p.s. 
celostátní působnost 

170 170 0 

Občanské sdružení Slepíši 
Praha 

100 100 0 

Moravská galerie v Brně 
celostátní působnost 

80 80 0 

O.s. Mluvící kniha 
celostátní působnost 

50 50 0 

Sdružení HAPESTETIKA 
celostátní působnost 

30 30 0 

Celkem  1 630 1 630 0 

 
 
 
 
Program Každý něco dokáže (podpořené projekty organizací) 
 
Předkladatel Přidělený 

grant 
v tis. Kč 

Vyplaceno 
v 2004 
v tis. Kč 

Vyplaceno 
v 2005 
v tis. Kč 

Okamžik - sdružení pro podporu nejen 
nevidomých 
celostátní působnost 

300 300 0 

Český svaz zrakově postižených sportovců 
Praha - celostátní působnost 

150 150 0 

Občanské sdružení OÁZA HODONÍN středisko 
speciálních služeb 
Hodonín 

20 20 0 

Jezdecký klub Svobodný statek Blažkov 
Vysočina 

13 13 0 

Nadační fond na podporu středně a těžce 
mentálně a tělesně postižených dětí a mládeže – 
OTEVŘENO 
Vysočina 

10 10 0 

Celkem  493 493 0 
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Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program Každý něco dokáže (podpořené projekty jednotlivců) 
 
Předkladatel přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v 2005 
v tis. Kč 

Tereza S. z Tábora 25 0 25 
Šimon P. z Havířova 15 15 0 
Radim V. z Boršic u Blatnice 15 15 0 
Radek Ž. z Dubného 15 15 0 
Kristýna M. z Plzně 15 15 0 
Jakub S. z Jablonce nad Nisou 15 15 0 
Kateryna K. z Prahy 10 10 0 
Josef Č. z Hodonína 5 5 0 
Luboš K. z Předměřic 5 5 0 
Kateryna K. z Prahy 4 4 0 
Pavla Š. z Březolup 3 3 0 
Celkem  127 102 25 

 
 
 
 
 
 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program na pomoc nevidomým postiženým povodněmi v r. 2002 
 
Předkladatel přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Radana Z. z Černošic 185 185 0 
1. centrum zdravotně postižených 
Jihočeského kraje 
České Budějovice 

154 154 0 

Celkem proplaceno z povodňové sbírky 339 339 0 

 
 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Program Účelově vázané dary 
 
Příjemce grantu přidělený 

grant 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2005 
v tis. Kč 

Martin J. z Prahy 144 144 0 
Kryštof K. z Prahy* 137 103 0 
Erika H. z Prahy 135 0 135 
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Martina Š. z Prahy 113 0 113 
Kryštof K. z Prahy 70 70 0 
Marie O. z Lipůvky 22 22 0 
Základní škola – Karlín 20 20 0 
Klára M. z Vyškova** 0 0 0 
Celkem  641 359 248 

* první splátka byla vyplacena již v r. 2003 
** účelově vázaný hmotný dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2004  
 
Shrnutí vyplacených nadačních příspěvků 
 
Grantový program přidělené 

granty 
v tis. Kč 

vyplaceno 
v r. 2004 
v tis. Kč 

vyplaceno  
v r. 2005 
v tis. Kč 

Krok za krokem - organizace 2529 2394 135 
Krok za krokem - jednotlivci 530 482 48 
Člověk v nouzi 185 180 5 
Stipendijní program 107 65 42 
Cesty ke společnému světu 1 630 1 630 0 
Každý něco dokáže - organizace 493 493 0 
Každý něco dokáže - jednotlivci 127 102 25 
Povodně 339 339 0 
Účelově vázané dary 641 359 248 
Celkem 6 581 6 044 503 

 

 
 

 Závazky 
 
 31. prosince 2004 

tis. Kč 
31. prosince 2003 

tis. Kč 
dodavatelé - do splatnosti 0 161 

jiné závazky - do splatnosti 100 124 

Závazky celkem  100 285 

 
Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem nadačního fondu. 
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Daň z příjmu 
 
Výpočet daně z příjmu lze být analyzován následovně: 
 

 2003 
 tis. Kč 

2004 
 tis. Kč 

výsledek hospodaření před zdaněním  412 -428 

připočitatelné položky 3 446 2139 

odpočitatelné položky - 3 767 -1709 

odečet 30% do výše základu daně (max. 1 mil.  
  Kč), §20, odst. 7 zákona o daních z příjmu      - 91 

 
  -2 

   

základ daně 0 0 

sazba daně   31 % 28 % 

Daň z přijmu celkem         0       0 

 
Členění výnosů 
 
Výnosy 2004  
 
 
 hlavní 

 činnost 
hospodářská 
          činnost 

správní 
 činnost celkem 

zúčtování fondů 
1043 0 0 1043 

úroky 0 0 4 4 

ostatní výnosy 0 2 1 2 

přijaté dary 
na hlavní činnost 79    0 583 662 

výnosy celkem 1122 2 587 1712 

     

 
 
Výnosy 2003 

 
 hlavní 

 činnost 
hospodářská 
          činnost 

správní  
činnost 

 
celkem 

přijaté nadační 
dary na hl. činnost 542 0 879 1421 
převod z fondů na 
správní činnost 0 0 2341 2341 
úroky 0 0 4 4 
ostatní výnosy 0 90 0 90 
přijaté příspěvky 
hlavní činnost 0 0 0 0 
přijaté příspěvky 
na správní činnost 0 0 0 0 
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výnosy celkem 542 90 3224 3856 
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Členění nákladů 
 
Náklady 2004 
 
 
 hlavní činnost správní činnost  celkem 
spotřeba materiálu 468 11 479 

služby 332 39 371 

osobní náklady 681 534 1215 

jiné ostatní 
náklady 13   61 74 

náklady celkem 1494 645 2139 
 
 
Náklady 2003 
 
 hlavní činnost  správní činnost  celkem  

spotřeba materiálu 154 28 182 

služby 2277 120 2396 

osobní náklady 541 267 808 

jiné ostatní 
náklady 7 50 57 

náklady celkem 2979 465 3444 
    

 
 
Zhodnocení nákladového kritéria 
 
Náklady na správu nadačního fondu Českého rozhlasu činily v roce 2004 645 tis. Kč 
(v roce 2003: 465 tis.), což představuje 10,68 % z celkové výše nadačních příspěvků 
poskytnutých v tomto období (v roce 2003: 6,65 %).  Statutem stanovené pravidlo omezení 
nákladů na správu ve výši 30 % částky poskytnutých nadačních příspěvků bylo v roce 2004 a 2003 
dodrženo. 
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Zaměstnanci 
 
Počet zaměstnanců 2004 
 
 počet zaměstnanců 

průměrný počet členů vedení 1 

průměrný počet ostatních zaměstnanců 3 

Průměrný počet zaměstnanců celkem 4 
 
Osobní náklady 2004  
 
 náklady v tis. Kč 

mzdové náklady 915 

zákonné sociální pojištění 300 

Osobní náklady celkem 1215 
 
  
Nadační fond v roce 2004 měl čtyři zaměstnance.  
 
Na základě dohod o provedení práce bylo v roce 2004 vyplaceno 60 tis. Kč (2003: 93 tis. Kč).   
 
Členové správní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a 
v roce 2004 a 2003 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.  

 
Potenciální závazky 
 
Nadační fond není odpůrcem v žádném soudním sporu vyplývajícím z jeho činnosti.  
 
Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomi žádných potenciálních závazků nadačního 
fondu. 

 
Následné události 
 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku k 31. prosinci 2004. 
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Schválení účetní závěrky 
 
Účetní závěrka byla schválena správní radou nadačního fondu a byla z jejího pověření podepsána. 
 
 
30. června 2005 
 
 
 
 
Ing. Libor Křivka     
místopředseda správní rady   
 


