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DIAMANT

DÌTEM

�Kdy� jsme hledali název pro nadaèní fond

zvolili jsme název DIAMANT DÌTEM. Diamant, ne pro

jeho tøpytivost, zdobnost, ale pro jeho kvality a èistotu. V pøírodì

se tento minerál vyskytuje v nepøeberném mno�ství barev,

ale v�dy zùstává èistým elementem. A právì takový

by mìl být nadaèní fond Diamant dìtem - pevná

opora tìm, kteøí pomoc druhých potøebují.�

Pøedseda správní rady

�árka Grossová

�Laskavé skutky záøí jako diamant, jsou stvrzením lidskosti.�

Robert Fulghum 
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Základní údaje o fondu

Základní

údaje

o fondu

Název:          Nadaèní fond Diamant dìtem

Sídlo:            Voskovcova 1075/41, 152 00 Praha 5 - Hluboèepy

IÈO:              271 034 71

Zøizovatel:    �árka Grossová

                      Voskovcova 1075/41, 152 00 Praha 5 - Hluboèepy
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Úèel fondu

Úèel fondu

Nadaèní fond DIAMANT DÌTEM vznikl za úèelem shroma�ïování finanèních prostøedkù

k zaji�tìní hmotné i nehmotné pomoci matkám s dìtmi, které se ocitly v tì�ké �ivotní situaci

a potøebují èas a prostøedky k tomu, aby ji mohly øe�it.

Hlavní skupinou pomoci nadaèního fondu jsou DOMOVY PRO MATKY S DÌTMI V TÍSNI.

Cílem Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM není jen pomáhat stávajícím domovùm pro matky

s dìtmi v tísni, ale zasadit se i o zøízení dal�ích takových zaøízení.

V pozadí zájmu Nadaèního fondu nezùstávají ani dìti z dìtských domovù, kde by Nadaèní

fond rád pøispìl ke zlep�ení �ivotního prostøedí a vy��í kulturní vzdìlanosti.

Plány Nadaèního fondu jsou ale rozsáhlej�í, ne� je pouze finanèní a morální pomoc

potøebným. Cílem je také vytvoøení zdravého a transparentního právního prostøedí

ve spoleènosti a zkvalitnìní sociální sítì.
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Èlenové statutárních orgánù Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM

Èlenové 
Správní rada:    �árka Grossová - pøedseda

                          Marie Formáèková - èlen

                          Michal David - èlen

Revizor:             Ale� Køí�

Výroèní zpráva 2004





pøedsedkyní

1212

Interwiew s pøedsedkyní správní rady

s
s

InterwiewPrvní rok Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM byl, jak u� to v prvních letech bývá, velmi

pøevratný a nároèný. Podaøilo se nám nastavit základní smìr na�í práce a u� v roce 2004 se

podaøilo významnou èást splnit a pomoci tìm, kterým je na�e pomoc urèena. Díky pomoci

na�ich partnerù se podaøilo uspoøádat nìkolik krásných koncertù a dìtských dnù. 

U pøíle�itosti tìchto akcí se podaøilo rozdìlit významnou finanèní pomoc. Za velký úspìch

pova�uji rovnì� navázání úspì�né spolupráce s muzikálovým divadlem Broadway

a pøedstavením Tøi Mu�ketýøi.

V dal�ím období chceme samozøejmì pokraèovat v nastolené linii a dále se vìnovat

kulturním akcím pøedev�ím pro dìti. Zároveò bychom rádi pokraèovali na plnìní na�ich 

dlouhodobých cílù, kterými je získávání zázemí pro matky s dìtmi v tísni, a to formou

spolupráce s vybranými obcemi, kde bude mo�né ze získaných prostøedkù opravit a

uzpùsobit ní�e kategorizované byty, které pak budou slou�it jako azyl pro cílovou skupinu

na�í pomoci.

Vìøím, �e následující roky se budeme vìnovat plnì na�í práci a plnìní v�ech tìchto plánù.

Pøála bych si, aby zájem médií smìøoval v�dy pouze k tomu, abychom dokázali pomoci tìm,

kteøí to opravdu potøebují.

Na závìr bych ráda podìkovala v�em, kteøí se podíleli na spolupráci s Nadaèním fondem DIAMANT

DÌTEM a tìm, kteøí vìnovali v�echen svùj volný èas právì maminkám s dìtmi v azylových domech.

Výroèní zpráva 2004

Jaký byl první rok Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM oèima �árky Grossové?

Co pova�ujete za nejvýznamnìj�í kroky pro veøejnost a partnery Nadaèního fondu?

Jaké cíle si Nadaèní fond stanovil do dal�ího období?

Urèitì významným krokem bylo pøedstavení nového Nadaèního fondu a jeho hlavní  zamìøe-

ní, kterým je pøedev�ím pomoc matkám s dìtmi, které se ocitly v tísni. Pro tuto cílovou

skupinu na�í pomoci je jistì dobré vìdìt, �e se mají na koho obrátit a nezùstávají  v této

tí�ivé situaci samy. Pro na�e partnery je jistì dobré vìdomí, �e jejich poskytnuté  prostøedky

vynakládáme tím správným smìrem a naplòujeme tak my�lenku solidarity s lidmi v tísni.
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ÈinnostiPøehled èinnosti Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM

mu�ketýøiTøi mu�ketýøi

Mikulá�ská disco show �ofín

Dne 20. prosince 2004 uspoøádalo Divadlo Broadway a Nadaèní fond DIAMANT DÌTEM

benefièní pøedstavení pro dìti ze 17 dìtských domovù a brnìnské onkologie. Dìti mohly 

vidìt  Alana Bastiena, Petra Koláøe, Jiøího Helekala, Du�ana Kollára, Markétu Zehrerovou,

Sylvu Schneiderovou, Sabinu Laurinovou, Tomá�e Trapla, Martina Skalu, Tomá�e Bartùòka,

Pavla Vítka, Petra Peèeného, Zdeòka Du�ka a mnoho dal�ích. Po skonèení pøedstavení

se dìti setkaly s protagonisty muzikálu, se kterými se mohly vyfotit.

Zástupce firmy CE WOOD pøedal pøedsedkyni správní rady Nadaèního fondu DIAMANT

DÌTEM, paní �árce Grossové, �ek v hodnotì 100 000 Kè.

Mikulá�ská disco show se konala 6. prosince 2004 na pra�ském �ofínì.

Cílem bylo uspoøádat besídku pro dìti z dìtských domovù a základních �kol. Pøijely ze v�ech

koutù Èech: z Nymburka, Loun, Dolních Poèernic, �atce, Chomutova, Chýnì a maminky

vèetnì dìtí z Azylových domù z Plznì. Chtìli jsme dìti potì�it a rozdìlit vìcné dary a �eky

na statisíce korun. Zrealizovali jsme besídku, na které se vystøídalo mnoho zpìvákù, ....

tance, jídla, pití, balónkù, dárkù a hlavnì zábavy. Jako hosté besídky se zúèastnili Dáda

Patrasová, Petr Kotvald, Michal David, Monika Absolonová, Klára Kolomazníková, Nikol

Lenertová, Robert N. a mnoho dal�ích. Mikulá�skou besídku provázela Sabina Laurinová.

V�echny dìtské domovy byly obdarovány �eky a vìcnými dary v hodnotì 70 000 Kè.

Výroèní zpráva 2004
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Drupi

Sportovní den
Den v Prùhonicích

Sportovní den se konal dne 21. srpna 2004 v Prùhonicích a byl to den plný pohody, 

sportovního zápolení a legrace.

V�ichni organizátoøi, sponzoøi, úèinkující jako Pavol Habera, Monika Absolonová, Michal

David, Petra Janù, Sabina Laurinová, Josef Vojtek, Bohou� Josef, Michal Penk, Zbynìk Fric,

Patrik Stoklasa, Radka Fi�arová, Pavel Vítek, øada dal�ích a hosté vytvoøili neopakovatelný

den pro dìti v dìtských domovech, které i prázdniny tráví v tìchto zaøízeních a nikdo

je neèeká. Pøáli bychom vám v�em vidìt ty rozzáøené oèi dìtí, kdy� o této akci vyprávìjí.

Také díky tomuto dni se budou moci chlubit nev�edními zá�itky ve svých �kolách.

Po celý den bylo pro dìti zaji�tìno jídlo a pití, mnoho atrakcí a soutì�e o zajímavé ceny.

Od 10.00 do 15.00 hodin probíhal fotbalový turnaj dìtí z dìtských domovù.

Výroèní zpráva 2004

Dovolená pro maminky s dìtmi na zámku Lobeè

Nadaèní fond DIAMANT DÌTEM se finanènì podílel na týdenní dovolené pro maminky

s dìtmi z azylových domù na zámku Lobeè. Konec dovolené jim zpøíjemnila ka�doroèní 

akce �Noc s hvìzdami�, která se konala 7. srpna 2004 na hradì Houska. Koncert, jeho�

výtì�ek je vìnovaný na opravu hradu Houska. Na koncertì zazpívalo mnoho zpìvákù napø.

Helena Vondráèková, Petr Muk, Illona Csáková, Sisa Sklovská, Martin France, Bohu� Matu�,

Davide Mattioli, Jarek �imek, Lucia �krapová, Gappels a dal�í.

Drupi zpíval pro DIAMANT

Jmenuje se Gianpiero Anelli, narodil se v italské Pavii, ale u nás ho známe u� od roku 1977

pod jménem Drupi. Zpíval na Bratislavské lyøe, Ján Roháè s ním a s Hanou Zagorovou

natoèil film Zájezd. Mnoho na�ich interpretù si vzalo do repertoáru jeho písnì, napøíklad

Karel Gott (Je jaká je), Hana Zagorová (Málokdo ví) èi Felix Slováèek (Piccola e Fragile).

Tentokrát pøijel, aby spolu s mnoha dal�ími zpìváky vystoupil na Staromìstském námìstí

na charitativním koncertu ve prospìch Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM, který pomáhá

matkám s dìtmi, je� se ocitly v tí�ivé situaci. Souèástí koncertu bylo vyhlá�ení vítìzù soutì�e 

Praha barevná a hravá, které se zúèastnily dìti prvního stupnì pra�ských základních �kol

a dìtských domovù. Jejich úkolem bylo nakreslit obrázek Prahy. Jeliko� partnerem soutì�e

byla spoleènost Bigboard Praha, s.r.o. objeví se vítìzné práce na pra�ských reklamních 

bigboardech. Spolu s Drupim zazpíval ocenìným dìtem a divákùm na Staromìstském

námìstí napøíklad Petr Kotvald, Stanislav hlo�ek, Maxim Turbulenc, muzikálová hvìzda

Patrik Stoklasa, ale také Karel Gott a Hana Zagorová.

Generálním sponzorem celé akce byla spoleènost STY promotion service s.r.o. Dal�ími 

sponzory byly spoleènosti: BigBoard Praha, s.r.o., Pragokoncert Bohemia, a.s., muzikál

Rebelové, Olympus, Sparkys, Schwan Stabilo, Atelier Spekrum, Canadian Medicial Care

a Divadlo Broadway. Mediálními sponzory jsou Frekvence 1 a Veèerník Praha.



Dìtský den v Lan�krounì

KonzertKonzert
Koncert pro maminkyKoncert pro maminky

Pyramidová sho

Divadlo Broadway pod zá�titou Nadaèního fondu DIAMANT DÌTEM poøádalo dne 5. èervna

2004 na námìstí v Lan�krounì Dìtský den. Celé dopoledne probíhaly dìtské soutì�e,

pøi kterých jim zazpívalo mnoho umìlcù - diskotéka Patrika Rokla, Sagvan Tofi, Jarek �imek,

Patrik Stoklasa, Klára Kolomazníková, Helekaly family a muzikál Rebelové. Veèer pak

vystoupila skupina Olympic. Generálním sponzorem oslav svátku dìtí byla firma M.I.P.

Bìhem akce byl pøedán �ek Øímskokatolické farnosti �ichlínek na èástku 50 000 Kè.

V nedìli 25. dubna na pra�ském �ofínì probìhl charitativní koncert pod zá�titou Nadaèního

fondu DIAMANT DÌTEM, ve prospìch Domovù pro matku a dítì Zdislavy, které spravuje

plzeòská diecéze v èele s mons. Franti�kem Radkovským, který byl koncertu osobnì

pøítomen. Jeliko� èlenem vedení fondu je také hudebník Michal David, �lo o hudební akci.

Spolu s ním zazpívali napøíklad Leona Machálková, Jiøí Korn, Patrik Stoklasa, Ilona Czáková,

Tereza Mátlová, Monika Absolonová, Karel Èernoch a dal�í, èím� pøispìli tomu v�emu, co si

Nadaèní fond DIAMANT DÌTEM dal do vínku. Výtì�ek z bohaté tomboly �el ve prospìch

Domovù pro matky s dìtmi v tísni. Maminky z azylových domù, které se koncertu zúèastnily

také, mìly radost z mnoha dárkù. Asi nejvíc se tì�í na dovolenou do Øecka, a dojal je

velkorysý dar od televizní spoleènosti Vladimíra Kavèiaka - �ek na 160 000 Kè a vìcné dary

v hodnotì 530 339,20 Kè. Skvìlý koncert moderoval s vtipem a �vihem Petr Salava.

On i v�ichni úèinkující se pochopitelnì vzdali honoráøe. Jeliko� Nadaèní fond usiluje o zmìnu

legislativy, potì�ila ho pøítomnost  dvou ministrù. Ministra vnitra Stanislava Grosse a ministra

kultury Pavla Dostála.
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Získané nadaèní prostøedky

Pøijaté dary dle darovacích smluv

Cleopatra Musical, s.r.o.

Cleopatra Musical, s.r.o.

Anonymní dárce

BOX TV, s.r.o.

Cleopatra Musical, s.r.o.

Cleopatra Musical, s.r.o.

(zasláno pøímo na úèet obdarovaného - Charita Lan�kroun)

04/02/2004

09/02/2004

03/05/2004

17/05/2004 - 09/07/2004

31/08/2004

10 000,00

10 000,00

500 000,00

160 000,00

50 000,00

50 000,00

730 000,00

Vìcné dary dle darovacích smluv

Penì�ní dary mimo darovací smlouvy (zaslané pøímo na úèet nadaèního fondu)

BOX TV, s.r.o.

Schwan Stabilo

GLOBAL EXPRESS Prùhonice

Anonymní dárce

Anonymní dárce

Anonymní dárce

Anonymní dárce

Anonymní dárce

Anonymní dárce

25/04/2004

04/11/2004

06/12/2004

14/01/2004

10/12/2004

10/12/2004

13/12/2004

14/12/2004

15/12/2004

530 339,20

25 476,00

28 025,00

583 840,20

4 000,00

1 000,00

50 000,00

1 000,00

100 000,00

5 000,00

161 000,00
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Poskytnuté nadaèní prostøedky

Pøedané nadaèní pøíspìvky

Diecézní charita Plzeò

Dìtský domov �atec

Diecézní charita Plzeò

Diecézní charita Plzeò

Z� a M� Chýnì

Adéla Hrubá

Dìtský domov a spec. �kola Nymburk

Dìtský domov Dolní Poèernice

Dìtský domov Chomutov

Dìtský domov a spec. �kola �atec

Mìstská charita Plzeò

Diecézní charita Plzeò

Mikulá�ská �ofín

Celkem vìcné dary

29/06/2004

01/07/2004

07/07/2004

28/07/2004

27/12/2004

27/12/2004

27/12/2004

27/12/2004

27/12/2004

27/12/2004

27/12/2004

07/07/2004

06/01/2004

20 000,00

150 500,00

160 000,00

200 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

50 000,00

50 000,00

530 339,20

53 501,00

740 500,00

583 840,20
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Rozvaha

AKTIVA

PASIVA

B.         Krátkodobý majetek celkem

B. III.    Krátkodobý finanèní majetek celkem

         1. Pokladna

         3. Úèty v bankách

AKTIVA CELKEM

         

A.         Vlastní zdroje celkem

A. I.      Jmìní celkem

         1. Vlastní jmìní

A. II.     Výsledek hospodaøení celkem

         1. Úèet výsledku hospodaøení

         2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení

B.         Cizí zdroje celkem

B. III.    Krátkodobé závazky celkem

         1. Dodavatelé

         8. Daò z pøíjmù

         9. Ostatní pøímé danì

PASIVA CELKEM

         

5

5

5

5

5

5

5

0

5

477

477

16

461

477

271

5

5

266

266

206

206

135

70

1

477

Stav k prvnímu dni
úèetního období

Stav k prvnímu dni
úèetního období

Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (tis. Kè)

Stav k poslednímu
dni úèetního období

Stav k poslednímu
dni úèetního období
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Výkaz zisku a ztráty

NÁKLADY

VÝNOSY

A. I.         Spotøebované nákupy celkem

           1. Spotøeba materiálu

A. II.       Slu�by celkem

           8. Ostatní slu�by

A. III.      Osobní náklady celkem

           9. Mzdové náklady

A. V.       Ostatní náklady celkem

         24. Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM

         

B. I.           Tr�by za vlastní výkony a za zbo�í celkem

             2. Tr�by z prodeje slu�eb

B. IV.        Ostatní výnosy celkem

           17. Zúètování fondù

B. VI.        Pøijaté pøíspìvky celkem

           27. Pøijaté pøíspìvky (dary)

B. VIII.      Výnosy celkem

C.             Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

           34. Daò z pøíjmù

D.              Výsledek hospodaøení po zdanìní

         

604

604

351

351

9

9

3

3

967

551

551

746

746

6

6

1 303

336

70

266

604

604

351

351

9

9

3

3

967

551

551

746

746

6

6

1 303

336

70

266

Stav k rozvahovému dni

Stav k rozvahovému dni

Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Celkem

Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Celkem

Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (tis. Kè)
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Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2004

Úèetnictví nadaèního fondu bylo v roce 2004 vedeno podle Vyhlá�ky 504/2002 Sb., kterou

se provádìjí nìkterá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o úèetnictví, a zmìn provedených

vyhlá�kou 476/2003 Sb., a podle èeských úèetních standardù 401-413 pro úèetní 

jednotky, u kterých hlavním pøedmìtem èinnosti není podnikání.

Obecné informace

Název úèetní jednotky: Nadaèní fond DIAMANT DÌTEM

Právní forma: nadaèní fond ve smyslu zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních

fondech, v platném znìní (úplné znìní 526/2002 Sb.), zapsán v nadaèním rejstøíku

vedeném Mìstským soudem v Praze v odd. N., Vlo�ka 505, dne 20. 01. 2004

Sídlo: Praha 5 - Hluboèepy, Voskovcova 1075/41, PSÈ 152 00

IÈO: 271 034 71

Úèel nadaèního fondu: nadaèní fond byl zøízen za úèelem podpory rozvoje duchovních

hodnot dìtí a mláde�e, ochrany a péèe o jejich zdraví a na podporu kultury v Èeské

republice. V roce 2004 byla vyvíjena pouze èinnost odpovídající zapsanému úèelu fondu,

tj. hlavní èinnos.

Statutární orgány:

Správní rada:  pøedsedkynì 

                        èlenka

                        èlen

Revizor:

Zøizovatelka:

Vý�e majetkového vkladu:

Úèetní závìrka byla zpracována za období 1. 1. - 31. 12. 2004

Rozvahový den: 31. 12. 2004

Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 20. 06. 2005

Úèetnictví vedla a úèetní závìrku zpracovala firma NBG spol. s r.o., 

                                                                                 Na Pankráci 1618/30

                                                                                 140 00  Praha 4

�árka Grossová

Marie Formáèková

Michal David

Ale� Køí�

�árka Grossová

5 000 Kè, zapsán v nadaèním rejstøíku

Zhodnocení úèetní závìrky za rok 2004
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Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2004

Informace o pou�itých úèetních metodách

Ve smyslu § 9 a 13a Zákona o úèetnictví bylo vedeno úèetnictví ve zjednodu�eném rozsahu.

Úèetní jednotka nemá v evidenci a neúètovala o dlouhodobém hmotném a nehmotném

majetku, o finanèním majetku ani o zásobách. Nadaèní fond nemá majetek neuvedený

v rozvaze.

Úèetní jednotka neúètovala v cizích mìnách a nevytváøela rezervy podle zvlá�tních právních

pøedpisù ani jiné.

Mezi rozvahovým dnem a okam�ikem sestavení úèetní závìrky nedo�lo k významným

událostem, které by ovlivnily hospodaøení úèetní jednotky.

Úèetní jednotka nevlastní �ádné cenné papíry ani podíly v jiných úèetních jednotkách.

Úèetní jednotka nebyla v roce 2004 plátcem sociálního pojistného.

K 31. 12. 2004 nebyly evidovány �ádné pohledávky, závazky byly krátkodobého charakteru

a k okam�iku sestavení úèetní závìrky byly uhrazeny. Jiné závazky ne� uvedené v úèetní

závìrce se nevyskytovaly.

Výsledek hospodaøení uvedený v úèetní závìrce byl dosa�en v oblasti hlavní èinnosti

a provozu nadaèního fondu. Pøíjmy z propagace byly základem pro výpoèet danì

z pøíjmù právnických osob.

Nadaèní fond nezamìstnával stálé zamìstnance, byly realizovány dohody o provedení práce.

Èlenové statutárních orgánù nepobírali odmìny ani jiné výhody z titulu funkcí.
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Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2004

Nadaèní fond obdr�el v roce 2004 dary v celkové hodnotì 1 492 000 Kè (zaokrouhleno

na celé tisíce Kè), z toho:

Ve�keré pøijaté dary byly pou�ity na nadaèní pøíspìvky, tak�e fond slou�ící k úètování

pøijatých a poskytovaných prostøedkù má k 31. 12. 2004 nulový zùstatek.

Nadaèní fond poskytl v roce 2004 pøíspìvky v celkové hodnotì 1 701 000 Kè, z toho:

Rozdíl ve vý�i 209 000 Kè, o které poskytnuté pøíspìvky pøevý�ily pøijaté dary (poskytnuté

slu�by), byl uhrazen z výnosu fakturované propagace. Na provoz nadaèního fondu byly

uvolnìny prostøedky ve vý�i 6 000 Kè, pøièem� statut fondu umo�òuje pou�ít na provoz

a správu prostøedky odpovídající 30 % hodnoty roènì poskytnutých nadaèních pøíspìvkù.

V Praze dne 20. 06. 2004                                                               Podpisy èlenù správní rady

Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

penì�ní dary na základì darovacích smluv zaslané na úèet v hodnotì 897 000 Kè,
z toho 730 000 Kè na základì darovacích smluv a 161 000 Kè dary zaslané pøímo
na úèet nadaèního fondu

penì�ní dar pøedaný do pokladny v hodnotì 17 000 Kè

vìcné dary dle darovacích smluv (hraèky a pod. pøedané pøímo na akcích 
poøádaných nadaèním fondem) v hodnotì 584 000 Kè

finanèní pøíspìvky v hodnotì 740 000 Kè, v�echny na základì darovacích smluv

vìcné dary v hodnotì 584 000 Kè (darované hraèky, viz vý�e)

slu�by v hodnotì 377 000 Kè
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