
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2016



Vážení přátelé,

před více než dvěma lety jsem učinila to nejlepší rozhodnutí – odejít z jistého zaměstnání             

a pracovat na volné noze s cílem splnit svůj největší sen – pomáhat druhým. 

Ty dva roky neskutečně utekly, a jak jsem psala do loňské výroční zprávy, mým skromným 

snem bylo v počátku pomoci alespoň šesti dětem, šestka je moje šťastné číslo. Cesta talentu v 

roce 2015, za necelý půlrok své aktivní činnosti, nakonec pomohla úžasným sedmi 

talentovaným dětem.

Tento neziskový projekt si již během prvního půl roku svého života našel místo nejen u 

odborníků z řad učitelů a dalších pedagogických pracovníků, na základě jejichž doporučení 

vybíráme talentované děti, ale především mezi dárci a sponzory, které právě onen pečlivý 

výběr a cílová skupina, tedy běžné české rodiny a jejich talentované děti, do které jsou svěřené 

prostředky mířeny, nadchl.

Rok 2016 byl však více než naplněním snu. Ne dvojnásobek, ne trojnásobek, ale čtyřnásobek! 

Cesta talentu v roce 2016 změnila život osmadvaceti rodinám. Osmadvaceti dětem. Objevila 

osmadvacet jedinečných talentů. Splnila osmadvacet snů. Zažila nápaditých osmadvacet 

zpětných vazeb.

Ona 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. Přejeme si takto vybudovat v dětech odpovědnost a touhu podělit se s 

ostatními, dětmi, kamarády, cizími lidmi, seniory. Podělit se o to, co se díky naší pomoci 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. 

Ráda bych také uvedla, že dalším prvkem, který na Cestě talentu naši dárci oceňují, je pečlivý 

výběr dětí, jež se rozhodneme do projektu zapojit. Nevybereme totiž rozhodně každé dítě. 

Necháme si poradit od odborníků, z řad pedagogů, vedoucích zájmových kroužků apod. 

Jakmile je některé dítko doporučeno, tak velmi citlivě, s ohledem na respekt k soukromí dětí i 

jejich rodin zjišťujeme, zdali doporučené dítě pochází opravdu z rodiny, která naši případnou 

pomoc potřebuje. Pokud splňuje naše požadavky, dostane dítě za úkol napsat a odevzdat do 

předem stanoveného termínu o sobě motivační dopis. Je velmi zajímavé sledovat, kolika 

dětem tento motivační dopis dělá problém, bohužel. Již v tomto kroku tak snadno zjistíme, jak 

moc je dítě zapálené do svého koníčku a jedná se i o jistou předzvěst toho, jak ochotně či 

neochotně by asi plnilo již zmiňovanou zpětnou vazbu…

Ano, některé děti dopis neodevzdají, a ano, tyto děti jsou následně z výběru vyřazeny. S dětmi, 

které dodrží stanovený termín a dopis nám odevzdají, se následně osobně setkáváme, ideálně 

i s jejich rodiči, a ladíme možnosti naší pomoci. A pak se plní sny…

Právě pečlivost tohoto postupu je pro nás zárukou, že prostředky svěřené našimi dárci putují 

na ta správná místa. A právě ona pečlivost, a dalo by se říci s tím spjatá i časová náročnost, je 
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jedním z důvodů, že nepomáháme stovkám dětí ročně, kterým bychom anonymně přeposílali 

prostředky, ale raději vybereme několik dětí, které osobně známe a za jejichž výběrem si 

stojíme.

Ráda bych také uvedla, že je krásné sledovat, kolik talentu, potenciálu a touhy něco dokázat se 

skrývá v současné mladé generaci. Protože, ač některé děti dopis neodevzdají, jiné nemají 

žádné koníčky, je v mladé generaci stále mnoho dětí, které touží a mají sny. Přejí si něco změnit, 

něčeho dosáhnout, někomu pomoci, změnit svět k lepšímu. A právě tyto děti jsou naší 

budoucností. 

Závěrem bych ráda poděkovala především všem našim dárcům, kteří se rozhodli pomoci. 

Pomoci změnit dětský život, splnit dětský sen, podpořit českou rodinu. Z celého srdce Vám 

všem děkuji.

Dovolte mi poděkovat mému partnerovi, který mne od samotného počátku podporoval a 

společně se mnou věřil, že Cesta talentu uspěje. Také děkuji svým kolegům za jejich pomoc a 

podporu. 

Těším se, že budeme moci i nadále podporovat a pomáhat talentovaným dětem. 

Pomůžete s námi? www.cestatalentu.cz

Srdečeně Vaše

V Mladých Bukách 11. května 2017
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Ing. Eva Kroupová

předsedkyně správní rady

Nadačního fondu Cesta talentu

http://www.cestatalentu.cz


VYJÁDŘENÍ REVIZORA NADAČNÍHO FONDU CESTA 

TALENTU K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2016

Vážení přátelé,

již druhým rokem jsem revizorem Nadačního fondu Cesta talentu.V rámci své kontrolní činnosti 

sleduji, jak nadační fond zdárně plní svůj účel, a to v souladu se svým statutem a právními 

předpisy. 

S potěšením konstatuji, že hospodaření nadačního fondu je nadále transparentní, smysluplné 

a účelné tak, aby byla naplněna základní idea celého projektu spočívající v podpoře a rozvoji 

talentu mladých lidí. Nadační fond v roce 2016 poskytl nadační příspěvky v ještě větší míře než 

v roce předcházejícím, který by prvním rokem jeho působení, a já pevně věřím, že tento trend 

bude pokračovat.

Z pozice revizora Nadačního fondu Cesta talentu proto shledávám, že působení tohoto 

nadačního fondu bylo v roce 2016 v souladu s jeho účelem, statutem a právním řádem. 

Současně považuji výroční zprávu za rok 2016, která mi byla předložena k vyjádření, za věrný a 

úplný obraz hospodaření Nadačního fondu Cesta talentu v roce 2016.

V Brně dne 3. června 2017
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Mgr. Pavel Kroupa

revizor

Nadačního fondu Cesta talentu



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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 strana 6



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

Přehled o majetku a závazcích

Nadační fond v roce 2016 hospodařil pouze s přijatými dary na účet Nadačního fondu. Přijaté 

dary byly dále postupovány potřebným příjemcům. Nadační fond eviduje k 31. 12. 2016 pouze 

běžné provozní závazky.

1. Přijaté dary 

Nadační fond přijal v roce 2016 nadační dary v celkové výši 190.670 Kč. Všichni dárci požádali 

Nadační fond o zachování anonymity ve smyslu § 359 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.
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2. Přehled o použití majetku Nadačního fondu

Příjmy za rok 2016 a ostatní majetek Nadačního fondu byl využíván k zabezpečení činnosti, pro 

kterou byl Nadační fond zřízen. Jednalo se zejména o:

ź 1.873 Kč, platba doména www.cestatalentu.cz;

ź 944 Kč, platba tiskoviny Cesta talentu;

ź 4.500 Kč, platba zpracování DPPO a ÚZ za rok 2015 pro Nadační fond;

ź 2.280 Kč, setkání Nadačního fondu, platba dárků pro pozvané sponzory;

ź 1.191 Kč, setkání Nadačního fondu, platba dárkových tašek;

ź 289 Kč, platba domény www.cestatalentu.cz;

ź 13.485 Kč, setkání Nadačního fondu, platba večeře a občerstvení pro pozvané dárce;

ź 6.016 Kč, setkání Nadačního fondu, platba degustace vín a nápojů pro pozvané dárce;

ź 1.210 Kč, setkání Nadačního fondu, platba fotodokumentace;

ź poskytnutí nadačních příspěvků v celkové výši 192.500 Kč.

3. Poskytnuté nadační příspěvky 

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled osob, kterým byl v roce 2016 poskytnut nadační 

příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč.

4. Zhodnocení dodržení pravidel hospodaření 

Nadační fond při svém hospodaření v roce 2016 dodržel pravidla pro poskytování nadačních 

příspěvků podle § 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Účetní závěrka Nadačního fondu

Součástí této výroční zprávy je účetnízávěrka Nadačního fondu za rok 2016.

PŘŒjemce nadaÓnŒho pŘŒsp˝vku, ÓŒslo 
projektu 

VfiŮe nadaÓnŒho pŘŒsp˝vku 

Mat˝ j Škoda, 011 15.000 KÓ 

Kl¡ ra KuÓerov¡ , 017 hmotnfi nadaÓnŒ pŘŒsp˝vek 
v hodnotě 20.000 Kč 

Magdalena Zajacov¡ , 018 25.000 KÓ 

Denis Hejna, 028 15.000 KÓ 

EliŮka Hejnov¡ , 029 18.000 KÓ 
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