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KDO jsme

KDO JSME

 jsme největší nadací svého druhu ve Zlínském kraji

 Pomáháme již 12 let

 do dnešních dnů jsme podpořili stovky jednotlivců i organizací, jež jsou odkázáni na  
 otevřené srdce i náruč jiných

 Naším cílem je pomáhat zejména nemocným, ale i zdravým dětem a mládeži  
 a zabezpečovat jejich sociální a zdravotní potřeby a napomáhat jejich osobnostnímu  
 rozvoji v oblasti vzdělání, kultury a sportu

 darovací smlouvy prostřednictvím našich tematicky zaměřených grantů uzavíráme  
 také s mateřskými, základními, středními a vysokými školami, speciálními mateřskými  
 a základními školami, základními uměleckými školami, dětskými domovy, domy dětí  
 a mládeže, svazy tělesně postižených, folklorními soubory, nemocnicemi, muzei,  
 knihovnami, sportovními oddíly, církvemi, divadly, charitami a dalšími

 jsme výrazným podporovatelem uherskohradišťské Fotbalové akademie či největšího  
 folklorního svátku v uherském hradišti - slováckých slavnosti vína a otevřených  
 památek 

 dlouhodobě jsme spolupracovali s prestižními partnery – jde např. o Nadační fond  
 kapka naděje, nadace Naše dítě či Nadace terezy maxové dětem

 Za pomoc potřebným jsme získali „cenu Ď“ neboli „dík“
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Organizační struKtura

Správní raDa (ke dni sestavení výroční zprávy)

správní rada je vrcholným orgánem Nadace děti-kultura-sport. správní rada spravuje ma-
jetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem 
nadace. do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 
schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

ČlEnOvé Správní raDy: 

michaela Pavlíčková kuřinová
 předsedkyně správní rady

Veronika Neumanová
 členka správní rady

ludmila malíková
 členka správní rady

jana Čechová Náplavová
 členka správní rady
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Organizační struKtura

ZaMěStnanci naDacE Děti-Kultura-SpOrt

Gabriela Jelínková (na fotografii uprostřed)
výkonná manažerka

Dana Křenová (na fotografii vlevo)
asistentka

Klára Kvasničková (na fotografii vpravo)
asistentka
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ÚVODní slOVO

ÚvODní SlOvO pŘEDSEDKyně Správní raDy

Vážené dámy a pánové, 

před sebou máte výroční zprávu, která mapuje uplynulý rok – tedy rok 2011 v Nadaci děti-
-kultura-sport. 

Od chvíle, kdy byla založena první a jediná nadace svého druhu na uherskohradišťsku - 
Nadace děti-kultura-sport – uplynulo již 11 let. Od počátku jsme se drželi jediného cíle, a to 
pomáhat tam, kde je to potřeba. A to se nám také dosud vždy dařilo. 

i v uplynulém roce jsme pokračovali ve veřejně prospěšné činnosti a vyhověli tak opravdu 
vysokému počtu – 1586 žádostem, mezi něž bylo rozděleno více než 162 milionů korun.

Naším základním programem byla i tentokrát grantová politika. V tradiční pětici grantových 
programů jsme vyhověli stovkám žádostí a rozdělili 21 milionů korun. Ani letos nadace neza-
pomněla na podporu krojovaných účastníků slováckých slavností vína a otevřených památek 
a podpořila celou řadu dalších významných projektů – například stále oblíbenější Putování 
Vinohradskou ulicí, Fotbalovou akademii, Fond Nadace terezy maxové dětem pro Zlínský kraj 
a stovky dalších projektů. 

Na činnost naší nadace měly velký vliv legislativní změny v oblasti loterního průmyslu. Na-
ším hlavním přispěvatelem totiž dosud byla loterní společnost sYNOt tiP, a.s. ta se však 
ocitla v legislativní nejistotě, kdy se v tomto odvětví podnikání měnila pravidla prakticky ze 
dne na den. 

s nástupem roku 2012 pak nadace dostala zásah nejcitelnější. Politici rozhodli o tom, že 
loterní společnosti již nadále nebudou odvádět finanční prostředky neziskovému sektoru, ale 
výhradně do obecních a státních rozpočtů. Na to bohužel doplatí tisíce potřebných, kteří byli 
na pomoci nadace do značné míry závislí. Naše nadace však i přes negativní legislativní změ-
ny bude fungovat dál, bohužel však rozdělí méně prostředků než dosud. jejím hlavním při-
spěvovatelem budou nadále společnosti holdingu sYNOt.

michaela Pavlíčková kuřinová
předsedkyně správní rady 

Nadace děti-kultura-sport
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NAdAce děti-kultuRA-sPORt

7           

NORmÁlNÍ je POmÁhAt

pOslání

naŠE pOSlání 

Nadace děti-kultura-sport se ve svém působení zaměřuje na široké spektrum potřebných.
Podporuje projekty, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k jejich lepšímu 

duševnímu i tělesnému rozvoji. 
Nadace si dále klade za cíl snažit se zachovat kulturní tradice a památky jihovýchodní mo-

ravy, případně napomáhat k jejich obnově. současně napomáhá k humanizaci zdravotnických 
zařízení a vytvoření útulného prostředí, které pozitivně působí na psychiku pacientů - přede-
vším dětí, které se pak snadněji vyrovnávají s pobytem 

v nemocnici.

Výkonná manažerka Gabriela jelínková během návštěvy 
příspěvkové organizace decent hulín
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záKlaDní cíle naDace

ZáKlaDní cílE naDacE

 pomoc při vyrovnání šancí u dětí a mládeže se sociálním a zdravotním znevýhodněním, 

 pomoc při přípravě a realizaci kvalitních aktivit zaměřených na volný čas našich děti 
 a mládeže,

 pomoc při řešení komunikačních problémů dětí a mládeže s cílem zabránit jejich 
 sociální exkluzi - vyloučení ze společnosti,

 podpora rozvoje zdravotně či sociálně handicapovaných dětí a mládeže, které 
 projevují mimořádné nadání v oblasti umění, kultury, sportu či odborné činnosti,

 pomoc malým i větším pacientům překonat strach, stres a stesk po domově 
 v dětských zdravotnických zařízeních,

 podpora mateřských škol, 
 základních škol, středních 
 škol, vysokých škol, odborných 
 učilišť, speciálních mateřských 
 a základních škol, 

 pomoc v činnosti a aktivitách 
 dětí a mládeže v dětských 
 domovech, domech dětí 
 a mládeže a všem organizacím 
 zabývající se zájmovou činností 
 dětí a mládeže, knihovnám, 

 pomoc našim starým 
 a přestárlým spoluobčanům,

 podpora a zkvalitnění 
 zdravotnických zařízení 
 v našem okolí, napomáhání 
 v činnosti sociálním ústavů,

 podpora zájmové činnosti 
 při církvích, při renovacích 
 církevních památek, 
 investičních projektech 
 týkajících se rekonstrukcí 
 církevních památek apod.
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uDálOst rOKu

nEZiSKOvý SEKtOr v OhrOžEní

celý rok 2011 byl pro neziskový sektor obdobím nejistoty. Rozhodovalo se totiž o tom, zda 
budou zachovány či zrušeny odvody loterních firem na veřejně prospěšné účely. Právě loterní 
společnost sYNOt tiP, a.s. byla největším donátorem Nadace děti-kultura-sport. Neziskové 
organizace se logicky ocitly v obavách z toho, že nezískají náhradní zdroj financování a tudíž 
budou muset ukončit svou činnost. 

Z tohoto důvodu vznikla například iniciativa sOs Neziskovky nebo petice s názvem Ano cha-
ritě, pod kterou se ve snaze zachovat původní systém odvodů během pár dnů podepsaly de-
setitisíce lidí z celé republiky – včetně známých osobností. 

Zástupci neziskového sektoru, handicapovaní lidé či rodiče těžce nemocných dětí apelovali 
přímo na politiky, aby zůstal stávající model podpory neziskového sektoru zachován – marně. 
situaci se zvrátit nepodařilo. k 1.1.2012 totiž vstoupila v platnost novela loterního zákona, 
která zrušila dosavadní systém odvodů části výtěžku na veřejně prospěšné účely a zavedla 
tzv. loterní daň, která je odváděna do obecních a státního rozpočtu. Prohrál bohužel neziskový 
sektor, tedy ti nejpotřebnější, kteří nezískali ani přechodné období k tomu, aby si mohli zajistit 
náhradní zdroj podpory.
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jen Nadace děti-kultura-sport přitom za období svého desetiletého působení rozdělila 
mezi potřebné stovky milionů korun. tyto peníze již pomohly k realizaci přibližně osmi tisíc 
projektů.

mimo jiné nadace za dobu svého působení podpořila pilíře národní kultury, jakými jsou Ná-
rodní divadlo a Národní galerie v Praze. Nezapomíná však ani na zdravotnická zařízení, která 
by si jinak finanční prostředky pro nové, potřebné přístroje sháněly velmi těžce. mezi nimi je 
třeba krajská nemocnice tomáše Bati ve Zlíně. Podporu získaly také významné kulturní pro-
jekty – například slovácké slavnosti vína a otevřených památek či největší a nejstarší festival 
svého druhu na světě – ZlÍN Film FestiVAl. u všech těchto akcí se jedná o pomoc v řádu 
milionů korun.

Ve výčtu podporovaných nechybí například ani sociální služby, divadla, školy, folklorní sou-
bory, sportovní organizace či církevní památky. Nadace děti-kultura-sport spolupracovala 
také s ostatními prestižními nadacemi, jakými jsou Nadační fond kapka naděje, Nadace te-
rezy maxové dětem či nadace Naše dítě. Nezapomíná ani na handicapované či jinak znevý-
hodněné jednotlivce, především děti.

uDálOst rOKu
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cElKOvý pŘEhlED Za rOK 2011

V uplynulém roce Nadace děti-kultura-sport vyhověla celkem 1.586 žádostem a uvolnila tak 
na veřejně prospěšné účely celkovou částku více než 162 milionů korun. 

každá z nadaci předložených žádostí je v souladu se statutem a vnitřními pravidly Nadace 
děti-kultura-sport vyhodnocována a v případě splnění náročných podmínek podpořena. ka-
ždý nadační příspěvek je podložen darovací smlouvou, která upravuje přesná pravidla užití 
nadačního příspěvku. ten je vždy účelově vázán a je podmíněn zpětným vyúčtováním užití 
finanční prostředků. kompletní vyúčtování je doloženo jak čestným prohlášením, tak kopiemi 
účetních dokladů. Pro posílení transparentnosti jsou všechny finanční transakce realizovány 
bankovním převodem a příjemce je tak povinen prokázat řádné vlastnictví bankovního účtu. 

celKOVý přehleD za rOK 2011
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GrantOvá pOlitiKa

stěžejním programem Nadace děti-kultura-sport bylo i v roce 2011 vyhlašování pěti tema-
ticky zaměřených grantů.  V jejich rámci tak bylo úspěšným žadatelům ze Zlínského kraje 
rozděleno celkem 21 milionů korun, a to v těchto jednotlivých grantech:

-kulturní grant
-zdravotní a sociální grant
-sportovní grant
-grant na podporu školství a zájmové činnosti
-církevní grant

grantOVá pOlitiKa
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Kulturní Grant

tento grant vyhlásila Nadace děti–kultura–sport poprvé v roce 2005. každoročně se o pří-
spěvek z tohoto historicky nejstaršího grantového programu hlásí na čtyři sta žadatelů z celé-
ho Zlínského kraje. Přestože sítem zodpovědného posuzování neprojdou všechny předložené 
žádosti, stal se kulturní grant jednou z mála možnosti, jak získat peníze pro financování ma-
lých kulturních projektů i v sebemenších obcích Zlínského kraje. 

Finanční prostředky z kulturního grantu jsou v hojné míře využívány například na renesanci 
lidové kultury na slovácku, pořizování nových krojů či hudebních nástrojů, kulturní vzdělávací 
programy, rozličné spektrum kulturních akcí, festivalů a programů, apod. do dnešních dnů 
takto Nadace děti-kultura -sport podpořila na tisíc projektů, v nichž se angažuje na deset 
tisíc obyvatel Zlínského kraje.

grantOVá pOlitiKa

Úspěšní žadatelé o kulturní grant
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ZDravOtní a SOciální Grant 

lidem celého Zlínského kraje pomáhá zdravotní a sociální grant již od roku 2006. ucházet 
se o něj mohou nemocnice, sociální ústavy, neziskové organizace, příspěvkové organizace, 
občanská, případně jiná sdružení a také zdravotně postižené fyzické osoby Zlínského kraje. 
Zájem o zdravotní a sociální grant rok od roku stoupá. do sídla nadace přicházejí každoročně 
stovky nejrůznějších žádostí o pomoc. ta je nejvýraznější v případě dětských pacientů, kterým 
zdravotní pojišťovny nepřispívají na životně důležité léky. díky grantovým příspěvkům ale mo-
hou nakupovat nové, moderní přístroje také nemocnice a sociální ústavy. Grantový program 
už dokázal zpříjemnit život i desítkám vozíčkářů. A to například příspěvkem na sportovní ak-
tivity či bezbariérové bydlení. 

grantOVá pOlitiKa

Obdarovaní v rámci zdravotního a sociálního grantu
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SpOrtOvní Grant

sportovní grant tradičně patří k těm grantovým programům, do nichž se zapojuje nejvíce 
žadatelů. Od doby, kdy byl sportovní grant vyhlášen poprvé, se počet uchazečů o příspěvek 
více než zdvojnásobil.

V rámci sportovního grantu si o příspěvek mohou žádat sportovní organizace, sportovní od-
díly, sportovní jednoty, neziskové organizace, příspěvkové organizace, občanská případně jiná 
sdružení, fyzické osoby či městské a obecní úřady v celém Zlínském kraji. 

Za pomoci těchto finančních prostředků již bylo možné zrealizovat řadu sportovních akcí, 
pomoci vybudovat dětská hřiště nebo pořídit či obnovit výbavu sportovních oddílů a klubů. 
sportovní grant však pomáhá podpořit také zájmové kroužky, které navštěvují například ša-
chisté, modeláři nebo mladí hasiči. 

grantOVá pOlitiKa

Obdarovaní v rámci sportovního grantu
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Grant na pODpOru ŠKOlStví a ZáJMOvé ČinnOSti

Výchova a vzdělání jsou nedílnou součástí života. Napomáhají k formování dětské osobnosti. 
i tady proto Nadace děti-kultura-sport nabízí svou pomoc. již v roce 2005 začala poskytovat 
grant na podporu školství a zájmové činnosti.  

O příspěvek mohou žádat mateřské, základní, střední a vysoké školy, odborná učiliště, spe-
ciální základní a mateřské školy, církevní školy, základní umělecké školy, dětské domovy a 
domy dětí a mládeže, občanská, případně jiná sdružení při školách a mateřská centra v ce-
lém Zlínském kraji.

Zásluhou tohoto typu grantu mohou například předškoláci využívat nové hračky a herní prv-
ky ve třídách i zahradách, školy mohou vybavovat knihovny či multimediální učebny, nakupo-
vat nový nábytek nebo třeba sportovní nářadí do tělocvičen. Peníze už nesčetněkrát přispěly 
také k nákupu rehabilitačních a logopedických pomůcek.

grantOVá pOlitiKa
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círKEvní Grant

Nadace děti-kultura-sport poskytuje církevní grant již od roku 2006. chce tak být nápo-
mocna při projektech, jakými jsou rekonstrukce kostelů a jiných církevních památek, pořá-
dání akcí s církevní tématikou nebo činnosti nejrůznějších církevních organizací. 

O církevní grant si mohou žádat všechny církve sdružené v České biskupské konferenci a 
také církve sdružené v ekumenické radě církví České republiky v celém Zlínském kraji. 

Za dobu existence církevního grantu Nadace děti-kultura-sport uspokojila již stovky ža-
datelů. Prostředky z tohoto grantu pomáhají například při opravách či pořizování kostelních 
zvonů a oltářů, božích muk a křížů stejně jako při rekonstrukcích varhan a dalších projektech. 

grantOVá pOlitiKa
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SpEciální cEna naDacE Děti-Kultura-SpOrt

Nadace děti-kultura-sport se v roce 2011 u příležitosti rozdělování jednotlivých grantů udí-
lela také speciální „ceny nadace“. Ocenění získali lidé, kteří byli pro danou oblast velkým 
přínosem. jednotlivé kandidáty nominovala veřejnost. cenu nadace získaly v jednotlivých ob-
lastech tyto osobnosti:

OblaSt ŠKOlStví a ZáJMOvé ČinnOSti: 
Zdeněk botek, ředitel Gymnázia v uh. hradišti, který svou prací přispívá ke zkvalitňování 

systému školství a dlouhodobě se zasluhuje o dobré jméno školy i města uh. hradiště, ve 
kterém působí.

OblaSt SpOrtu: 
helena chytková, dlouholetá cvičitelka tj sokol uh. hradiště, která se už léta věnuje tré-

ninku mládeže ve sportovní gymnastice, lehké atletice a plavání. současně je členkou soubo-
ru loutkového divadla a v neposlední řadě vedla nácvik žaček na XiV. všesokolský slet. 

OblaSt círKEvní:
Filip Macek, který se téměř celý život zapojuje do církevního života. Filip macek je zástup-

cem ředitele stojanova gymnázia ve Velehradě, varhaníkem velehradské farnosti a v nepo-
slední řadě vedoucím několika sborů. 

OblaSt ZDravOtní a SOciální:
anna Konvalinková, zakladatelka Oblastní charity uherské hradiště. její zásluhou byl v 

uherském hradišti založen charitní šatník a vznikla domácí pečovatelská a ošetřovatelská 
služba. Anna konvalinková v uherském hradišti zorganizovala také první sbírku na pomoc 
dětem v Bosně a hercegovině, založila první chráněnou dílnu, dále středisko volného času - 
dnešní tuliP, centrum sv. ludmily a v neposlední řadě byla zakladatelkou azylového domu 
pro muže ve starém městě. 

OblaSt Kultury:
phDr. romana habartová - etnografka slováckého muzea, zpěvačka a tanečnice souboru 

kunovjan, choreografka a umělecká vedoucí dětského folklorního souboru děcka z kuno-
vic, členka výboru České národní sekce ciOFF, ředitelka mezinárodního dětského folklorního 
festivalu kunovské léto, pedagog tanečního oboru ZuŠ v uherském Ostrohu a v neposlední 
řadě autorka a spoluautorka řady publikací.

grantOVá pOlitiKa
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Nadace děti-kultura-sport svým grantovým programem i tentokrát potvrdila, že je během 
let své existence neodmyslitelnou součástí nejen mnoha rozvojových projektů v regionu, ale 
také vítaným partnerem stovek malých vesnických sdružení, souborů a klubů, pro které se 
příspěvky z nadace staly takřka jediným zdrojem dotací pro jejich činnost. 

Zájem ze strany žadatelů i tentokrát ukázal, že grantová politika má pro region obrovský 
význam. jen za rok 2011 totiž zaevidovala nadace celkem 1.648 žádostí v celkové hodnotě více 
než 84 miliony korun.

Název grantu
Počet 

žádostí
Požadovaná 

podpora
Podpořeno 

(počet projektů)
Rozděleno

kulturní grant 415 22.301.946 kč 259 5.000.000 kč

Zdravotní a sociální grant 237 13.604.025 kč 219 4.000.000 kč

Grant na podporu školství a 
zájmové činnosti

458 17.943.423 kč 326 4.000.000 kč

sportovní grant 421 21.117.050 kč 224 4.000.000 kč

církevní grant 117 9.669.960 kč 107 4.000.000 kč

celkem: 1648 84.636.404 kč 1135 21.000.000 kč

grantOVá pOlitiKa



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NAdAce děti-kultuRA-sPORt

20           

NORmÁlNÍ je POmÁhAt

JEDnOtná praviDla GrantOvéhO ŘíZEní 

Žádost o grant může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkláda-
ného projektu. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s projektem musí projít 
přes účetnictví.

Grant se poskytuje na investiční a neinvestiční výdaje. Grant je poskytován účelově a pod-
mínky pro jeho použití včetně formy vyúčtování jsou součástí „smlouvy o poskytnutí nadační-
ho příspěvku“, kterou nadace s příjemcem uzavírá (dále jen „smlouva“).

subjekt, který obdrží finanční prostředky, je nesmí převádět na jiné právnické či fyzické oso-
by, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž 
byl grant poskytnut. 

Z grantu není možné hradit: náklady příjemce, které bezprostředně nesouvisejí s realizací 
projektu.

Projekty předložené nadaci musí být předloženy ve dvou vyhotoveních (originál + kopie), kte-
ré se nevracejí. Zároveň musí být doloženy kopií smlouvy o vedení bankovního účtu

prOJEKty pOSOuDí ODbOrná KOMiSE pODlE náSlEDuJících Kritérií:
•	 soulad	se	zadáním	a	kvalita	zpracování	projektu	-	do	jaké	míry	projekt	odpovídá	zadání																																			
•	 zda	odpovídá	tematickému	vymezení,	do	jaké	míry	byl	projekt	zpracován	dostatečně	 

 přehledně, smysluplně a se všemi potřebnými údaji, které formulář vyžaduje
•	 dopad	na	uživatele	-	hodnocení	přínosu	realizace	projektu	pro	uživatele
•	 přiměřenost	nákladů	-	posouzení	rozpočtu

Nelze podávat žádosti na projekty, které již proběhly nebo právě probíhají. Příjemce může 
začít realizovat projekt nejdříve dnem obdržení oznámení nadace, že projekt podpoří.  

Pro přijetí žádosti k vyhodnocení je určující poštovní razítko nejpozději s datem uzávěrky, 
které je uvedeno u jednotlivých grantů. Projekty, které budou zaslány po tomto datu, budou 
vyřazeny z grantového hodnocení.

Projekty, které nebudou mít jasně stanovený rozpočet včetně uvedení čerpání nákladů z 
grantu Nadace děti-kultura-sport, nebudou moci být zařazeny do grantového řízení.

Pokud projekt nebude zpracován dle výše uvedené struktury nebo budou chybět některé z 
požadovaných informací, snižuje se jeho šance na úspěch v grantovém řízení.

jeDnOtná praViDla grantOVÉhO řízení 
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SlEDOvání a KOntrOla ČErpání Grantu

Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, pro které byly 
prostředky poskytnuty a za jejich řádné vedení podle zákona č. 563/1991 sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů.

Ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků podléhá kontrole Nadace děti-kultu-
ra-sport.

V případě, že příjemce použije grant v rozporu s účelem ve smlouvě nebo jej celý nevyužije, 
je povinen jej, popř. jeho část, nebo náhradu za něj v penězích nadaci vrátit. Příjemce je rovněž 
povinen vrátit nadaci grant v případě, že do data sjednaného ve smlouvě nadaci nedoloží nebo 
doloží neúplně, že grant účelově použil.

V případě, že subjekt během roku zjistí nějaký důvod, po který nemůže grant čerpat, popř. že 
finanční prostředky nestihne proúčtovat do data, které bude uvedeno ve smlouvě, je povinen 
o tom neprodleně informovat Nadaci děti-kultura-sport.

termín doložení vyúčtování je vždy uveden ve smlouvě (cca 10 měsíců od jejího uzavření). 

sleDOVání a KOntrOla čerpání grantu

Výkonná manažerka Gabriela jelínková 
v mateřské škole v hradčovicích malování na květináče na zahradě 

Nadace děti-kultura-sport
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inDiviDuální pODpOra 

liDOvá Kultura na SlOvácKu

Přestože se Nadace děti-kultura-sport dnes již nezaměřuje pouze na podporu svého do-
movského regionu, ale díky rozšířenému statutu pomáhá na území celé České republiky, nej-
větší část podpory je směřována do Zlínského kraje. O to více se pak nadace soustřeďuje na 
podporu uchování místní tradiční lidové kultury. 

Výsledkem tohoto je nejen podpora množství folklorních souborů, cimbálových i dechových 
muzik a jiných složek, ale také velmi úzká spolupráce na pořádání tradičních slováckých slav-
ností vína a otevřených památek. tuto velkolepou přehlídku bohatosti a pestrosti slováckého 
folkloru a místní vinařské kultury iniciovala v roce 2002 právě Nadace děti-kultura-sport.

mimo jiné i díky finančním darům od Nadace děti-kultura-sport opět ožívá na slovácku 
zájem o folklorní dění. Peníze vynaložené tímto směrem totiž pomáhají folklorním souborům 
s pořízením nových krojů, nákupem hudebních nástrojů, výjezdem na festivaly nebo vydáním 
zpěvníků či cd.

inDiViDuální pODpOra 
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SlOvácKé SlavnOSti vína a OtEvŘEných paMátEK 

Nikdy předtím neměl turistický a etnografický region slovácko, který se rozkládá na jihový-
chodě moravy, tak reprezentativní přehlídku svého bohatého kulturního dědictví. Nikdy před-
tím nelákal folklor, kroje, víno a zpěv do uherského hradiště tak velký počet návštěvníků, jako 
je tomu již od roku 2003 vždy druhý víkend v září. V tento termín se totiž královské město, 
které není náhodou nazýváno metropolí slovácka, promění v jedno velké pódium a tvůrce 
neopakovatelných zážitků a stává se hostitelem velkolepých slováckých slavností vína a ote-
vřených památek. 

slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí svého druhu. Bez nad-
sázky můžeme konstatovat, že jde o největší přehlídku slováckého folkloru, vína a gastro-
nomických specialit v České republice, přičemž i v evropském měřítku hledá tato akce jen 
těžko konkurenci. Ve dvoudenním programu se představuje lidová kultura slovácka v plné 
své kráse, rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě a živelnosti. Organizátorům slavností se totiž 
podařilo ojedinělým skloubením temperamentu slováckého folkloru, lahodnosti zdejšího vína 
i gastronomických specialit a otevřených objektů historických památek královského města 
uherské hradiště vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá duch vinařské tra-
dice, pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství 
muzikantů, zpěváků a tanečníků. 

O velkoleposti akce svědčí mimo jiné také několik zápisů do České knihy rekordů. Napří-
klad v roce 2008 se do slavnostního průvodu, kterým každoročně slovácké slavnosti vína a 
otevřených památek začínají, zapojilo neuvěřitelných 4153 krojovaných! slovácké slavnosti 
vína a otevřených památek však nejsou „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou 
reprezentativní národopisnou slavností šesti desítek měst a obcí z celého slovácka, které 
jsou spolupořadateli akce, která si díky angažovanému přístupu jednotlivých obcí, folklorních 
souborů, ale i velmi štědré pomoci mecenášů, mezi něž patří především uherskohradišťská 
Nadace děti-kultura-sport udržela ryze nekomerční ráz. Všechny programy jsou tedy pro 
návštěvníky zcela zdarma.

FOlKlórní FOnD

Nadace děti-kultura-sport založila již v roce 2008 tak zvaný Folklorní fond jako prostředek 
systematické podpory péče o tradiční lidovou kulturu u účastníků slováckých slavností vína a 
otevřených památek, které se konají každoročně druhý zářijový víkend v uherském hradišti. 

Příspěvek z Folklorního fondu byl v roce 2011 vyplácen mikroregionům, které se prostřed-
nictvím sdružených obcí a jejich krojovaných zapojily do slavnostního průvodu slováckých 
slavností vína a otevřených památek v uherském hradišti. kromě mikroregionů měly  právo 

inDiViDuální pODpOra 
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se o příspěvek z Folklorního fondu ucházet také samostatná města a obce, která nejsou členy 
žádného z mikroregionů a zároveň jsou oficiálními a registrovanými účastníky slavnostního 
průvodu slováckých slavností vína a otevřených památek 2011. 

Pro stanovení výše celkového příspěvku z Folklorního fondu určeného konkrétnímu mikro-
regionu, resp. městu či obci, byl rozhodující počet krojovaných, kteří se za tento mikroregion, 
resp. město či obec, zúčastnili slavnostního průvodu slováckých slavností vína a otevřených 
památek dne 10. září 2011 v uherském hradišti. Na základě tohoto celkového počtu krojo-
vaných a s ohledem na celkový rozpočet Folklorního fondu 2011 tedy 4 miliony korun, stano-
vila Nadace děti-kultura- sport jednotkový příspěvek za každého krojovaného. mikroregiony, 
resp. města či obce pak získaly částku, která se rovná součinu jednotkového příspěvku a 
počtu krojovaných, reprezentujících daný mikroregion, resp. město či obec. 

inDiViDuální pODpOra 
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putOvání vinOhraDSKOu ulicí

město uherské hradiště je ne nadarmo nazýváno slováckou metropolí. jako historicky při-
rozené správní centrum regionu se stalo pomyslným „pódiem“, na kterém se každoročně 
odehrávají velkolepé národopisné slavnosti. slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
jsou od roku 2008 doplněny tzv. Putováním Vinohradskou ulicí, která dává ožít pradávné lidové 
tradici, zvykům a lidovým obyčejům spojeným s vinohradnickou historii mařatic. Prostřednic-
tvím naučné stezky se zde především nejmladší generace seznamuje s jedinečnou lidovou 
architekturou, způsobem života i hodnotami minulých generací, vzdělává se v oblasti živé 
lidové kultury, především pak v hudebním a tanečním folkloru. 

komponované pořady určené především dětem a jejich rodinám pak mají posílit vztah mlá-
deže k regionu, jeho kultuře a historii a posílit tak jejich pocit sounáležitosti a hrdosti na svůj 
kraj. toto téma se stává čím dál aktuálnější také s ohledem na prohlubující se společenskou 
globalizaci a evropskou integraci. 

inDiViDuální pODpOra 
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výZnaMné Kulturní inStitucE

Nadace děti-kultura-sport se ve své veřejně prospěšné aktivitě věnuje také institucím, kte-
ré se snaží obohacovat kulturní život naší společnosti. jsou mezi nimi především divadla. i 
sem proto míří významná pomoc. 

mezi divadla, s nimiž nadace dlouhodobě spolupracuje, patří například městské divadlo Zlín 
nebo uherskohradišťské slovácké divadlo.

kromě toho jsou příjemci nadačních příspěvků také další kulturní instituce, které působí 
především ve Zlínském kraji. Například klub kultury uherské hradiště díky příspěvkům z 
Nadace děti-kultura-sport pořídilo nejen nezbytné vybavení, ale realizovalo množství edu-
kativních a umělecky významných kulturních programů, které by bez pomoci Nadace děti-
-kultura-sport nikdy nevznikly. 

inDiViDuální pODpOra 
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nEMOcnicE a ZDravOtnicKá ZaŘíZEní

každým rokem Nadace děti-kultura-sport významně finančně podporuje také řadu zdra-
votnických zařízení – především nemocnic, kterým přispívá na pořízení drahých přístrojů ur-
čených k léčbě pacientů. desítky milionů tak pomohly například Baťově krajské nemocnici ve 
Zlíně či Fakultní nemocnici v Olomouci  

FOtbalOvá aKaDEMiE

Nadace děti-kultura-sport je nejvýznamnějším podporovatelem také uherskohradišťské 
Fotbalové akademie. ta od svého založení v roce 2002 vychovala již množství nadějných fotba-
listů, kteří i přes své mládí již dokázali zazářit na fotbalovém nebi. Z mnoha dalších jmenujme 
alespoň českého reprezentanta michala kadlece či vicemistry světa v u-20 Ondřeje kúdelu 
či lukáše kubáně. 

Fotbalová akademie však není jen klubem vyvolených. již mnoho let poskytuje profesionální 
zázemí pro několik stovek mladých fotbalových nadšenců, kterým se tak dostává špičkové 
péče. ta společně s moderním tréninkovým hřištěm a propracovaným výchovným progra-
mem maximálně přispívá k rozvoji individuálního talentu. 

inDiViDuální pODpOra 
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FOnD naDacE tErEZy MaXOvé prO ZlínSKý KraJ
Ve snaze pomoci dětem z dětských domovů ve Zlínském kraji spojili své síly Nadace terezy 
maxové, Zlínský kraj a Nadace děti-kultura-sport. Výsledkem této spolupráce je vznik spe-
ciálního fondu Nadace terezy maxové, který se soustředí právě na pomoc dětem ze Zlínské-
ho kraje. 

hippOtErapiE
již tradičně podporuje Nadace děti-kultura-sport také aktivity spojené s hippoterapií, která 

pozitivně prospívá handicapovaným dětem z uherského hradiště a okolí. 
 

inDiViDuální pODpOra 
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MEZinárODní FilMOvý FEStival prO Děti a MláDEž vE Zlíně  
Nadace děti-kultura-sport navázala již v roce 2009 spolupráci také s pořadateli mezinárodního 

filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. V této spolupráci pokračovala také v uplynulém 
roce. V rámci doprovodného programu tak mimo jiné podpořila aukci filmových klapek – dobro-
činný umělecký projekt, jehož výtěžek je určen studentům zlínské filmové školy. 

DrObná pOMOc

Významná pomoc ze strany Nadace děti-kultura-sport je realizována také v rámci tzv. drob-
né pomoci. Právě sem patří nesčetné množství drobných darů a projektů, jakými jsou spe-
ciální volnočasové akce a dárky pro děti z dětských domovů, vítání prvňáčků na základních 
školách, nebo například jednorázové kurzy pro veřejnost. 

drobná pomoc však nezapomíná ani na naše zdravotně či mentálně postižené spoluobča-
ny. Nadace děti-kultura-sport tak pomáhá stovkám dětských i dospělých vážně nemocných 
pacientů či vozíčkářů. Přispívá jim na životně důležité léky a přístroje, které nehradí zdravotní 
pojišťovny, stejně jako na zdravotní pomůcky či potřeby pro volnočasové aktivity, které jim na-
pomohou k lepšímu začlenění se do běžného života.  

inDiViDuální pODpOra 
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DalŠí uDálOSti rOKu:

bEnEFicE prO vanESSKu

i když dvouletá Vanesska sečkárová z kunovic trpí zákeřnou svalovou atrofií, bojuje s nevy-
léčitelnou nemocí jako lev. 

Zdravotní péče o dítě je velmi nákladná, rodiče jsou proto závislí i na pomoci dárců, spon-
zorů a města. Proto je potěšila iniciativa hradišťské Nadace děti-kultura-sport, Folklorního 
souboru kunovjan, klubu kultury uh. hradiště a týdeníku dOBRÝ deN s kuRÝRem, kteří 
společně připravili benefiční koncert. 

díky jeho výtěžku, který činil téměř 40 000 korun, se mohla Vanesska zúčastnit ozdravného 
pobytu v jánských lázních, který ji zdravotní pojišťovna odmítla poskytnout. symbolický šek 
na pódiu převzal otec evžen sečkár. který se dojetím rozplakal a velmi těžce hledal slova díků. 

DalŠí uDálOsti rOKu

evžen sečkár přebírá šek pro svou 
nemocnou dceru Vanessku
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naDacE Děti-Kultura-SpOrt vítěZEM 11. rOČníKu cEny „Ď“

dne 13.5.2011 byla v uherskohradišťském slováckém divadle udělena cena Ď (neboli cena 
„dík“) za podporu kultury a charity. jejím krajským vítězem se stala Nadace děti-kultura-
-sport za podporu občanského sdružení kunovjan, klubu kultury uherské hradiště a slovác-
kého muzea a také za podpořené projekty ve městě kunovice. Postoupila tak do celostátního 
finále. Zde získala ocenění za podporu Národního divadla. 

DalŠí uDálOsti rOKu

Výkonná manažerka Gabriela jelínková přebírá ocenění
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aDvEntní věnEČKy vlaStní výrOby 

Pletení adventních věnečků s Nadací děti-kultura-sport se již stalo tradicí, o kterou je ka-
ždým rokem větší a větší zájem. V zaplněné jídelně základní školy uNescO, která se promě-
nila v jednu velkou dílnu na výrobu adventních věnečků, panovala předvánoční atmosféra, 
kterou svými písněmi vyplňoval sbor svatý Pluk. Během dvou hodin si zájemci vytvořili na 250 
adventních věnečků, kterým vévodily tradiční červená a zlatá barva.

DalŠí uDálOsti rOKu
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MObilní ZvEDáK ulEhČí pracOvníKůM DiaKOniE

diakonie Čce - středisko cesta uherské hradiště, získala od Nadace děti-kultura-sport 
prostředky na nákup mobilního zvedáku pro přesun handicapovaných klientů. 

tyto finanční prostředky jsou výtěžkem vánočních trhů, které proběhly v předvánočním čase 
na náměstí v uherském hradišti. děti ze základních škol v uherském hradišti, starém městě 
a kunovicích zde prodávaly své výrobky. Akci zorganizovala právě Nadace děti-kultura-sport. 
Výsledná částka je doplněna také o výtěžek vánočního koncertu hudebního souboru cifra.

DalŠí uDálOsti rOKu

Zástupci diakonie Čce-středisko cesta při přebírání šeku
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naDacE ZaJiStila tŘi nOvé inKubátOry

tři inkubátory intenzivní péče dostalo novorozenecké oddělení krajské nemocnice t. Bati 
ve Zlíně od Nadace děti-kultura-sport. sponzorský dar za 771 tisíc korun převzal ředitel ne-
mocnice Bohuslav Škubal spolu s primářem novorozeneckého oddělení jozefem mackem. 

jednalo se o moderní přístroje, které jsou posledním vývojovým typem dané značky a v dané 
kategorii nejmodernějším inkubátorem. Všechny jsou v maximální špičkové výbavě. Zástupci 
nadace věnovali nemocnici také velké funkční obrázkové hodiny k výzdobě novorozeneckého 
oddělení. Pro dětské oddělení předali pohádkové knížky, malované metry k měření výšky dětí 
a hry.

Nadace děti-kultura-sport sponzorsky podporuje krajskou nemocnici tomáše Bati od roku 
2006. hodnota darů již dosáhla téměř 11 milionů korun a napomohla kvalitnější péči o paci-
enty. 

DalŠí uDálOsti rOKu

Primář novorozeneckého oddělení kNtB Zlín jozef macko s výkonnou manažerkou 
Gabrielou jelínkovou
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výtěžEK KOncErtu prO KriStýnKu 

druhý srpnový týden patřil v luhačovicích již patnáctému ročníku Akademie Václava hu-
dečka. houslových kurzů se pravidelně účastní talentovaní hudebníci z tuzemska i zahraničí. 
Výtěžek ii. absolventského koncertu, který se odehrál v lázeňském divadle luhačovice, byl 
prostřednictvím Nadace děti-kultura-sport věnován dvanáctileté kristýně Odložilové z tlu-
mačova, která je kvůli vrozené vadě odkázána na pomoc druhých. Finanční prostředky pomo-
hou k zakoupení elektrického kola, za které se připevní speciální vozíček, v němž bude moci 
kristýnka jezdit.

DalŠí uDálOsti rOKu

kristýnka Odložilová přebírá šek na 
zakoupení elektrického kola
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pODěKOvání 

Nadace děti-kultura-sport děkuje všem přispěvatelům a dárcům, kteří se v uplynulém roce 
snažili přispět alespoň malou částkou na pomoc potřebným. každé této této pomoci si sa-
mozřejmě moc vážíme. díky těmto finančním darům totiž můžeme velké množství veřejně 
prospěšných projektů. 

Poděkování však patří také všem, kteří nám v uplynulém roce veřejně vyjadřovali podporu a 
bojovali za další osud nadace. jedná se o osobnosti společenského, kulturního, sportovního, 
odborného i veřejného života, ale také představitele neziskových organizací či rodiče vážně 
nemocných dětí.

pODĚKOVání 
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Opravil a SpOl.,
společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.

padělky 545,  763 15 Slušovice
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl c, vložka 14993

Zpráva nEZáviSléhO auDitOra
určená správní radě nadace 

naDacE Děti-Kultura-SpOrt

za účetní období
2011

vypracOvali: 
ing. Jan Opravil  - auditor, daňový poradce
ing. Kateřina horsáková - asistentka
  

datum vyhotovení  27. května 2011
telefon - fax: 577 211 766
e - mail: opravil@volny.cz

zpráVa auDitOra
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Zpráva o prověrce správnosti roční účetní závěrky k 31. 12. 2011
včetně stanoviska nezávislého auditora společnosti

naDacE Děti-Kultura-SpOrt

iDEntiFiKacE ÚČEtní JEDnOtKy
/1/ sídlo:  uherské hradiště, kollárova č.p. 447, PsČ 686 01

/2/ datum zápisu: 11. července 2000 

/3/ Zapsána v nadačním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně oddíl N, vložka 231

/4/ iČO:  262 18 330

/5/ Výše nadačního jmění: 500 000,- kč

/6/ Účel nadace:
Nadace se zřizuje za účelem shromažďování finančních prostředků od dárců a poskytování nadačních příspěvků v těchto 

oblastech:
1. rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na
  a) na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti,
  b) na podporu rozvoje osobnosti,
  c) podpora uplatňování etických hodnot ve společnosti,
2. rozvoj křesťanské kultury, podpora církví a jimi zřízených institucí,
3. ochrana lidských práv
4. výchova a vzdělávání se zaměřením zejména na
  a) podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech stupních vzdělávací soustavy, 
  včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže v zájmových organizacích a sportovních klubech,
  b) podpora volnočasových aktivit,
  c) podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí,
5. rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na
  a) obnova kulturního dědictví českého státu,
  b) podporu živého umění včetně lidového
  c) presentace českého umění a české kultury v zahraničí,
6. sport a tělovýchova se zaměřením zejména na
  a) podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i presentace v zahraničí,
  b) podporu rozvoje motorismu,
  c) podpora jezdectví a hippoterapie,
7. sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zařízení,
8. zdravotnictví včetně podpory speciálních zdravotních programů,
9. ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných programů, s důrazem 
na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických poznatků
10. věda a výzkum
11. rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu,
12. rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací a nadačních fondů a organizací
poskytujících obecně prospěšné služby.

zpráVa auDitOra



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NAdAce děti-kultuRA-sPORt

39           

NORmÁlNÍ je POmÁhAt

Zpráva o auditu účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky nadace nadace Děti-kultura-sport, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkaz zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlu-
jící informace. Údaje o nadaci Nadace děti-kultura-sport  jsou uvedeny v úvodu této zprávy.

ODpOvěDnOSt Správní raDy naDacE Za ÚČEtní ZávěrKu

správní rada nadace Nadace děti-kultura-sport je odpovědná za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsaho-
vala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

ODpOvěDnOSt auDitOra

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho provedeného auditu výrok k této účetní zá-
věrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) ne-
správnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách 
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnují-

cím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnos-
ti vnitřního kontrolního systému nadace. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.

zpráVa auDitOra
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jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace, které jsme získali,  poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku bez výhrad.

výrok auditora

podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv nadace 
Děti-kultura-sport k  31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření  za rok 
končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditorská společnost: Opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.
sídlo:   padělky 545,  763 15 Slušovice
Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115

Auditor:   ing. Jan Opravil 
Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000

datum vypracování zprávy:  2. května 2012

 .................................................
 michaela Pavlíčková kuřinová,

 předsedkyně správní rady Nadace děti-kultura-sport

................................................. .................................................
auditor Veronika Neumanová, 
 členka správní rady Nadace děti-kultura-sport

zpráVa auDitOra
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 pŘílOha K auDitOrSKé Zprávě naDacE Děti-Kultura-SpOrt Za ÚČEtní 
ObDObí r. 2011

OvěŘOvaná DOKuMEntacE
 /1/ Účetního charakteru:
  - rozvaha
  - výkaz zisku a ztráty
  - příloha
     - účtový rozvrh
 - účetní knihy se a Ae
 - účetní doklady
  - způsob uspořádání a číslování účetních dokladů
 - vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví, časové rozlišování a inventarizace

/2/ neúčetního charakteru:
 - nadační listina o založení nadace a její změny 
 - statut a jeho dodatky
  - zápis do nadačního rejstříku
 - zpráva o prověrce roční účetní závěrky za minulé období

Auditoři obdrželi veškeré požadované informace, vysvětlení a písemnosti. 

datum vyhotovení zprávy:      2. května 2012
Prověřovanou organizaci zastupovala: paní mgr. Petra Finferová, revizorka Nadace

zpráVa auDitOra
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Zpráva o prověrce byla projednána s paní michaelou Pavlíčkovou kuřinovou, předsedkyní 
správní rady a s paní Veronikou Neumanovou, členkou správní rady, které souhlasí s jejím 
obsahem ve všech bodech a se závěrem zprávy.

podepsaní zástupci nadace zároveň berou na vědomí, že prověrka správnosti účetní zá-
věrky k 31. 12. 2011 nezbavuje nadaci odpovědnosti za správnost vykázaných hospodář-
ských výsledků. nadace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

datum podpisu:   2. května 2012

 .................................................
 michaela Pavlíčková kuřinová,

 předsedkyně správní rady Nadace děti-kultura-sport

................................................. .................................................
auditor Veronika Neumanová, 
 členka správní rady Nadace děti-kultura-sport

zpráVa auDitOra
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pracOvní pŘílOha KE Zprávě auDitOra

prOvěŘEní průKaZnOSti ÚČEtnictví
/1/ V nadaci se účtuje podle řádných účetních dokladů s předepsanými náležitostmi, jak 

ukládá § 11 zákona 
o účetnictví č. 563/1991 sb.

/2/ Účetní doklady se účtují správnými částkami do patřičných účetních období a na správné 
účty.

/3/ stav hospodářských prostředků je ověřován inventarizací, syn¬tetické a analytické účty 
byly k rozvahovému dni řádně doloženy.

prOvěŘEní rOČní ÚČEtní ZávěrKy pO věcné StráncE
 /1/ Porovnáním stavů bankovních účtů v rozvaze k 31. 12. 2011 se zůstatkem vykázaným 

peněžním ústavem bylo zjištěno, že zůstatky k 31. 12. 2011 nevykazují rozdíly.

 /2/ Při ověření způsobu použití časového rozlišení nákladů a vý¬nosů pro rok 2011 bylo 
konstatováno, že je respektována jejich věcná a časová souvislost v daném účetním období.

 /3/ Na základě kontroly účetních dokladů, a to dodavatelských a odběratelských faktur, 
pokladních operací 

a ostatních účetních dokladů, nebyl prokázán záměr zkreslení hospodářského výsledku.

 /4/ Ověřením finančních vztahů nadace ke státnímu rozpočtu k 31. 12. 2011 bylo konstato-
váno, že výše odvodové povinnosti je řádně doložena.

prOvěŘEní rOČní ÚČEtní ZávěrKy pO FOrMální StráncE
/1/ Porovnáním údajů výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2011 s údaji účetnictví bylo zjištěno, že 

údaje výkazu zisku 
a ztráty navazují na stavy příslušných účtů tříd 5 a 6.

/2/ Porovnáním údajů rozvahy k 31. 12. 2011 s údaji účetnictví bylo zjištěno, že údaje rozvahy 
navazují na stavy příslušných účtů tříd 0, 1, 2, 3 a 9.

/3/ Počáteční stavy rozvahových účtů uzavíraných k 31. 12. 2011 navazují na konečné stavy 
rozvahových účtů  uzavřených k  31. 12. 2010. Bilanční kontinuita byla dodržena.

zpráVa auDitOra
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/4/ uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s  vyhláškou 
číslo 504/2002 sb., přílohy č. 1 a 2 v platném znění.

/5/ dle prohlášení zodpovědného pracovníka za vedení ekonomické agendy nadace paní  
dany chmelařové, dodržela nadace při sestavování účetních výkazů všechna závazná usta-
novení.

datum podpisu 2. května 2012

 .................................................
 michaela Pavlíčková kuřinová,

 předsedkyně správní rady Nadace děti-kultura-sport

................................................. .................................................
auditor Veronika Neumanová, 
 členka správní rady Nadace děti-kultura-sport

zpráVa auDitOra
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Účetní záVĚrKa

ÚČEtní ZávěrKa
společnosti:

naDacE Děti-Kultura-SpOrt
iČ: 262 18 330,
společnost zapsaná v OR, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 231

se sídlem:    Kollárova 447
    686 01 uherské hradiště
za období:   1.1.2010 - 3l.12.2010
s rozvahovým dnem: 31.12.2011

rOZvaha
výSlEDOvKa
pŘílOha

.....................................................
michaela Pavlíčková kuřinová

předsedkyně správní rady Nadace děti-kultura-sport

.....................................................
Veronika Neumanová

členka správní rady Nadace děti-kultura-sport

učetní závěrka sestavena k 30. 4. 2012
sestavil: dana chmelařová
Účetni závěrka je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 sb., par. 18 odst. 2.
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rOZvaha  (bilancE) 

ke dni 31.12.2011 (v kč)
iČ: 26218330

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: nadace Děti-kultura-sport

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 sb.

AktiVA
Číslo 

řádku

stav k prvnímu dni 

účetního období

stav k poslednímu 

dni účetního období

A. dlouhodobý majetek celkem 01 2.969.603,08 3.230.070,08
i. dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 53.875,50 115.993,50

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03
2. software 04
3. Ocenitelná práva 05
4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 06 53.875,50 53.875,50
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 07 62.118,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 08
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 09

ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 3.307.052,20 3.586.242,60
1. Pozemky 11
2. umělecká díla, předměty a sbírky 12 2.027.200,00 2.244.200,00
3. stavby 13
4. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 589.331,60 654.473,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15
6. Základní stádo a tažná zvířata 16
7. drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 690.520,60 687.569,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20
iii. dlouhodobý finanční majetek celkem 21 498.300,00 498.300,00

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23
3. dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24
4. Půjčky organizačním složkám 25
5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 498.300,00 498.300,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28

iV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 889.624,62- 970.466,02-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje 30
2. Oprávky k softwaru 31
3. Oprávky k ocenitelným právům 32

rOzVaha
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4.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému ma-

jetku
33 53.875,50- 53.875,50-

5.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému ma-

jetku
34 2.589,00-

6. Oprávky ke stavbám 35

7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

mov.věcí
36 145.228,52- 226.432,52-

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38

10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majet-

ku
39 690.520,60- 687.569,00-

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40
B. krátkodobý majetek celkem 41 12.416.945,03 14.192.330,97
i. Zásoby celkem 42 4.099.308,95 3.185.563,89

1. materiál na skladě 43 4.099.308,95 3.185.563,89
2. materiál na cestě 44
3. Nedokončená výroba 45
4. Polotovary vlastní výroby 46
5. Výrobky 47
6. Zvířata 48
7. Zboží na skladě a v prodejnách 49
8. Zboží na cestě 50
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51

ii. Pohledávky celkem 52 8.340,00
1. Odběratelé 53
2. směnky k inkasu 54
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 1.500,00
5. Ostatní pohledávky 57
6. Pohledávky za zaměstnanci 58 6.840,00

7.
Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. 

zdrav. poj.
59

8. daň z příjmů 60
9. Ostatní přímé daně 61

10. daň z přidané hodnoty 62
11. Ostatní daně a poplatky 63
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se sR 64
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů Úsc 65
14. Pohledávky za účastníky sdružení 66
15. Pohledávky z pevných termínových operací 67
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68
17. jiné pohledávky 69
18. dohadné účty aktivní 70
19. Opravná položka k pohledávkám 71

rOzVaha
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iii. krátkodobý finanční majetek celkem 72 8.298.185,14 10.986.738,78
1. Pokladna 73 242.897,00 24.163,00
2. ceniny 74
3. Účty v bankách 75 8.055.288,14 10.962.575,78
4. majetkové cenné papíry k obchodování 76
5. dluhové cenné papíry k obchodování 77
6. Ostatní cenné papíry 78
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79
8. Peníze na cestě 80

iV. jiná aktiva celkem 81 11.110,94 20.028,30
1. Náklady příštích období 82 11.110,94 19.682,30
2. Příjmy příštích období 82 346,00
3. kursové rozdíly aktivní 82

aKtiva cElKEM 85 15.386.548,11 17.422.401,05

PAsiVA
Číslo

řádku

stav k prvnímu

dni účetního období

stav k poslednímu

dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 9.479.727,86 16.530.354,40
i. jmění celkem 87 9.645.597,86 16.729.094,40

1. Vlastní jmění 88 500.000,00 500.000,00
2. Fondy 89 9.145.597,86 16.229.094,40
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90

ii. Výsledek hospodaření celkem 91 165.870,00- 198.740,00-
1. Účet výsledku hospodaření 92 198.740,00-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 165.870,00-
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94

B. cizí zdroje celkem 95 5.906.820,25 892.046,65
i. Rezervy celkem 96

1. Rezervy 97
ii. dlouhodobé závazky celkem 98

1. dlouhodobé bankovní úvěry 99
2. emitované dluhopisy 100
3. Závazky z pronájmu 101
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102
5. dlouhodobé směnky k úhradě 103
6. dohadné účty pasivní 104
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105

iii. krátkodobé závazky celkem 106 5.863.543,32 820.096,67
1. dodavatelé 107 5.340.003,49 455.343,67
2. směnky k úhradě 108
3. Přijaté zálohy 109
4. Ostatní závazky 110 6.612,00 1.952,00
5. Zaměstnanci 111 195.202,00 125.491,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

rOzVaha
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7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 113 85.505,00 60.176,00
8. daň z příjmů 114 73.770,00 56.140,00
9. Ostatní přímé daně 115 40.211,00 21.028,00

10. daň z přidané hodnoty 116
11. Ostatní daně a poplatky 117
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů Úsc 119

14.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 

vkladů
120

15. Závazky k účastníkům sdružení 121
16. Závazky z pevných termínových operací 122
17. jiné závazky 123 30.000,00
18. krátkodobé bankovní úvěry 124
19. eskontní úvěry 125
20. emitované krátkodobé dluhopisy 126
21. Vlastní dluhopisy 127
22. dohadné účty pasivní 128 92.239,83 99.966,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

iV. jiná pasiva celkem 130 43.276,93 71.949,98
1. Výdaje příštích období 131 43.276,93 71.949,98
2. Výnosy příštích období 132
3. kursové rozdíly pasivní 133

paSiva cElKEM 134 15.386.548,11 17.422.401,05

rOzVaha
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teXt
Číslo 

řád.

činnosti

hlavní hospodářská celkem

a. náKlaDy
i. spotřebované nákupy celkem 1 4.492.908,86 459.201,83 4.952.110,69

1. spotřeba materiálu 2 4.492.908,86 331.714,37 4.824.623,23
2. spotřeba energie 3 127.487,46 127.487,46

3.
spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek

4

4. Prodané zboží 5
ii. služby celkem 6 2.249.023,72 3.181.296,19 5.430.319,91

5. Opravy a udržování 7 30.348,18 30.348,18
6. cestovné 8 549,00 549,00
7. Náklady na reprezentaci 9 723.716,65 723.716,65
8. Ostatní služby 10 2.249.023,72 2.426.682,36 4.675.706,08

iii. Osobní náklady celkem 11 2.920.463,00 2.920.463,00
9. mzdové náklady 12 2.354.555,00 2.354.555,00

10. Zákonné sociální pojištění 13 541.488,00 541.488,00
11. Ostatní sociální pojištění 14
12. Zákonné sociální náklady 15 24.420,00 24.420,00
13. Ostatní sociální náklady 16

iV. daně a poplatky celkem 17 800,00 800,00
14. daň silniční 18
15. daň z nemovitostí 19
16. Ostatní daně a poplatky 20 800,00 800,00

V. Ostatní náklady celkem 21 2.184,00 35.597,55 37.781,55

17.
smluvní pokuty a úroky z 
prodlení

22

18. Ostatní pokuty a penále 23 2.184,00 2.184,00
19. Odpis nedobytné pohledávky 24
20. Úroky 25
21. kursové ztráty 26
22. dary 27
23. manka a škody 28

výKaZ ZiSKu a Ztráty

ke dni 31.12.2011 (v kč)
iČ: 26218330

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: nadace Děti-kultura-sport

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 sb.

VýKaz zisKu a ztrátY



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NAdAce děti-kultuRA-sPORt

51           

NORmÁlNÍ je POmÁhAt

24. jiné ostatní náklady 29 35.597,55 35.597,55

Vi.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 
celkem

30 83.793,00 83.793,00

25.
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

31 83.793,00 83.793,00

26.
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

32

27. Prodané cenné papíry a podíly 33
28. Prodaný materiál 34
29. tvorba rezerv 35
30. tvorba opravných položek 36

Vii. Poskytnuté příspěvky celkem 37

31.
Poskytnuté přísp. zúč. mezi org. 
složkami

38

32. Poskytnuté členské příspěvky 39
Viii. daň z přijmů 40

33.
dodatečné odvody daně z 
přijmů

41

náklady celkem 42 6.741.932,58 2.184,00 6.681.151,57 13.425.268,15

teXt
Číslo 

řád.

činnosti

hlavní hospodářská celkem

b. výnOSy

i.
tržby za vl. výkony a za zboží 
celkem

43 346,00 346,00

1. tržby za vlastní výrobky 44
2. tržby z prodeje služeb 45 346,00 346,00
3. tržby za prodané zboží 46

ii.
Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem

47

4.
Změna stavu zásob 
nedokončené výroby

48

5. Změna stavu zásob polotovarů 49
6. Změna stavu zásob výrobků 50
7. Změna stavu zvířat 51

iii. Aktivace celkem 52
8. Aktivace materiálu a zboží 53

9.
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb

54

VýKaz zisKu a ztrátY
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10.
Aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku

55

11.
Aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku

56

iV. Ostatní výnosy celkem 57 6.741.932,58 400,00 6.682.588,57 13.424.921,15

12.
smluvní pokuty a úroky z 
prodlení

58

13. Ostatní pokuty a penále 59
14. Platby za odepsané pohledávky 60
15. Úroky 61 138.129,18 138.129,18
16. kursové zisky 62
17. Zúčtování fondů 63 6.741.932,58 6.544.459,39 13.286.391,97
18. jiné ostatní výnosy 64 400,00 400,00

V.
tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

65 1,00 1,00

19.
tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

66 1,00 1,00

20.
tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů

67

21. tržby z prodeje materiálu 68

22.
Výnosy z krátkodobého finanč-
ního majetku

69

23. Zúčtování rezerv 70

24.
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku

71

25. Zúčtování opravných položek 72
Vi. Přijaté příspěvky celkem 73

26.
Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.
složkami

74

27. Přijaté příspěvky (dary) 75
28. Přijaté členské příspěvky 76

Vii. Provozní dotace celkem 77
29. Provozní dotace 78

výnosy celkem 79 6.741.932,58 747,00 6.682.588,57 13.425.268,15
c. výsledek hospodaření před zdaněním 80 1.437,00- 1.437,00

34. daň z přijmů 81 198.740,00 198.740,00
D. výsledek hospodaření po zdanění 82 1.437,00- 197.303,00- 198.740,00-

VýKaz zisKu a ztrátY
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příloha  účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2011
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 sb.)

1. náZEv a SíDlO ÚČEtní JEDnOtKy:
 
 nadace Děti-kultura-sport
 kollárova 447
 686 01  uherské hradiště
 iČO: 262 18 330
 datum vzniku: 11. 7. 2000
 zapsaná v nadačním rejstříku vedeném krajským soudem Brně, oddíl N, vložka 231

2. právní FOrMa ÚČEtní JEDnOtKy:
 nadace  

3. vyMEZEní ÚČElu, prO KtErý byla ÚČEtní JEDnOtKa ZŘíZEna:
Nadace byla zřízena za účelem shromažďování finančních prostředků od dárců a poskyto-

vání nadačních příspěvků.

4. OStatní ČinnOSti ÚČEtní JEDnOtKy:
1.  rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na
  a) na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti,
  b) na podporu rozvoje osobnosti,
  c) podporu uplatňování etických hodnot ve společnosti,
2.  rozvoj křesťanské kultury, podpora církví a jimi zřízených institucí,
3.  ochrana lidských práv
4.  výchova a vzdělání se zaměřením zejména na
  a) podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech 
   stupních vzdělávací soustavy, včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže 
   v zájmových organizacích a správních klubech
  b)  podporu volnočasových aktivit,
  c)  podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí,
5.  rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na
      a) obnovu kulturního dědictví českého státu,
      b) podporu živého umění včetně lidového
      c) presentace českého umění a české kultury v zahraničí 

přílOha Účetní záVĚrKY
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6.  sport a tělovýchova se zaměřením zejména na
  a) podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i presentace v zahraničí,
     b)  podporu rozvoje motorismu,
     c)  podporu jezdectví a hippoterapie
7.  sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zařízení,
8.  zdravotnictví včetně podporu speciálních zdravotních programů,
9.  ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných 
 programů, s důrazem na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických
 poznatků
10. věda a výzkum
11. rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu,
12. rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací 
  a nadačních fondů a organizací poskytujících obecně prospěšné služby.       

5. SlOžEní Správní raDy a rEviZOr v ÚČEtníM ObDObí:
michaela Pavlíčková kuřinová  – předsedkyně správní rady 
ludmila malíková    – člen správní rady
jitka Valentová    – člen správní rady do 14.12.2011
mgr. jana Čechová Náplavová  - od 14.12.2011
Veronika Neumanová   – člen správní rady
ing. kvetoslava klčovská   – revizor do 14.12.2011
mgr. Petra Finferová   – revizor od 14.12.2011

6. inFOrMacE O ZŘiZOvatEli:
Nadace děti-kultura-sport byla zřízena panem ivem Valentou dne 11. 7. 2000, jako zřizovatelem.
Zřizovatel vložil do nadace majetkový vklad ve výši 500.000,- kč, jako vklad do nadačního jmění.

7. vKlaDy DO vlaStníhO JMění:
Nadace po dobu trvání nenavyšovala nadační jmění.

8.  ZáKlaDní výchODiSKa prO SEStavEní ÚČEtní ZávěrKy
 Přiložená účetní závěrka za období od 1. 1. 2011 do 31.12.2011 s rozvahovým dnem 

31.12.2011 byla sestavena k 30. dubnu  2012.  Účetní závěrka byla sestavena podle zákona 
číslo č. 563/1991 sb., o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a českými účetními stan-
dardy, kterými se stanoví základní postupy účtování pro podnikatele.
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Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Účetnictví respektuje obecné 
účetní zásady, zejména pak zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu věcné 
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat 
ve svých aktivitách i v budoucím účetním období. 

Účetní jednotka dodržela, při sestavení účetní závěrky, povinnost sestavit účetní závěrku 
tak, aby podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Při sestavení účetní závěrky účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychá-
zí z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastaly žádné 
skutečnosti, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v této činnosti pokračovat i v dohledné 
budoucnosti.

  
Účetní jednotka je si vědoma, že má povinnost v případě, že má informace o tom, že u ní 

taková skutečnost nastává,  použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž 
informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze  účetní závěrky.

Účetní jednotka prohlašuje, že od rozvahového dne 31. 12. 2011 do sestavení účetní závěrky 
30. dubna 2012 nedošlo k žádným významným skutečnostem, které by ovlivnily závěry pre-
zentované v účetní závěrce. 

dále účetní jednotka prohlašuje, že nevlastní žádný majetek a neeviduje žádné závazky, kte-
ré by nebyly uvedeny v účetních knihách. 

9. ZpůSOb ZpracOvání ÚČEtních ZáZnaMů
Účetní záznamy jsou zpracovány účetním programem GORdic

10. pOužité ÚČEtní MEtODy:

a) dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní 
 cena je vyšší než 40.000,- kč je zařazen do majetku a odpisován dle odpisového plánu. 
 tento majetek je veden na inventárních kartách majetku.

b) dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší než 40.000,-- kč se účtuje 
 přímo do nákladů a je veden v operativní evidenci.

c) dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
 vstupní cena je vyšší než 60.000,- kč je zařazen do majetku a odpisován dle odpisového 
 plánu. tento majetek je veden na inventárních kartách majetku.
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d) dlouhodobý nehmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší než 60.000,-- kč 
 se účtuje přímo do nákladů a je veden v operativní evidenci.

11. KrátKODObé ZávaZKy
 - z obchodního styku  455.343,67
 - k zaměstnancům   125.491,00
 - k veřejnému pojištění  60.176,00
 - k finančnímu úřadu  77.168,00

12. výSlEDEK hOSpODaŘEní v ČlEnění pODlE JEDnOtlivých Druhů ČinnOStí v ObDObí 
1.1.2011 - 31.12.2011

celkové náklady    13.425.268,15 kč
Z toho náklady na správu nadace  6.683.335,57 kč

13. inFOrMacE O ZaMěStnancích, OSObní náKlaDy 
celkový počet zaměstnanců na hPP: 4

 Osobní náklady celkem 2.920.463,00 Kč
 z toho
 - mzdové náklady zaměstnanců 1.454.555,00 
 - odměny správní rady  900.000,00
 - zákonné sociální pojištění  335.950,00
 - zákonné zdravotní pojištění 205.538,00 
 - ostatní sociální náklady  24.420,00

Peněžitá, či jiná plnění statuárnímu orgánu nebyla poskytnuta.

14. DaňOvé ÚlEvy na Dani Z pŘíJMů 
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných 

ustanovení ZdP. Účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s usta-
novením § 20 odst. 7ZdP. daňový základ tak byl snížen o částku 448.708,-kč.
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15. pŘEhlED pŘiJatých naDaČních Darů 

celkem: 190.126.748,-- kČ

z toho přijaté dary nad 10.000,-- kč:

přispěvatel Specifikace částka v Kč
synot tip finanční dar 160 663 282,00
Gapa group finanční dar 20 000 000,00
kimex casino finanční dar 4 650 000,00
sázková kancelář finanční dar 1 792 138,00
luckynova finanční dar 1 300 000,00
cleopatra musical finanční dar 50 000,00
kBl monaco private finanční dar 47 932,00
Vánoční trhy finanční dar 36 016,00
judr. michal Voříšek finanční dar 20 000,00
Valenta miroslav finanční dar 12 000,00
celkem  188 571 368,00 Kč 
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rok Obdarovaný Sídlo
2011 ski klub meZ Vsetín, o. s. Vsetín
2011 p. Špaček lubomír, f. o. staré město
2011 Nadační fond pražských olympioniků Praha
2011 Základní škola Babice, p. o. Babice
2011 Nadace jana Pivečky slavičín
2011 mateřská škola Velké karlovice, p. o. Velké karlovice
2011 Gymnázium uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 BOhemiAN heRitAGe FuNd, nadační fond Praha
2011 klub důchodců uherské hradiště, o. s. uherské hradiště
2011 tj Fatra slavia Napajedla, o. s. Napajedla
2011 tj slovan trenčianská turná trenčianská turná
2011 tělovýchovná jednota sokol Pozlovice, o. s. Pozlovice
2011 international Policie Association – územní skupina Zlín Zlín
2011 tělovýchovná jednota dolní Němčí, o. s. dolní Němčí
2011 tělovýchovná jednota sOkOl Vlkoš, o. s. Vlkoš
2011 Valašský krúžek RusAVjAN, o. s. Rusava
2011 kulturní sdružení Omladina martinice, o. s. martinice
2011 světlovánek, o. s. Bojkovice
2011 cimbálová muzika Ohnica, o. s. uherské hradiště
2011 luhačovický okrašlovací spolek cAlmA, o. s. luhačovice
2011 luhOvaný Vincent, o. s. luhačovice
2011 mužský pěvecký sbor z kunovic, o. s. uherské hradiště
2011 mužský pěvecký sbor hluk, o. s. hluk
2011 lázeňská kolonáda luhačovice, o. p. s. luhačovice
2011 Rock group NeutRAl, o. s. topolná
2011 p. Frýsa Radek, f. o. kunovice
2011 divadelní společnost j. k. tyla Buchlovice, o. s. Buchlovice

16. pŘEhlED pOSKytnutých naDaČních pŘíSpěvKů a Darů

celkem: 169.595.924,24 kč

Z toho poskytnuté nadační příspěvky nad 10.000- kč:
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2011 Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek, o. s. Bojanovice
2011 Folklorní soubor NOVOVeŠŤAN, o. s. Ostrožská Nová Ves
2011 město staré město staré město
2011 Občanské sdružení handrlák, o. s. kunovice
2011 Obec medlovice medlovice
2011 mužský pěvecký sbor Nedakonice, o. s. Nedakonice
2011 společnost přátel ZuŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, o. s. Napajedla
2011 Obec Velehrad Velehrad
2011 Valašské folklorní sdružení Vsetín, o. s. Vsetín
2011 mužský sbor kudlovice, o. s. kudlovice
2011 hradišťánek, o. s. uherské hradiště
2011 Pěvecký sbor dvořák, o. s. uherský Brod
2011 středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm
2011 cimbálová muzika kunovjan, o. s. uherské hradiště
2011 mažoretky Aleny Rafajové, o. s. Zahnašovice
2011 musejní spolek Aloise jaška, o. s. Bojkovice
2011 slovácká dechová hudba hradčovjanka, o. s. hradčovice
2011 hViZd, o. s. holešov
2011 společnost jízdy králů, o. s. Vlčnov
2011 p. ilík František, ing., f. o. uherské hradiště
2011 Obec Veletiny Veletiny
2011 Obec tupesy tupesy
2011 mužský pěvecký sbor tupešané, o. s. tupesy
2011 slovácký soubor písní a tanců Vonica, o. s. Zlín
2011 Obec hovězí hovězí
2011 Nadační fond pro rozvoj a podporu slušovic slušovice
2011 město Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm
2011 sPOt „slunéčko“, o. s. Popovice
2011 mateřské a rodinné centrum Nebojsa, o. s. Bojkovice
2011 dětský folklorní soubor Ovečky, o. s. Valašské meziříčí
2011 Občanské sdružení kOhÚtek, o. s. Bánov
2011 hAŠteRA, o. s. uherský Ostroh
2011 Obec Nedakonice Nedakonice
2011 děvčice z kněžpola, o. s. kněžpole
2011 dětský domov uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
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2011 Obec Zlámanec Zlámanec
2011 Obec Šanov Šanov
2011 Z kola ven, o. s. Fryšták
2011 Říše loutek kroměříž, o. s. kroměříž
2011 Obec mysločovice mysločovice
2011 Folklorní soubor kunovjan, o. s. uherské hradiště
2011 p. Bruštík Radek, f. o. strání
2011 kluB mÓdY, o. s. uherské hradiště
2011 Obec Břestek Břestek
2011 kulturní klub Osvětimany, p. o. Osvětimany
2011 děcka z Buchlovic, o. s. Buchlovice
2011 městys Polešovice Polešovice
2011 Obec starý hrozenkov starý hrozenkov
2011 Obec strání strání
2011 Valašské sdružení dÚBRAVA, o. s. Valašské klobouky
2011 lidové tradice a řemesla, o. p. s. uherský Ostroh
2011 Valašský soubor písní a tanců BeskYd, o. s. Zubří
2011 Folklorní soubor střešňa, o. s. jalubí
2011 Obec komňa komňa
2011 Obec Vidče Vidče
2011 divadlo ŠOk, o. s. uherské hradiště
2011 Občanské sdružení kunovjan. o. s. kunovice
2011 cimbálová muzika sudovjan, o. s. uherské hradiště
2011 Os sPOkOs, o. s. strání

2011
Občanské sdružení Vsacánek - dětský folklorní soubor 
Vsetín, o. s.

Vsetín

2011 cimbálová muzika Olšavěnka, o. s. uherský Brod
2011 klub kultury Napajedla, p. o. Napajedla
2011 ViZOVjÁNek - soubor valašských písní a tanců, o. s. Vizovice
2011 Obec Zašová Zašová
2011 Obec lubná lubná
2011 město hluk hluk
2011 Obec kvasice kvasice
2011 Obec Záhorovice Záhorovice
2011 tRNÉČkA, o. s. uherské hradiště 
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2011 Folklórní soubor doliňáci, o. s. staré město
2011 slovácké muzeum v uherském hradišti, p. o. uherské hradiště
2011 Nadační fond dr. kachníka Nivnice
2011 Český svaz včelařů, ZO Nivnice, o. s. Nivnice
2011 OlŠAVA soubor písní a tanců, o. s. uherský Brod
2011 Obec hostějov hostějov
2011 tečovské folklorní sdružení, o. s. tečovice
2011 Obec tečovice tečovice
2011 slovácké variace, o. s. uherský Ostroh
2011 Obec Prakšice Prakšice
2011 Obec modrá modrá
2011 pí krchňáčková Gabriela, f. o. Nivnice
2011 taneční soubor Popovjánek, o. s. Popovice
2011 mužský pěvecký sbor Ostrožská lhota, o. s. Ostrožská lhota
2011 Obec sušice sušice
2011 p. hadaš jiří, mgr. f. o. uherské hradiště
2011 Obec dolní Němčí dolní Němčí
2011 městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm
2011 Obec horní Bečva horní Bečva
2011 muzejní společnost ve Valašských kloboukách, o. s. Valašské klobouky
2011 pí kožíková eva, f. o. - hudebně taneční školička Zlín
2011 Občanské sdružení kopretina Březová, o. s. Březová
2011 soubor písní a tanců javořina, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 kulturní klub hulín, p. o. hulín
2011 kluB uNescO kROměŘÍŽ, o. s. kroměříž
2011 Občanské sdružení národopisný krúžek dolněmčan, o. s. dolní Němčí
2011 Folklorní soubor Rozmarýn, o. s. Újezdec u luhačovic
2011 taneční soubor Botík, o. s. Březolupy
2011 msklc, o. s. Bystřice pod hostýnem
2011 kněžpolský mužský sbor, o. s. kněžpole
2011 muzeum jihovýchodní moravy ve Zlíně, p. o. Zlín
2011 krajská knihovna Františka Bartoše, p. o. Zlín
2011 sdružení přátel výtvarného umění kroměřížska, o. s. kroměříž
2011 spolek přátel souboru Radhošť, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 Obec stříílky střílky
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2011 dětský pěvecký sbor cOmeNius, o. s. uherský Brod
2011 divadlo BROd, o. s. uherský Brod
2011 světlovan, o. s. Bojkovice
2011 cimbálová muzika Valášek Zlín, o. s. Zlín
2011 dechová hudba Fryštácká javořina, o. s. Zlín
2011 dům dětí a mládeže sluníčko Otrokovice, p. o. Otrokovice
2011 AdAmus, o. s. Nedakonice
2011 Folklorní sdružení Babica, o. s. hluk
2011 ViNÁR, o. s. Nedakonice
2011 Pěvecký sbor smetana - hulín, o. s. hulín
2011 dům kultury uherský Brod, p. o. uherský Brod
2011 cimbálová muzika jaroslava Čecha, o. s. uherské hradiště
2011 Námořnická unie, o. s. Zlín
2011 p. mancl jaroslav, f. o. Bílovice
2011 cimbálová muzika hora, o. s. hradčovice
2011 smedOmA, o. s. strání
2011 Občanské sdružení Nedachlebjan, o. s. Nedachlebice
2011 taneční klub Rokaso uherské hradiště, o. s. uherské hradiště
2011 tOPOlANkA, o. s. topolná
2011 dechový soubor „NOVOVeŠŤANkA“, o. s. Ostrožská Nová Ves
2011 Národopisný soubor „Včelaran“, o. s. topolná
2011 sbor dobrovolných hasičů hážovice, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 slovácký krúžek háječek, o. s. Ostrožská lhota
2011 Obec kelníky kelníky
2011 Asociace českých filmových klubů, o. s. uherské hradiště
2011 Občanské sdružení musica minore, o. s. Valašské klobouky
2011 krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. Zlín
2011 Zdravý Rožnov, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 Obec Velký Ořechov Velký Ořechov
2011 Občanské sdružení Nivnička, o. s. Nivnice
2011 dům kultury v kroměříži, p. o. kroměříž
2011 dětský domov a Základní škola Vizovice, p. o. Vizovice
2011 městská kina uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 taneční soubor hradišťan, o. s. staré město
2011 jurkovičův svět, o. s. luhačovice
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2011 dechová hudba Buchlovjané, o. s. Buchlovice
2011 Štrajchkapela z kněžpola, o. s. kněžpole
2011 pí Švestková lenka, f. o. Bánov
2011 ONeNess, o. p. s. Rusava
2011 moravské děti, o. s. holešov
2011 dechová hudba Šarovec, o. s. hluk

2011
sdružení Václava hudečka pro pořádání houslových 
kurzů, o. s.

Zlín

2011 sportovní kluby policie Zlín, o. s. Zlín
2011 kulturní tradice lázeňského domu, o. s. Zubří
2011 Fanklub sk slavia Praha - fotbal, o. s. Praha
2011 mestský športový klub slovan trenčinaské teplice trenčianské teplice
2011 1. hFk Olomouc, a .s. Olomouc
2011 klub seniorů Bánov, o. s. Bánov
2011 malovaný kraj , o. s. Břeclav
2011 svaz tělesně postižených kroměříž, mO č. 1, o. s. kroměříž
2011 muzeum olomoucké pevnosti Olomouc Olomouc
2011 svaz tělesně postižených Velehrad, o. s. Velehrad
2011 p. Brychta miroslav, f. o. Březí
2011 p. Švancara Petr, f. o. Brno
2011 p. sklenář martin, f. o. uherské hradiště
2011 p. uherka Ondřej, f. o. uherské hradiště
2011 snails kunovice, o. s. kunovice
2011 svaz zdravotně postižených občanů, ZO č. 1. hodonín, o. s. hodonín
2011 Občanské sdružení klobučan, o. s. Valašské klobouky

2011
international Police Association, sekce ČR, Územní 
skupina 210 uherské hradiště, o. s.

uherské hradiště

2011
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v 
ČR, klub uherské hradiště, o. s.

uherské hradiště

2011
svaz diabetiků České republiky, územní organizace Rož-
nov pod Radhoštěm, o. s.

Rožnov pod Radhoštěm

2011 Základní oragnizace jednoty důchodců OB trenčín, n. o. trenčín
2011 svaz zdravotně postižených občanů, ZO č. 2. hodonín, o. s. hodonín
2011 Obec Babice Babice
2011 Základní škola Velehrad, p. o. Velehrad
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2011 Region slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu uherské hradiště
2011 lyžařský klub Razula Velké karlovice, o. s. Velké karlovice
2011 Běžecký areál Pustevny, o. s. Valašské meziříčí
2011 Obec Podolí Podolí
2011 sbor dobrovolných hasičů Částkov, o. s. Částkov
2011 sbor dobrovolných hasičů Bílovice, o. s. Bílovice
2011 sbor dobrovolných hasičů Petrůvka, o. s. Petrůvka
2011 moto Racing PosPa, o. s. kunovice
2011 sbor dobrovolných hasičů hovězí, o. s. hovězí
2011 cyklistický klub cyklo-Bulis, o. s. Bystřice pod hostýnem
2011 sbor dobrovolných hasičů Zlín - salaš, o. s. Zlín - salaš
2011 39. Přední hlídka Royal Rangers v kašavě, o. s. kašava
2011 taneční soubor stars, o. s. Bystřice pod hostýnem
2011 sportovní klub dance company, o. s. Bystřice pod hostýnem
2011 sbor dobrovolných hasičů mysločovice, io. s. mysločovice
2011 dům dětí a mládeže hluk, p. o. hluk
2011 155. horolezecký oddíl Vsetín, o. s. Vsetín
2011 hORedOle, o. s. huslenky
2011 městys Pozlovice Pozlovice
2011 jezdecká stáj „Al-kham-sa“ Zlámanka, o. s. kroměříž
2011 speedskating club Otrokovice, o. s. Otrokovice
2011 Občanské sdružení tcV strání, o. s. strání-květná
2011 Základní škola Velké karlovice, p. o. Velké karlovice
2011 tenisový klub Zašová, o. s. Zašová
2011 Valašský šachový klub mládeže, o. s. Vsetín
2011 Fighters centrum spartakus Vsetín, o. s. Vsetín
2011 moravský rybářský svaz, o. s. kroměříž
2011 lyžařský svaz Petrůvka, o. s. Petrůvka
2011 sbor dobrovolných hasičů Valašská Bystřice, o. s. Valašská Bystřice
2011 sbor dobrovolných hasičů slavičín, o. s. slavičín

2011
Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Č - 0210 
uherský Ostroh, o. s.

uherský Ostroh

2011 Rc klub elišky junkové Zlín, o. s. Zlín
2011 tenisový klub Radegast, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 p. kolaja Petr, f. o. strání-květná
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2011 sbor dobrovolných hasičů Rajnochovice, o. s. Rajnochovice
2011 Rednecks Bowl, o. s. Březolupy
2011 Základní škola Vsetín, trávníky 1217, p. o. Vsetín

2011
Základní škola koryčanské Paseky, Rožnov pod 
Radhoštěm, p. o.

Rožnov pod Radhoštěm

2011 dům dětí a mládeže matýsek, p. o. Napajedla

2011
junák - svaz skautů a skautek ČR, 6. skautské středisko 
ve Zlíně, o. s.

Zlín

2011 teNis Rožnov pod Radhoštěm, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 sbor dobrovolných hasičů Rudimov, o. s. Rudimov
2011 mtB-tRiAl cluB VsetÍN, o. s. Vsetín
2011 Agility kroměříž, o. s. kroměříž
2011 Nadační fond ZŠ loučka loučka
2011 sbor dobrovolných hasičů liptál, o. s. liptál

2011
junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci 
uherské hradiště, o. s.

uherské hradiště

2011 p. dobeš Vojtěch, f. o. Nedakonice
2011 město uherský Ostroh uherský Ostroh
2011 Obec košíky košíky
2011 Obec Pitín Pitín
2011 dračí lodě Ostrožská Nová Ves, o. s. Ostrožská Nová Ves
2011 1. slovácký klub uherské hradiště, o. s. uherské hradiště
2011 kynologický klub uherský Ostroh, o. s. uherský Ostroh
2011 sbor dobrovolných hasičů Ostrožská lhota, o. s. Ostrožská lhota
2011 tělovýchovná jednota sokol huslenky, o. s. huslenky
2011 Občanské sdružení dr. stivara, o. s. korytná
2011 Obec korytná korytná
2011 Veslařský klub slovácko uherské hradiště, o. s. uherské hradiště
2011 Ostrožský pulling club, o. s. uherský Ostroh
2011 kynologický klub slavičín, o. s. slavičín
2011 modelářský klub smČR, lmk Blaník uherské hradiště, o. s. uherské hradiště
2011 juvacyklo team, o. s. uherské hradiště
2011 Aerobik klub Zdena Zlín, o. s. Zlín
2011 klub biatlonu halenkovice, o. s. halenkovice
2011 kynologický klub Biskupice u luhačovic, o. s. Biskupice
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2011 Fotbalový club dolní Bečva, o. s. dolní Bečva
2011 snow academy, o. s. dolní Bečva
2011 Obec Újezdec Újezdec
2011 Obec hradčovice hradčovice
2011 Obec Rudimov Rudimov
2011 dům dětí a mládeže AstRA Zlín, p. o. Zlín
2011 Obec horní Němčí horní Němčí
2011 Občanské sdružení ketc korytná, o. s. korytná
2011 Český červený kříž, Oblastní spolek kroměříž, o. s. kroměříž
2011 Obec Částkov Částkov
2011 Občanské sdružení Na dědině, o. s. Částkov
2011 tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 AZAVeRO, o. s. tupesy
2011 Aquapark uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 klub úplně fantastické rekreace, o. s. uherské hradiště

2011
dužina Úsvit, duha - sdružení dětí a mládeže pro volný 
čas a recesi, o. s.

uherské hradiště

2011
sdružení hasičů Čech, moravy a slezka, Okresní sdruže-
ní hasičů uherské hradiště, o. s.

uherské hradiště

2011 mikroregion dolní Poolšaví, svazek obcí kunovice
2011 sbor dobrovolných hasičů kunovice, o. s. kunovice
2011 Orel jednota uherský Brod, o. s. uherský Brod
2011 letecko-modelářský klub staré město, o. s. staré město
2011 tělocvičná jednota sokol Bystřice pod hostýnem, o. s. Bystřice pod hostýnem
2011 hokejový klub uh - muži, s. r. o. Břestek
2011 AkROPOlis o. s. uherské hradiště
2011 sportoviště města uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 sbor dobrovolných hasičů Vlčnov, o. s. Vlčnov
2011 p. Rajzl evžen, centrum potápění Rajzl uherské hradiště
2011 tělocvičná jednota sokol uherský Brod, o. s. uherský Brod
2011 Racing club Zlín, o. s. Zlín

2011
OkResNÍ RAdA Asociace školních sportovních klubů ČR 
uherské hradiště, o. s.

uherský Brod

2011 taneční klub Gradace kroměříž, o. s. kroměříž
2011 Šachový klub Ostrožská Nová Ves, o. s. Ostrožská Nová Ves

přílOha Účetní záVĚrKY



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NAdAce děti-kultuRA-sPORt

67           

NORmÁlNÍ je POmÁhAt

2011 luhačovské Zálesí, o. p. s. slavičín
2011 AtletikA s RAdOstÍ, o. s. uherské hradiště
2011 centrum pro rodinu spolu, o. s. Vsetín
2011 sbor dobrovolných hasičů Bojkovice, o. s. Bojkovice
2011 sbor dobrovolných hasičů košíky, o. s. košíky
2011 sportovní klub edie teAm Vsetín, o. s. Vsetín
2011 Nadační fond tAleNt hÁZeNÁ - šance pro všechny Zubří
2011 tělovýchovná jednota sokol hutisko-solanec, o. s. hutisko-solanec
2011 mažoretky holešov, o. s. holešov
2011 Okresní fotbalový svaz Vsetín, o. s. Vsetín
2011 mtB javořina, o. s. strání
2011 o. s. Ohlá klika, o. s. horní Bečva
2011 sk BAdmiNtON Vsetín, o. s. Vsetín
2011 tZP NemO Zlín, o. s. Zlín
2011 in-line hokejový klub uherský Brod, o. s. uherský Brod
2011 klub sportovního tance swing kroměříž, o. s. kroměříž
2011 sbor dobrovolných hasičů Boršice u Blatnice, o. s. Boršice u Blatnice
2011 Orel jednota Zašová, o. s. Zašová
2011 tělocvičná jednota sokol Otrokovice, o. s. Otrokovice
2011 tělocvičná jednota sokol Vsetín, o. s. Vsetín
2011 ihc devils Zlín, o. s. Zlín
2011 p. kolaja ladislav, f. o. strání
2011 sportovní paintball slovácko, o. s. Nivnice
2011 sbor dobrovolných hasičů huslenky, o. s. huslenky
2011 sportovní školička kOcOuŘi, o. s. Zlín
2011 sbor dobrovolných hasičů sazovice, o. s. sazovice
2011 mtB malenovice, o. s. Zlín - malenovice
2011 sPORt hluk, p. o. hluk
2011 tj sokol Nový hrozenkov Nový hrozenkov
2011 tělovýchovná jednota Gumárny Zubří Zubří
2011 tj sokol Pozděchov Pozděchov
2011 tj sokol střelná střelná
2011 tj sokol střítěž střítěž
2011 sk Policie AikidO Vsetín Vsetín
2011 mF cORse, s. r. o. Zlín
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2011 městské divadlo Zlín, p. o. Zlín
2011 mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. Ostarav - dubina
2011 městské kulturní středisko holešov, p. o. holešov
2011 sociální služby města Bojkovice, p. o. Bojkovice
2011 Obec Valašská Bystřice Valašská Bystřice
2011 hokejbalový klub Vsetín, o. s. Vsetín
2011 svaz postižených civilizačními chorobami hluk, o. s. hluk
2011 Organizace postižených civilizačními chorobami v trenčíně trenčín
2011 Občanské sdružení zdravotně postižených v hulíně, o. s. hulín
2011 kultúrne centrum kubra, trenčín trenčín
2011 svaz postižených civlizačními chorobami Nivnice, o. s. Nivnice

2011
svaz postižených civlizačními chorobami uherský 
Ostroh o. s.

uherský Ostroh

2011 Základní škola staré město, komenského 1720, p. o. staré město
2011 tělovýchovná jednota Valašské meziříčí, o. s. Valašské meziříčí
2011 klub kultury uherské hradiště, p. o. uherské hradiště

2011
mateřská škola uherské hradiště, svatováclavská 943, 
p. o.

uherské hradiště

2011 Národopisný soubor kosteláci, o. s. kostelec
2011 Fotbal budoucnosti o. s. Olomouc
2011 Obec Štěrba Štěrba
2011 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc
2011 mateřské a rodinné centrum Beruška, o. s. Vizovice

2011
střední škola - centrum odborné přípravy technické 
uherský Brod, p. o.

uherský Brod

2011 sdružení rodičů a přátel ZŠ v Neubuzi, o. s. Neubuz
2011 mateřská škola Bojkovice, p. o. Bojkovice
2011 mateřská škola Vidče, p. o. Vidče
2011 3. Základní škola holešov, p. o. holešov
2011 Základní škola lačnov, p. o. lačnov
2011 Obec liptál liptál
2011 Základní škola liptál, p. o. liptál
2011 Základní škola a mateřská škola Žlutava, p. o. Žlutava
2011 sdružení rodičů při ZŠ liptál, o. s. liptál
2011 mateřská škola Zlín, lázeňská 412, p. o. Zlín - kostelec
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2011
Základní organizace Českého svazu včelařů 
Buchlovice, o. s.

Buchlovice

2011 Základní škola a mateřská škola traplice, p. o. traplice
2011 mateřská škola, Rastislavova 1800, staré město, p. o. staré město
2011 centrum Otevřená škola, p. o. Ostrožská lhota
2011 mateřská škola sušice, p. o. sušice
2011 Základní škola horní Němčí, p. o. horní Němčí
2011 mateřská škola Poteč, p. o. Poteč
2011 Základní škola a mateřská škola tečovice, p. o. tečovice
2011 Základní škola a mateřská škola Zděchov, p. o. Zděchov

2011
domek pro preventivní programy zaměřené na děti a 
mládež a jejich rodiny, o. s.

Zlín

2011 Základní škola a mateřská škola huštěnovice, p. o. huštěnovice
2011 mateřská škola Zlámanec, p. o. Zlámanec
2011 Základní škola a mateřská škola Březůvky, p. o. Březůvky
2011 Nadační fond Základní umělecké školy Valašské meziříčí Valašské meziříčí
2011 Základní umělecká škola Valašské meziříčí, p. o. Valašské meziříčí
2011 Základní škola Pozlovice, p. o. Pozlovice
2011 Základní škola a mateřská škola Pohořelice, p. o. Pohořelice
2011 centrum pro rodinu Zlín, o. s. Zlín
2011 mateřská škola s křesťanskou výchovou uherský Ostroh, p. o. uherský Ostroh
2011 společenství křesťanské mateřské školy v uh. Ostrohu, o. s. uherský Ostroh
2011 Základní škola a mateřská škola Březolupy, p. o. Březolupy
2011 dům dětí a mládeže uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Vsetín
2011 Základní škola Zlín, mikoláše Alše 558, p. o. Zlín
2011 Obec střížovice střížovice

2011
společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa 
Firkušného Napajedla, o. s.

Napajedla

2011 sdružení rodičů, přátel dětí a školy ZuŠ slavičín, o. s. slavičín

2011
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a střední 
pedagogická škola v kroměříži, p. o.

kroměříž

2011 Základní škola uherský Brod, mariánské náměstí 41, p. o. uherský Brod
2011 Základní škola Nedakonice, p. o. Nedakonice
2011 dům dětí a mládeže Brumov - Bylnice, p. o. Brumov-Bylnice
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2011 Rodinné centrum Valašské klobouky, o. s. Valašské klobouky
2011 Základní škola Záhumení Rožnov pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm

2011
Základní škola a mateřská škola speciální uherské 
hradiště, p. o.

uherské hradiště

2011 mateřská škola Brumov - Bylnice, p. o. Brumov-Bylnice
2011 Základní škola a mateřská škola sehradice, p. o. sehradice

2011
Základní škola a mateřská škola j. A. komenského 
Nivnice, p. o.

Nivnice

2011 Základní škola kunovice, u Pálenice, p. o. kunovice

2011
Základní škola praktická a Základní škola speciální 
uherský Brod, p. o.

uherský Brod

2011 mateřská škola Valašské klobouky, p. o. Valašské klobouky
2011 Základní škola kunovice, Červená cesta, p. o. kunovice
2011 Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, p. o. Napajedla
2011 Základní škola a mateřská škola Vsetín, turkmenská, p. o. Vsetín
2011 mateřská škola stříbrnice, p. o. stříbrnice
2011 Obec huštěnovice huštěnovice
2011 Rodičovské sdružení Na cestě, o. s. Vsetín
2011 Gymnázium jana Pivečky slavičín, p. o. slavičín
2011 Základní škola ludslavice, p. o. ludslavice
2011 dětský domov kroměříž, p. o. kroměříž
2011 střední škola hotelová a služeb kroměříž, p. o. kroměříž
2011 mateřská škola medlovice, p. o. medlovice
2011 Český červený kříž, Oblastní spolek uherské hradiště, o. s. uherské hradiště

2011
Občanské sdružení při Základní škole a mateřské škole 
Valašské meziříčí, o. s.

Valašské meziříčí

2011 mateřská škola Vážany, p. o. Vážany
2011 Základní škola a mateřská škola Zlechov, p. o. Zlechov
2011 Základní škola luhačovice, p. o. luhačovice
2011 Základní umělecká škola uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 mateřská škola mistřice, p. o. mistřice

2011
Základní škola t. G. masaryka uherské hradiště - mařa-
tice, p. o.

uherské hradiště

2011 Základní škola a mateřská škola Ostrožská lhota, p. o. Ostrožská lhota
2011 Základní škola staré město, p. o. staré město
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2011 klub přátel icm, o. s. uherské hradiště
2011 univerzita tomáše Bati ve Zlíně Zlín
2011 mateřská škola Pitín, p. o. Pitín
2011 Základní škola Ostrožská Nová Ves, p. o. Ostrožská Nová Ves
2011 Základní škola a mateřská škola Rataje, p. o. Rataje
2011 Základní škola Valašská Bystřice, p. o. Valašská Bystřice
2011 mateřská škola Pozlovice, p. o. Pozlovice
2011 konzervatoř Pavla josefa Vejvanovského kroměříž, p. o. kroměříž
2011 mateřská škola lačnov, p. o. lačnov
2011 Základní škola a mateřská škola speciální kroměříž, p. o. kroměříž
2011 Obec Velká lhota Velká lhota
2011 Základní škola Vidče, p. o. Vidče
2011 Základní škola iNteGRA Vsetín, p. o. Vsetín
2011 Základní škola lidečko, p. o. lidečko
2011 Základní škola Zlín, mostní, p. o. Zlín
2011 Základní škola Neubuz, p. o. Neubuz
2011 středisko pro volný čas dětí a mládeže hulín, p. o. hulín
2011 Základní škola a mateřská škola kostelany, p. o. kostelany
2011 Základní škola a mateřská škola Vítonice, p. o. Vítonice
2011 tělocvičná jednota sokol Bojkovice, o. s. Bojkovice
2011 mateřská škola Veletiny, p. o. Veletiny
2011 mateřská škola horní lideč, p. o. horní lideč
2011 Základní škola hluk, p. o. hluk
2011 Základní škola mateřská škola spytihněv, p. o. spytihněv
2011 mateřská škola košíky, p. o. košíky
2011 Základní škola a mateřská škola Bílovice, p. o. Bílovice
2011 ledet, o. s. uherské hradiště
2011 mateřská škola strání, p. o. strání
2011 Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm
2011 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm
2011 mateřské centrum Valašské meziříčí emcéčko, o. s. Valašské meziříčí
2011 Základní škola kostelec u holešova, p. o. kostelec u holešova
2011 mateřská škola drslavice, p. o. drslavice
2011 Základní škola a mateřská škola Nezdenice, p. o. Nezdenice
2011 Základní škola trnava, p. o. trnava
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2011 mateřská škola střelná, p. o. střelná
2011 Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, p. o. Vsetín
2011 středisko volného času holešov, p. o. holešov
2011 mateřská škola lužná, p. o. lužná
2011 mateřská škola slavičín - malé Pole, p. o. slavičín - malé Pole
2011 mateřská škola Velký Ořechov, p. o. Velký Ořechov

2011
Základní škola a mateřská škola uherské hradiště, 
Větrná 1063, p. o.

uherské hradiště

2011 mateřská škola komárov, p. o. komárov
2011 Základní škola hulín, p. o. hulín
2011 Základní umělecká škola hulín, p. o. hulín

2011
sdružení rodičů a přátel dětí dechového souboru morava 
při ZuŠ hulín, o. s.

hulín

2011 Základní škola a mateřská škola Ořechov, p. o. Ořechov
2011 mateřská škola, komenského 1721, staré město, p. o. staré město
2011 lmk Prakšice- Pašovice, o. s. Prakšice
2011 Občanské sdružení rodičů mistřic, o. s. mistřice
2011 mateřská škola Nedakonice. p. o. Nedakonice
2011 Základní škola a mateřská škola hutisko-solanec, p. o. hutisko-solanec
2011 Rodinné a mateřské centrum Rarášek - Zubří, o. s. Zubří
2011 střední škola kostka, s. r. o. Vsetín
2011 klub přátel Základní umělecké školy, o. s. uherský Brod  
2011 Základní škola a mateřská škola suchá loz, p. o. suchá loz

2011
Základní škola t. G. masaryka a mateřská škola horní 
Bečva, p. o.

horní Bečva

2011
Arcibiskupské gymnázium V kroměříži, školská 
právnická osoba

kroměříž

2011
Základní škola a mateřská škola uherské hradiště - 
jarošov, p. o.

uherské hradiště 

2011 2. základní škola Napajedla, p. o. Napajedla
2011 Základní škola a mateřská škola Prostřední Bečva, p. o. Prostřední Bečva
2011 středisko volného času klubko staré město, p. o. staré město
2011 mateřská škola lidečko, p. o. lidečko
2011 1. základní škola Napajedla, p. o. Napajedla
2011 Základní škola uherské hradiště, sportovní 777, p. o. uherské hradiště
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2011 mateřská škola Boršice u Blatnice, p. o. Boršice u Blatnice
2011 Základní škola Boršice u Blatnice, p. o. Boršice u Blatnice
2011 Základní škola mistřice, p. o. mistřice
2011 Základní škola a mateřská škola Racková, p. o. Racková
2011 dům dětí a mládeže uherský Ostroh, p. o. uherský Ostroh
2011 Základní škola a mateřská škola kudlovice, p. o. kudlovice
2011 střední odborná škola uherský Brod, p. o. uherský Brod
2011 Základní škola a mateřská škola tupesy, p. o. tupesy
2011 Základní škola uNescO uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 Základní škola a mateřská škola jalubí, p. o. jalubí
2011 centrum pro rodinu uherský Brod, o. s. uherský Brod
2011 Základní škola a mateřská škola Podolí, p. o. Podolí
2011 město uherský Brod uherský Brod
2011 Základní škola Buchlovice, p. o. Buchlovice
2011 dětské centrum Beruška, o. s. Zlín
2011 Základní škola Rajnochovice, p. o. Rajnochovice
2011 mateřská škola Babice, p. o. Babice
2011 Základní škola a mateřská škola Vlčnov, p. o. Vlčnov
2011 Základní škola a mateřská škola halenkovice, p. o. halenkovice
2011 Základní škola a mateřská škola Osvětimany, p. o. Osvětimany
2011 místní akční skupina Bojkovska, o. s. Bojkovice
2011 dům dětí a mládeže uherský Brod, p. o. uherský Brod

2011
sdružení rodičů a příznivců Základní školy uherský 
Ostroh, o. s.

uherský Ostroh

2011 centrum pro rodinu Beruška, o. s. uherský Brod
2011 střední odborná škola a Gymnázium staré město, p. o. staré město
2011 Základní škola a mateřská škola korytná, p. o. korytná
2011 Základní škola Pitín, p. o. Pitín
2011 Základní škola a  Základní umělecká škola dolní Němčí, p. o. dolní Němčí
2011 Základní škola topolná, p. o. topolná
2011 Obec Popovice Popovice

2011
střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická uher-
ské hradiště, p. o.

uherské hradiště

2011 cuPRum, o. s. uherské hradiště
2011 mateřská škola slavkov, p. o. slavkov
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2011 Obec slavkov slavkov
2011 sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje, o. s. Zlín
2011 Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, p. o. Rožnov pod Radhoštěm

2011
dětský domov, Základní škola speciální a Praktická 
škola Zlín, p. o.

Zlín

2011 Základní škola a mateřská škola Vigantice, p. o. Vigantice
2011 mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, p. o. Vsetín
2011 Základní škola a mateřská škola lukov, p. o. lukov
2011 dům dětí a mládeže slavičín, p. o. slavičín
2011 Základní škola a mateřská škola Prakšice, p. o. Prakšice
2011 mateřská škola hradčovice, p. o. hradčovice
2011 Základní škola Šumice, p. o. Šumice
2011 mateřská škola, uherský Brod, svatopluka Čecha 1528, p. o. uherský Brod
2011 Občanské sdružení při mŠ Obchodní, o. s. uherský Brod
2011 Občanské sdružení Čerstvě natřeno, o. s. uherské hradiště
2011 Občanské sdružení k. O. s. A., o. s. holešov
2011 církevní základní škola ve Zlíně, školská právnická osoba Zlín
2011 Základní škola a mateřská škola Žalkovice, p. o. Žalkovice
2011 dům dětí a mládeže Valašské klobouky, p. o. Valašské klobouky
2011 mateřská škola uherský Ostroh, p. o. uherský Ostroh
2011 mateřská škola kostelany nad moravou, p. o. kostelany nad moravou
2011 Čerchmanti, o. s. hulín
2011 Základní škola huslenky, p. o. huslenky

2011
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky uherské 
hradiště, p. o.

uherské hradiště

2011 mateřská škola dolní Němčí, p. o. dolní Němčí
2011 Český svaz včelařů, Základní organizace Boršice, o. s. Boršice 
2011 Základní škola a mateřská škola kašava, p. o. kašava
2011 mateřská škola Zašová, p. o. Zašová
2011 mateřské centrum slavičín, o. s. slavičín

2011
církevní základní škola v kroměříži, školní právnická 
osoba

kroměříž

2011 mateřské centrum klubíčko, o. s. kroměříž
2011 skřítek, o. s. holešov
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2011 Základní škola Valašské meziříčí, Šafaříkova 726, p. o. Valašské meziříčí
2011 kOlOVRÁtek, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 centrum pro rodinu Vizovice, o. s. Vizovice
2011 líska - občanské sdružení pro eVVO ve Zlínském kraji, o. s. Vsetín
2011 BuBu - klub dětské kultury Vsetín, o. s. Vsetín
2011 Základní škola praktická horní lideč, p. o. horní lideč

2011
církevní střední odborná škola Bojkovice, školská 
právnická osoba

Bojkovice

2011 Bojkovická minimateřina, o. s. Bojkovice
2011 dOmiNO cz, o. s. Zlín
2011 střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Zlín
2011 mateřská škola Zlín, kúty 1963, p. o. Zlín
2011 Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s. r. o. uherské hradiště
2011 sdružení technických a estetických činností, o. s. Zašová
2011 Základní škola uherský Brod, Na Výsluní 2047, p. o. uherský Brod
2011 Základní umělecká škola uherský Brod, p. o. uherský Brod
2011 mateřská škola, uherský Brod, Obchodní 1639, p. o. uherský Brod
2011 Základní škola Vizovice, p. o. Vizovice
2011 mateřská škola uherský Brod - Újezdec, p. o. uherský Brod - Újezdec
2011 Občanské sdružení deN, o. s. Vsetín

2011
Gymnázium j. A. komenského a jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky uherský Brod, p. o.

uherský Brod

2011 Arcibiskupství pražské Praha
2011 Český červený kříž hodonín, o. s. hodonín
2011 dětská psychiatrická léčebna Opařany, p. o. Opařany
2011 Obec Nezdenice Nezdenice
2011 Archa - sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, o. s. uherské hradiště

2011
sdružení křesťanských seniorů slovenska, klub trenčín 
- město, n. o.

trenčín

2011 AiR kluB kroměříž, o. s. kroměříž
2011 Obec stříbrnice stříbrnice

2011
jednota dôchodcov na slovensku, základná organizácia 
horná súča

horná súča

2011 Česká softballová asociace Praha
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2011
svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace 
kunovice, o. s.

kunovice

2011 Základní škola uherské hradiště, Za Alejí 1072, p. o. uherské hradiště

2011
konzervatoř jana deyla a střední škola pro zrakově 
postižené

Praha

2011 Nadační fond AdiuVARe Olomouc
2011 ceNtRum dON BOscO, salesiálnský klub mládeže, o. s. Pardubice
2011 tělovýchovná jednota sOkOl Nezdenice, o. s. Nezdenice
2011 sportovní kluby Ostrožská lhota, o. s. Ostrožská lhota
2011 tj jiskRA staré město, o. s. staré město
2011 tj sokol huštěnovice, o. s. huštěnovice
2011 tělovýchovná jednota topolná, o. s. topolná
2011 sk tučapy, o. s. tučapy
2011 tělovýchovná jednota Podolí, o. s. Podolí
2011 Nadační fond neurochorgugie Bohunice Brno - Bohunice
2011 kulturní klub Osvětimany Osvětimany
2011 Nadácia svätej margity, Púchov Púchov
2011 střední škola gastronomie a služeb, p. o. Přerov
2011 lawn tennis club Přerov, o. s. Přerov
2011 sk hranice, o. s. hranice
2011 Přerovský volejbalový klub, o. s. Přerov
2011 jk Gracie dřevohostice, o. s. turovice
2011 kBc Přerov, o. s. Přerov
2011 p. Adámek Ondřej, f. o. Vsetín
2011 dostihy slušovice, o. s. Olomouc
2011 „Ajin“, o. s. horoměřice

2011
iZAP - sdružení pro intergraci zdravých a postižených 
dětí a mládeže „chceme žít s vámi“, o. s.

Zlín

2011 pí Odložilová kristýna, f. o. tlumačov
2011 taneční skupina Goonies, o. z. trenčín
2011 Obec huslenky huslenky
2011 Český červený kříž Ostrožská lhota, o. s. Ostrožská lhota
2011 dětský domov uherský Ostroh, p. o. uherský Ostroh
2011 Fotbalový club Fc Rožnov pod Radhoštěm, o. s. Rožnov pod Radhoštěm
2011 dětský domov a Základní škola liptál, p. o. liptál
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2011 dětský domov Bojkovice, p. o. Bojkovice
2011 taneční skupina kotár, o. s. Vsetín
2011 Rodinné centrum Ovečka, o. z. trenčianské teplice
2011 As trenčín, a. s. trenčín
2011 Filharmonie Bohuslava martinů, o. p. s. Zlín
2011 p. Vařacha lukáš, f. o. uherské hradiště
2011 p. hořínek mikuláš, f. o. Zlámanec
2011 p. Šavara Roman, f. o. halenkovice

2011
Okresní organizace svazu zdravotně postižených civli-
začními chorobami Vsetín, o. s.

Vsetín

2011 p. horehleď tomáš, f. o. Bílovice
2011 senior centrum uh, p. o. uherské hradiště
2011 svaz postižených civilizačními chorobami Boršice, o. s. Boršice
2011 p. Rybnikář marek, f. o. hluk

2011
diakonie Čce - hospic citadela, Valašské meziříčí, 
církevní právnická osoba

Valašské meziříčí

2011 město Bojkovice Bojkovice
2011 centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. Zlín
2011 pí huťková dominika, f. o. Zlín
2011 dotek, o. p. s. Vizovice
2011 p. Polák Petr, f. o. uherské hradiště
2011 pí Procházková marcela, f. o. Zlín
2011 pí Orlová Zuzana, f. o. Vážany
2011 p. mana Roman, f. o. Vlachovice
2011 pí málková Petra, f. o. uherský Brod

2011
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v 
ČR, klub Auxilium, o. s.

hošťálková

2011 „Rodinné centrum kamarád - Nenuda, o. s.“ Zlín
2011 p. Záboj lukáš, f. o. Zborovice
2011 uherskohradišťská nemocnice, a. s. uherské hradiště
2011 sociální služby uherské hradiště, p. o. uherské hradiště
2011 p. Bohun Vít, f. o. uherské hradiště
2011 pí Zuzáňáková lenka, f. o. Zlín - malenovice
2011 centrum pro seniory Zachar kroměříž, o. s. kroměříž
2011 p. kunčar martin, f. o. Zlín
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2011 město slavičín slavičín
2011 pí hráčková lucie, f. o. hluk

2011
společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, 
okresní organizace uherské hradiště, o. s.

uherské hradiště

2011
svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní 
organizace korytná, o. s.

korytná

2011 charita sv. rodiny luhačovice luhačovice
2011 p. juřík Antonín, f. o. uherské hradiště
2011 p. Šimon dominik, f. o. uherské hradiště
2011 p. Špaček stanislav, f. o. staré město
2011 p. charvát Vratislav, f. o. uherský Brod
2011 p. laga jakub, f. o. kroměříž
2011 p. slezák metoděj, f. o. uherský Brod

2011
Český klub nedoslýchavých helP, středisko uherský 
Brod, o. s.

uherský Brod

2011
Fond ohrožených dětí; Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc klokánek FOd kroměříž, o. s.

kroměříž

2011 městské lázně Vsetín, p. o. Vsetín

2011
Rada seniorů České republiky, krajská rada Zlínského 
kraje, o. s.

Zlín

2011 „BandR“, o. s. uherský Brod
2011 sociální služby Vsetín, p. o. Vsetín
2011 charita Vsetín, církevní právnická osoba Vsetín
2011 Nadace dětem terezy maxové Praha
2011 klub seniorů Ostrožská lhota, o. s. Ostrožská lhota
2011 Aerobic dancers kladno, o. s. kladno
2011 Nadační fond Přerovského jazzového festivalu Přerov
2011 cyklistický oddíl miko cycles, o. s. Přerov
2011 WAsPs Racing Přerov, o. s. Přerov
2011 tělocvičná jednota sokol Přerov, o. s. Přerov
2011 Nadační fond mAmut Přerov
2011 tk PRecOlOR Plus Přerov, o. s. Přerov

2011
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, p. o.

Přerov

2011 mikroregion staroměstsko staré město
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2011 slovácká základní umělecká škola, s. r. o. uherské hradiště
2011 Občanské sdružení ABecedA, o. s. Otrokovice - kvítkovice
2011 sportovní klub stříbrnice, o. s. stříbrnice
2011 pí Zelená marie, f. o. Praha
2011 p. kebort tomáš, f. o. uherské hradiště
2011 Orel župa Velehradská, o. s. uherské hradiště
2011 Základní škola uherský Brod - havřice, p. o. uherský Brod - havřice
2011 Bk cAstA sPu NitRA Nitra
2011 myslivecká společnost Niva Bojkovice, o. s. Bojkovice
2011 sdružení pro rozvoj soláně, o. s., ic Zvonice soláň karolinka
2011 střední škola mesit, o. p. s. uherské hradiště
2011 Základní škola uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, p. o. uherský Brod
2011 Obec mistřice mistřice
2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické liptál liptál
2011 město uherské hradiště uherské hradiště
2011 Obec doubravy doubravy
2011 Římskokatolická farnost strání strání
2011 Základní škola uherský Brod - Újezdec, p. o. uherský Brod - Újezdec
2011 Český červený kříž medlovice, o. s. medlovice
2011 hokejový klub duklA trenčín, a. s. trenčín
2011 svaz postižených civilizačními chorobami Vsetín, o. s. Vsetín
2011 Barrister & Principal, o. .s Brno   
2011 Valašská rekreologická společnost Vsetín Vsetín
2011 klub světlov, o. s. Bojkovice
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17. ZpůSOb vypOŘáDání výSlEDKu hOSpODaŘEní Z pŘEDcháZEJících ÚČEtních ObDObí
Ztráta roku 2010 byla zaúčtována na účet nadačního fondu.

18. DalŠí inFOrMacE vyžaDOvané ZáKOnEM O naDacích a naDaČních FOnDEch
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. b) zákona 227/1997 sb., o nadacích a nadačních 

fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a 
to do maximální výše 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 

Náklady související se správou nadace činily v roce 2011 - 6.683.335,57 kč 
tj. 3,94 % z poskytnutých nadačních příspěvků.

19. v rOcE 2011 byly náKlaDy na:
auditorské služby   23.400,-- kč
daňové poradenství  31.440,-- kč

 .................................................
 michaela Pavlíčková kuřinová,
 předsedkyně správní rady Nadace děti-kultura-sport

 .................................................
 Veronika Neumanová, 
 členka správní rady Nadace děti-kultura-sport

sestavil: 

dana chmelařová
účetní Nadace děti-kultura-sport

V uherském hradišti dne:  30. 4. 2012                 
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Kontakty

naDacE Děti-Kultura-SpOrt

Sídlo: 
kollárova 447
686 01 uherské hradiště
Zlínský kraj, Česká republika

Kontakt: 
tel./fax: (+420) 572 555 326
Gsm: (+420) 737 277 146
e-mail: nadace@nadacedks.cz
www.nadacedks.cz

bankovní spojení:
Peněžní dům, spořitelní družstvo
číslo účtu: 1050000062 / 2200

datum založení:  11. července 2000
Právní forma:  nadace
iČ:    26218330
   Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném krajským soudem  

   v Brně, oddíl N, č. vložky 231
Zřizovatel nadace: ivo Valenta


