VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2015

Vážení přátelé,
když jsem se před více než rokem rozhodla odejít z „jistého“ zaměstnání a pustit se do
„nejistého“ nadačního fondu, měla jsem jediné přání. Přála jsem si ve svém nitru pomoci
alespoň šesti dětem. Šestka je moje šťastné číslo.
Již v roce 2015, kdy Cesta talentu stihla pouze půlku kalendářního roku, jsme pomohli a splnili
sen sedmi talentovaným dětem. Jako dnes si vzpomínám, jak vzrušující bylo, když jsem
astronomovi Honzovi přidělovala unikátní talentové číslo 7. Můj sen se splnil. A spolu s ním i
sny sedmi úžasných dětí.
2. dubna 2016 nadační fond Cesta talentu oslavil své první narozeniny. Tento neziskový
projekt, majíc za cíl jednoduchou myšlenku - pomoci talentovaným dětem z běžných českých
rodin, si našel své místo na světě a troufám si říci, že zaujal i dárce a sponzory, kteří v Cestě
talentu našli ideu, jež doposud v neziskovém sektoru postrádali.
Současná mladá generace českých dětí je neskutečně šikovná, ambiciózní a touží něco
dokázat. A tak nám již prvních sedm dětí v roce 2015 ukázalo, kolik potenciálu a talentu se
skrývá v mladých hercích, sportovních, astronomech, režisérech, myslivcích či rukodělně
nadaných košíkářích.
Říká se, že nejtěžší je samotný počátek. Možná první dny, týdny i měsíce byly rozjasňovány
mým nadšením z toho, že Cesta talentu spatřila světlo světa, ale i tak mohu říci, že právě onen
start byl nejkrásnější. První setkání s pedagogy, první motivační dopisy, první pohovory s
talentovanými dětmi, první zpětné vazby…. Cesta talentu opravdu žila.
Ptáte se, čím je Cesta talentu tak jedinečná? Když jsem se rozhodla založit nadační fond, byla
jsem si vědoma, že právě ona jedinečnost je stěžejním prvkem, který z Cesty talentu vytvoří
fungující a smysluplný projekt. Věděla jsem, že to chce „něco navíc“. Víte, Cesta talentu je
vlastně takovým mým vlastním dítětem. Pečuji o něj, učím se spolu s ním, raduji se z úspěchů a
snažím se poučit z neúspěchů. A co si přeji od svých dětí? Aby z nich vyrostli zodpovědné
milující osoby, které budou myslet na druhé, budou mít své sny, za jejichž naplněním
ambiciózně půjdou, budou si vážit pomoci, budou mít touhu změnit svět k lepšímu.
A tak vznikla myšlenka zpětné vazby. Právě zpětná vazba je jeden z prvků, který činí z
nadačního fondu Cesta talentu jedinečný projekt. Každé dítě, které v rámci našeho projektu
podpoříme, vymýšlí a realizuje svou zpětnou vazbu. Cílem je vybudovat v dětech odpovědnost
a touhu podělit se s ostatními, dětmi, seniory, kamarády, cizími lidmi. Podělit se o to, co se
naučili, předat dál své zkušenosti, potěšit druhé, pomoci jim. Je krásné sledovat, jak vášnivě a
zodpovědně „naše“ talentované děti svou zpětnou vazbu připravují, těší se na ní a realizují ji.
Pokud máte i Vy chuť se zapojit do neziskového sektoru, neváhejte. Ať už si založíte vlastní
neziskovku, rozhodnete se aktivně zapojit do již fungujícího projektu či budete ﬁnančně nebo
hmotně neziskový sektor podporovat, má to obrovský smysl.
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Mé poděkování patří především všem našim dárcům, které zaujala myšlenka našeho
neziskového projektu, kteří se ztotožnili s talentovanými českými dětmi a kteří se rozhodli
pomoci. Pomoci splnit sny, podpořit talent a změnit tak celý život českých dětí. Z celého srdce
Vám všem děkuji.
Také moc děkuji svým kolegům a své rodině, kteří mne podporují. Bez Vás by to nešlo.
Více informací o nadačním fondu Cesta talentu se dočtete v této výroční zprávě.
Těším se, že budeme moci i nadále podporovat a pomáhat talentovaným dětem.
Pomůžete s námi? www.cestatalentu.cz
Srdečeně Vaše

V Mladých Bukách 27. června 2016
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Ing. Eva Kroupová
předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Cesta talentu
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VYJÁDŘENÍ REVIZORA NADAČNÍHO FONDU
CESTA TALENTU K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2015
Vážení přátelé,
jako revizor sleduji již necelý rok Nadační fond Cesta talentu s potěšením, neboť nadační fond
nejen že funguje v souladu se svým statutem a právním řádem, ale rovněž se mu daří naplňovat
své poslání spočívající v podpoře nadějných dětí. Nadační fond hospodaří s ﬁnančními
prostředky i hmotným dary, které přijímá od štědrých dárců, smysluplně a v souladu se svým
účelem.
Mohu proto konstatovat, že činnost Nadačního fondu Cesta talentu a jeho výroční zprávu za
rok 2015 považuji za věrný obraz jeho činnosti a za potvrzení toho, že idea jeho zakladatelky
dochází svého naplnění.
Věřím, že Nadační fond Cesta talentu bude úspěšným neziskovým projektem i v budoucnu a
že pomůže další řadě dětí k tomu, aby rozvíjely svůj talent.

V Brně dne 25. května 2016
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Mgr. Pavel Kroupa
revizor
Nadačního fondu Cesta talentu
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VIZE
Náš nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který
díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému
bezproblémoví. Pomáháme talentovaným, těm co o něco usilují.

POSLÁNÍ
Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit
tím svět k lepšímu.

KOMU POMÁHÁME
Pomáháme běžným českým rodinám a jejich dětem. Na základě formulář může o podporu
Cestou talentu zažádat každý zájemce. Jaká jsou kritéria výběru?

BĚŽNÁ ČESKÁ RODINA
Rodiče chodí do zaměstnání, snaží se své děti podporovat, avšak nedostatečně ﬁnanční
prostředky limitují jejich možnosti.
OPRAVDOVÝ TALENT A SNAHA
Dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu -- sport, hudba, věda. Aktivně se snaží
rozvíjet svůj talent, dělá něco "navíc". Vystupuje na hudebních koncertech, účastní se
sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.
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DOPORUČENÍ PEDAGOGŮ ČI VEDOUCÍHO KROUŽKU
Při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu se předkládá doporučení učitele nebo
vedoucího kroužku, jež potvrzuje talent a potenciál dítěte.
MOTIVAČNÍ DOPIS
Každé dítě vypracovává svůj vlastní motivační dopis, který předkládá při žádosti o podporu
nadačním fondem Cesta talentu. Dopis by měl obsahovat následující informace: - představení
dítěte (jméno, věk, apod.); - co si přeje dítě dokázat, čím si přeje být, např. kdo je jeho vzor
apod.; - jak můžeme dítěti pomoci, čím bychom mohli pomoci rozvoji jeho talentu, ideálně i
cena dané pomoci; - zpětná vazba = jak se za danou pomoc odvděčí, tj. co navrátí společnosti,
necháme návrh na dítěti.

HODNOTY
POCTIVOST A ODPOVĚDNOST
Jsme poctiví k našim dárcům a investujeme jejich příspěvky co nejefektivněji. Chováme se
odpovědně ke svěřeným prostředkům i k osudům, kterým pomáháme.
RESPEKT K TĚM, KTERÝM POMÁHÁME A K JEJICH ŽIVOTNÍM HODNOTÁM
Respektujeme ty, kterým pomáháme.
TRANSPARENTNOST
Každý z našich příběhů je průběžně monitorovaný a o výsledcích Vaší pomoci Vás budeme
pravidelně informovat. Dary jsou snadno dohledatelné. Stačí do našeho systému zadat
unikátní talentové číslo a obratem se dozvíte, jak Váš příspěvek pomáhá a jak se příběh vyvíjí.
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ZPĚTNÁ VAZBA
Děti učíme, že není možné jen brát, ale že musejí i dávat nazpět. Každý účastník tedy za pomoc
něco společnosti navrátí. Chlapec, který se zúčastní bmx campu, pak musí děti ve své
komunitě naučit nové triky na kole. Dívka, která může díky naší nadaci chodit na hodiny
klavíru, zahraje např. 2x ročně pro radost seniorům v domově důchodců apod.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Princip fungování je jednoduchý. Dítě má talent. Snaží se ho rozvíjet. Pracuje na sobě. Rodiče
však nemají možnost jeho rozvoj dostatečně, zvláště ﬁnančně, podpořit, pouhá snaha dítěte v
dnešní době prostě nestačí. A proto jsme tu my. Odhalíme potenciál, který v dítěti je. Vidíme, že
za svým snem tvrdě jde, snaží se, touží být opravdu nejlepší. A my mu pomůžeme. Pomůžeme
dětem z obyčejných rodin. Klukovi zapůjčíme nové kolo nebo mu zařídíme účast na
sportovním campu, dívce s výtvarným nadáním zajistíme hodiny kreslení apod. Vše probíhá
po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem. Snažíme se, aby dítě pochopila, že by bylo dobré za
naši pomoc společnosti něco vrátit. Může navrhnout, jak rozvoj svého talentu zúročí v
prospěch společnosti, nebo mu zpětnou vazbu, po konzultaci s ním, vymyslíme my. A tak se
další děti od našeho talentovaného chlapce naučí nové triky na kole, dívka nalamuje krásné
obrazy dětem do školky a talentovaný zpěvák zazpívá v domově seniorů.
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Název:

Nadační fond Cesta talentu
(dále jen „Nadační fond“)

Datum vzniku:

2. dubna 2015

Sídlo:

č. p. 382, 542 23 Mladé Buky

IČO:

03909573

Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:

Nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku
pod spisovou značkou N 386 vedenou u
Krajského soudu v Hradci Králové

Účel nadačního fondu:

ź podpora rozvoje talentovaných dětí ze

sociálně slabých rodin v České republice ve
volnočasových aktivitách a vzdělávání
prostřednictvím ﬁnančních a věcných
příspěvků
ź poskytnutí možnosti dětem ze sociálně
slabých rodin rozvíjet se v oborech, pro
které mají nadání a umožnit rozšiřovat a
zlepšovat své dovednosti a znalosti
Zakladatelka:

Ing. Eva Kroupová

Vklad zakladatelky:

10.000 Kč

Členové správní rady:

ź Ing. Eva Kroupová
ź Ing. Gražyna Grundová
ź Kateřina Reicheltová

Revizor:

Mgr. Pavel Kroupa

Číslo bankovního účtu:

7770777002/5500

1. Přehled o majetku a závazcích
Děti učíme, že není možné jen brát, ale že musejí i dávat nazpět. Každý účastník tedy za pomoc
něco společnosti navrátí. Chlapec, který se zúčastní bmx campu, pak musí děti ve své
komunitě naučit nové triky na kole. Dívka, která může díky naší nadaci chodit na hodiny
klavíru, zahraje např. 2x ročně pro radost seniorům v domově důchodců apod.
2. Přijaté dary
Nadační fond přijal v roce 2015 nadační dary v celkové výši 92.900 Kč. Všichni dárci požádali
Nadační fond o zachování anonymity ve smyslu § 359 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
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3. Přehled o použití majetku Nadačního fondu
Příjmy za rok 2015 a ostatní majetek Nadačního fondu byl využíván k zabezpečení činnosti, pro
kterou byl Nadační fond zřízen. Jednalo se zejména o:
ź soudní poplatek za zápis do OR ve výši 6.000 Kč;
ź platbu za ceduli pro sídlo Nadačního fondu ve výši 327 Kč;
ź platbu tiskoviny Cesta talentu ve výši 2.635 Kč;
ź platbu za doménu www.cestatalentu.cz ve výši 405 Kč;
ź nadační příspěvky v celkové výši 22.753 Kč.
4. Poskytnuté nadační příspěvky
Nadační fond poskytl v roce 2015 nadační příspěvky v celkové výši 22.753 Kč. Žádný z
nadačních příspěvků nebyl vyšší než 10.000 Kč.
5. Zhodnocení dodržení pravidel hospodaření
Nadační fond při svém hospodaření v roce 2015 dodržel pravidla pro poskytování nadačních
příspěvků podle ustanovení § 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
6. Účetní závěrka Nadačního fondu
Součástí této výroční zprávy je účetní závěrka Nadačního fondu za rok 2015.
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ROZVAHA
PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SESTAVENÉ K 31.12.2015

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2015
Sestavená podle hlavy IV vyhlášky č.504/2002 Sb.

1. Základní informace o účetní jednotce
Nadační fond Cesta talentu

Název a sídlo

Č.p. 382
542 23 Mladé Buky
IČO : 03909573

nadační fond

Právní forma

Rozhodující předmět činnosti :
Podpora rozvoje talentovaných dětí ze sociálně slabých rodin v ČR ve volnočasových
aktivitách a vzdělávání prostřednictvím finančních a věcných příspěvků
Poskytnutí možnosti dětem ze sociálně slabých rodin rozvíjet se v oborech, pro které mají
nadání a umožnit jim rozšiřovat a zlepšovat své dovednosti a znalosti
Datum vzniku :

2. dubna 2015

Zakladatel : Ing. Eva Kroupová, nar. 6.3.1986
Na Pískovně 661/32, 460 14 Liberec XIV

Orgány společnosti fungovaly ve sledovaném účetním období v následujícím složení:
Správní rada :
Ing. Eva Kroupová – předseda
Ing. Gražyna Grundová
Kateřina Reicheltová
Revizor :
Mgr. Pavel Kroupa

Změny v orgánech společnosti
V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v orgánech společnosti

Vklady zakladatelů :
Zakladatel vložil do společnosti peněžní vklad 10 tis. Kč, vklad je plně splacen.

Účast v jiných účetních jednotkách
Účetní jednotka nemá sama ani prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem podíl
v jiné účetní jednotce, účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry. Účetní jednotka
nemá organizační složku.

Zaměstnanci
Účetní jednotka neměla ve sledovaném období žádného zaměstnance
Odměny členům správní rady a revizorovi nebyly v r. 2015 zúčtovány ani vyplaceny.
Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly poskytnuty

2. Používané účetní metody a obecné účetní zásady
Účetní jednotka účtuje plně dle platného znění zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky,
účetních standardů a dalších pokynů vztahujících se k vedení účetní evidence neziskových
organizací.
Účetní jednotka neprovedla v roce 2015 žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o
účetnictví.

Způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami.
Společnost nevytváří dlouhodobý hmotný majetek ve vlastní režii.
Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky v cizí měně.

Jiná aktiva a pasiva
Společnost využívá pro dodržení „akruální principu“, tj. zachycování nákladů a výnosů ve
věcné a časové souvislosti, účty skupiny Jiná aktiva, resp. Jiná pasiva.
Náklady příštích období obsahují již realizované výdaje, které se týkají nákladů v příštích
účetních obdobích. Příjmy příštích období obsahují částky účetní jednotkou dosud nepřijaté,
které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na
účtech pohledávek. Výdaje příštích období obsahuje náklady, které souvisejí s běžným
účetním obdobím, ale úhrady dosud nebyly uskutečněny. Výnosy příštích období obsahuje

úhrady, které jsou již přijaty v běžném účetním období, příslušné výkony však budou
realizovány až v období následujícím.

3

.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
V účetnictví společnosti tak k 31.12.2015 není evidován žádný dlouhodobý majetek
Najatý majetek
Účetní jednotka nemá žádný najatý majetek.

Pohledávky a závazky
Pohledávky ani závazky z obchodního styku nebyly k rozvahovému dni evidovány.
Společnost neeviduje závazky, které nejs ou obsaženy v účetní závěrce (zástavy, ručení,
apod.).
Poskytnuté a přijaté dary
Účetní jednotka v roce 2015 přijala v celkové výši 85 tis. Kč a poskytla finanční i nepeněžní
dary v hodnotě 27 tis. Kč. Nevyužité darované prostředky jsou zachyceny na účtu 911 …
Fondy

Přechodné účty aktiv a pasiv
381 … Náklady příštích období
Časové rozlišení obsahuje standar dní položky, jako je předplacená údržba domény apod.
v celkové výši 355,-- Kč.

Vlastní zdroje
Vlastní jmění ve výši 10 tis. Kč je představováno vkl adem zakladatele, tak jak je dáno
v Zakládací listině Nadačního fondu Cesta talentu
Do vlastního kapitálu dále vstupují Fondy a hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Opravné položky a rezervy
Účetní jednotka netvořila v r. 2015 žádné rezervy či opravné položky, neboť nenalezla
dostatečný titul k jejich případné tvorbě.

Základ daně z příjmů
Při stanovení základu DPPO bylo postupováno podle zákona 586/1992 Sb. ve znění platných
předpisů k 31.12.2015.
Společnosti nevznikla za účetní rok 201 5 daňová povinnost
Další informace
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ani v oblasti ochrany
životního prostředí.

4. Významné události, které nastaly mezi 31. 12. 201 5 a datem sestavení účetní závěrky
V době od data konce účetního o bdobí roku 201 5 do dne sestavení účetních výkazů a přílohy
k nim nedošlo k žádným událostem, které by mohly být významné ve vztahu k údajům, které
jsou uvedeny v účetní závěrce a mohly by ovlivnit hodnocení majetku, závazků, vlastního
kapitálu nebo finan ční situace společnosti.

V Liberci 24.6.2016

Ing. Eva Kroupová
Předseda správní rady

