Výroční zpráva 2019

1

2

OBSAH
Úvodní slovo.....................................................................................................4
O Nadaci O2...........................................................................................................................5
Poslání .....................................................................................................................................5
Základní údaje.......................................................................................................................5
Tým Nadace O2 ....................................................................................................................5

Programy...........................................................................................................6
1. Podporujeme digitální vzdělávání..............................................................................6
Vzdělávací portál a grantový
program O2 Chytrá škola...............................................................................................6
Výsledky O2 Chytré školy za rok 2019 ................................................................... 14
Vzdělávací program
Jeden svět na školách ................................................................................................ 15
2. Poskytujeme technologie.......................................................................................... 16
Linka pro neslyšící a nevidomé ............................................................................... 16
Linka seniorů 800 200 007....................................................................................... 16
Linka bezpečí 116 111 ............................................................................................. 17
3. Zapojujeme zaměstnance O2................................................................................... 18
Teambuildingy pro dobrou věc................................................................................ 18
Interní finanční vánoční sbírky.................................................................................. 18
Trhy chráněných dílen................................................................................................. 19
Daruj krev........................................................................................................................ 19
S rukou na srdci ............................................................................................................ 19

Milníky v historii Nadace O2........................................................................24
Finanční zpráva a zpráva auditora...........................................................26
rozvaha................................................................................................................................. 28
výkaz zisku a ztráty........................................................................................................... 29

Příloha účetní závěrky................................................................................. 30
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Všeobecné informace............................................................................................. 30
Orgány Nadace.......................................................................................................... 30
Účetní postupy.......................................................................................................... 31
Hmotný a nehmotný majetek............................................................................... 32
Vlastní zdroje.............................................................................................................. 33
Závazky........................................................................................................................ 37
Členění výnosů.......................................................................................................... 37
Členění nákladů......................................................................................................... 37
Zhodnocení nákladového kritéria........................................................................ 38
Zaměstnanci............................................................................................................... 38
Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů....................... 38
Daň z příjmů............................................................................................................... 38
Informace o odměnách statutárním auditorům............................................. 39
Potenciální závazky................................................................................................... 39
Následné události..................................................................................................... 39

Poděkování partnerům a dárcům .......................................................... 40

ÚVODNÍ SLOVO

O NADACI O2

Vážení přátelé,
další rok činnosti Nadace O2 je za námi, proto bych se s vámi
rád podělil o výsledky naší práce.
Mám velkou radost, že se podařilo nadaci v průběhu tohoto
roku zefektivnit, zúžit rozsah činností a zaměřit se na naši
hlavní aktivitu, projekt O2 Chytrá škola, který podporuje
osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu,
digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. Na jaře letošního roku jsme spustili grantový
program, v němž uspělo celkem 69 základních škol z celé
České republiky. Mezi tyto školy jsme přidělili částku téměř
5 000 000 Kč, která je vyplácena v letech 2019 a 2020. Díky
této finanční a metodické podpoře se podařilo proškolit v digitální gramotnosti více než 10 000 žáků a 1 200 pedagogů.
Dále také ve spolupráci s odbornými partnery vylepšujeme
a rozšiřujeme odborný obsah na vzdělávacím portálu

www.o2chytraskola.cz. Ten navštívilo v roce 2019 téměř
60 000 návštěvníků a aktivně s ním coby výukovým nástrojem pracovalo více než 200 škol. Portál v roce 2020 chceme
rozvíjet tak, aby byl atraktivní nejen pro pedagogy a žáky, ale
také pro rodiče. Programu O2 Chytrá škola udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Právě s ministerstvem
jsme také úspěšně spolupracovali na projektu Zatoč s šikanou.
Jako spolupořadatel soutěže jsme mohli ocenit jednotlivce
i celé třídy či školy, které velmi zajímavě vizuálně ztvárnili, jak
se vypořádat se šikanou a kyberšikanou.
Těší mě, že nadace naplňuje své poslání také mezi zaměstnanci společnosti O2. Důkazem jsou stovky tisíc korun vybraných zaměstnanci na pomoc lidem s těžkým osudem, desítky
litrů krve v rámci pravidelné akce Daruj krev s ÚVN Praha,
téměř 1 400 odpracovaných hodin v rámci Teambuildingů
pro dobrou věc a mnoho další pomoci, za kterou všem zaměstnancům velmi děkuji.
V letošním roce jsme také oslavili 25. rok úspěšné spolupráce
s Linkou bezpečí. Letos se nově do podpory této linky pro děti
a mládež do 26 let mohli zapojit i zaměstnanci prostřednictvím
Pěkně vypečené sbírky. Ochotně a s láskou napekli dobroty, jež
lince vydělaly více než 58 000 korun. Ty ještě Nadace O2 zdvojnásobila. Pokračovali jsme také v podpoře i dalších asistenčních linek znevýhodněných nebo ohrožených skupin.
Každá vynaložená hodina času či darovaná koruna naší nadace, zaměstnanců O2 i našich partnerů má obrovský smysl.
Děkuji proto všem, kdo se zapojili do aktivit a projektů Nadace v roce 2019. Těším se, že společně s vámi v roce 2020
znovu otevřeme grantový program O2 Chytrá škola a rozšíříme jej o podporu distančního vzdělávání a udržíme finanční
i technologickou podporu stávajících aktivit.

Hany Farghali,
předseda správní rady Nadace O2
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Poslání

Základní údaje

Nadace se zřizuje pro veřejně prospěšné účely. Účelem Nadace je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí, mladých lidí a ostatní veřejnosti.
Nadace dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit,
ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví svého zakladatele podporuje také projekty
ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců.

Nadace O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle
IČO: 26700000
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 4091215004/2700
Nadace byla zapsána dne 29. května 2002 u Městského
soudu v Praze, oddíl N, vložka 450.
Zřizovatelem Nadace O2 je společnost O2 Czech Republic a.s.

Tým Nadace O2
(stav k vydání výroční zprávy)

Správní rada nadace

Hany Farghali

Pavel Milec

Richard Siebenstich

Jana Vohralíková

Mikuláš Bek

předseda správní rady

člen správní rady

člen správní rady

členka správní rady

člen správní rady

Michal Možný
revizor O2 Nadace

Zaměstnanci

Dominika Herdová

Ivona Agarwal

Lucie Fišerová

Blanka Vokounová

Lukáš Kratochvíl

projektová specialistka

projektová specialistka

junior projekt. specialistka

projektová specialistka

online specialista
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PROGRAMY

Pilotní školy v projektu O2 Chytrá škola v roce 2019
Příjemce

1. PODPORUJEME DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací portál a grantový
program O2 Chytrá škola
Vyhodnocení pilotního projektu O2 Chytrá škola
na sedmi základních školách ve školním roce
2018/2019
Díky pilotním projektu O2 Chytrá škola na sedmi základních
školách jsme si ověřili, že směr, kterým se Nadace O2 v oblasti
digitální gramotnosti ubírá, je správný. Jednoznačně se nám
potvrdila důležitost vzdělávání v oblasti online bezpečnosti, počítačové a mediální gramotnosti a následně i v zavádění technologií do výuky. Níže uvedené výsledky pilotu nás ujistily, že
záměr spustit grantový program pro co nejvíce škol je správný.
Všechny školy se shodly na tom, že nejdůležitější je digitálním
vzděláváním pozitivně „nakazit“ své kolegy učitele. Školy vnímají jako zásadní i druhý krok – témata bezpečnosti a technologií přenést na rodiče dětí. Pedagogové velmi pozitivně
vnímali také metodickou podporu na našem portálu. Proto
jsme v roce 2019 maximalizovali a rozšiřovali obsah portálu,
přidávali informační materiály, metodické postupy a videa,
které mohou primárně pomoci pedagogům, ale i dětem
a jejich rodičům.
Školy zapojené do pilotního projektu O2 Chytrá škola:
ZŠ Kolín, ZŠ Ústí n. Labem, ZŠ Dolní Kralovice, ZŠ Karlovy
Vary, ZŠ Přerov, ZŠ Angel Praha, ZŠ Úvaly

„Povedlo se děti přesvědčit o nástrahách internetu
– zabezpečily si své účty a profily. Také učitelé si
dávají větší pozor při vyhledávání informací na internetu. Rodičům se přednáška v místním kině také
velice líbila a vyžádali si další na doporučení lektora
– youtubering.“ 

Účel

ZŠ Mírová, Ústí nad Labem

Vzdělávání v oblasti online bezpečnosti, hra Fakescape, digitální gramotnost, seminář Netolismus apod.

100 000 Kč

ZŠ Dolní Kralovice

Vzdělávání v oblasti online bezpečnosti, hra Fakescape, Digitální univerzita, mediální výchova apod.

125 000 Kč

ZŠ Angel, Praha

Počítačová a digitální gramotnost – interní podpora učitelů, robotické stavebnice, hra Fakescape apod.

85 500 Kč

ZŠ Mnichovická, Kolín V.

Digitální vzdělávání – inovace stávajících předmětů, začlenění prvků programování a kybernetiky,
kroužky se zaměřením na digitální vzdělávání (Beebot, základy programování a fotografie a média)

37 000 Kč

ZŠ Trávník, Přerov

Vzdělávání rodičů, dětí i pedagogů v oblasti online bezpečnosti, digitální vzdělávání pedagogů,
mobilní tabletová učebna apod.

100 000 Kč

ZŠ Úvaly

Digitální vzdělávání – kroužek moderních technologií, kurz 3D tisku, kurzy pro pedagogy, využití
počítačů ve výuce apod.

104 200 Kč

ZŠ a SŠ Karlovy Vary

Počítačová gramotnost, hra Fakescape, digitální vzdělávání – kurz pro děti i pedagogy

65 000 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

Analýza potřeb, metodická podpora a osvěta a šíření programu O2 Chytrá škola

750 000 Kč

Grantový program O2 Chytrá škola
Mgr. Julie Adamcová
ředitelka ZŠ Dolní Kralovice, okr. Benešov

Na základě úspěchů s pilotními školami jsme se rozhodli
k 10. dubnu 2019 spustit plánovaný dlouhodobý program
O2 Chytrá škola zaměřený na zlepšení digitálních dovedností
u dětí i dospělých, zejména rodičů a pedagogů. Jeho hlavním
nástrojem se stal portál www.o2chytraskola.cz, který přináší jednoduché rady, ale i výukové materiály, například jak
se chovat bezpečně online, jak zvýšit mediální gramotnost
nebo jak čelit sextingu a kyberšikaně. Součástí O2 Chytré školy se stal i grantový program pro základní školy, prostřednictvím kterého jim Nadace O2 poskytla finanční a metodickou
pomoc v oblasti digitální gramotnosti. V rámci grantu mohly
školy získat příspěvek až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů a žáků na školní rok 2019/2020.
Všem 69 školám jsme také nabídli zdarma internetovou konektivitu a službu Managed WiFi na dobu jednoho roku. Tato
služba umožňuje spravovat obsah a nastavení WiFi připojení
ve škole. Tuto nabídku využily tři základní školy.
Z výzkumu společnosti O2 a Univerzity Palackého v Olomouci
vyplynulo, že téměř 40 procent českých dětí na základních
školách se setkalo s kybernetickou agresí. Oproti zjištěním
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Dar v Kč

z loňského roku jde o nárůst o 10 procentních bodů, což
jednoznačně ukazuje, že jde o alarmující problém.
Webový portál www.o2chytraskola.cz v první fázi reagoval na nejpalčivější problémy, jako jsou online bezpečnost,
sexting, kyberšikana, mediální gramotnost nebo správné
zabezpečení počítače a mobilu. Portál budeme i nadále rozvíjet – v příštím školním roce se rozroste o návody a postupy,
jak začlenit digitální technologie přímo do výuky, například
prostřednictvím mobilních aplikací nebo programováním
jednoduchých robotů.
„Pro konkurenceschopnost českého vzdělávání ve srovnání
s ostatními evropskými zeměmi je nutné začít přemýšlet nad
zásadními a komplexními změnami. Program O2 Chytrá škola
je pro nás impulzem, který tyto změny z dlouhodobého hlediska pomůže rozběhnout,“ potvrzuje Jaroslav Faltýn, ředitel
odboru předškolního, základního, základního uměleckého
a speciálního vzdělávání MŠMT. „Kromě finanční pomoci je
v této sféře nutné silné know-how, které je u O2 nezpochybnitelné. Je to jeden z hlavních důvodů, proč se MŠMT rozhodlo program podpořit,“ dodává.
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„Jako jeden z hlavních přínosů programu určitě
vnímáme to, že není určen pouze dětem, ale také
dospělým. Z praxe totiž víme, že rodiče ani učitelé
většinou sami nemají představu o tom, jak se na
síti chovat správně a jak bezpečně nastavit a ovládat novou techniku. Dnešní děti jsou hned několik
kroků před námi, a to se musí změnit. Pro samotné
školy zapojené v programu pak O2 Chytrá škola
představuje oproti ostatním školám nespornou
konkurenční výhodu, která nám pomáhá oslovit
více rodičů, kteří pro své potomky vybírají vhodnou základní školu“.

Petr Samec
pedagog ZŠ Ústí nad Labem
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O grant v oblasti rozvoje digitálních kompetencí
učitelů a žáků požádalo 155 základních škol.
Žádosti dorazily ze všech koutů republiky, z vesnic
i velkých měst. Následovala formální kontrola
přihlášek a jejich hodnocení.
11. června 2019 jsme oznámili seznam
69 vybraných škol, které v grantové výzvě
uspěly. O2 Chytrá škola mezi tyto školy
přidělila částku

4 967 857 Kč.

Školy zapojené do grantového programu O2 Chytrá škola 2019/2020
Příjemce

Účel

Dar v Kč

ZŠ Seč, okres Chrudim

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

71 390

ZŠ Opava, Boženy Němcové 2

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

44 640

ZŠ Čerčany

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

50 000

ZŠ Nerudova, Říčany

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

18 000

ZŠ Plumlov, okres Prostějov

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

85 000

ZŠ a MŠ Deblín, okres Brno-venkov

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

51 200

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

12 000

ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

12 000

Masarykova jubilejní ZŠ, Hřebeč

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

70 000

ZŠ Kadaň, okres Chomutov

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

25 500

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka, Všenory

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

64 060

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva, okres Vsetín

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

75 000

ZŠ Lenora, okres Prachatice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

82 200

ZŠ s MŠ Bernartice, okres Písek

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

99 000

ZŠ Davle

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

93 340

ZŠ a MŠ Praha 6, náměstí Svobody 2

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

60 000

ZŠ T. G. Masaryka, Milovice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

95 600

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 – Čakovice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

90 000

ZŠ Mladecko, okres Opava

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

90 000

ZŠ Karla Hynka Máchy, Doksy

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

2 990

ZŠ Ilji Hurníka, Opava

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

98 900

ZŠ a MŠ Hovorčovice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ a MŠ Litvínov, okres Most

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ Praha 7, Korunovační 8

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

99 900

ZŠ Vsetín

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

97 087

ZŠ da Vinci, Dolní Břežany

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

54 000

ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

91 000

ZŠ Litvínov-Hamr, okres Most

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

41 000
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ZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

56 530

Základní škola a mateřská škola Pozořice,
příspěvková organizace

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

58 000

ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

72 000

2. základní škola Heuréka, s.r.o.

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

96 500

ZŠ Zdeny Braunerové, Roztoky

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

98 950

Základní škola a mateřská škola, Praha 6 –
Nebušice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

60 000

ZŠ a MŠ Hvožďany, okres Příbram

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

90 000

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

50 000

ZŠ a MŠ Praha 4, Mendíků 2

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

56 000

LABYRINTH – základní škola, s.r.o.

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

86 580

Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova, Praha 13

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

75 000

Základní škola Ježek bez klece

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ Světlá nad Sázavou

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

35 920

NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

58 700

ZŠ Bruntál, Cihelní 96

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

39 000

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

80 000

ZŠ Písnická, Praha 12

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

50 000

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň,
U Školy 7
Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

21 220

ZŠ Mohylová, Praha 13

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

86 000

Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

ZŠ Hranice, tř. 1. máje

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

84 000

ZŠ a MŠ Hať, okres Opava

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

92 000

ZŠ Znojmo, náměstí Republiky 9

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ Praha 8, Glowackého 6

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

99 000

ZŠ M. Kudeříkové, Strážnice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ a MŠ Baška, okres Frýdek-Místek

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

78 000

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

41 000

ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha-západ

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

84 900

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

99 760

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

ZŠ Orlová-Lutyně, Mládí 726, okres Karviná

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

75 000

ZŠ a MŠ Janovice, okres Frýdek-Místek

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

89 000

ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská 915

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

73 000

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

66 890

ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

80 000

Lingua Universal základní a mateřská škola, s.r.o.

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

69 600

ZŠ Velké Přílepy

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

100 000

Základní škola Mohylová, Plzeň

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

37 500

Masarykova základní škola Velký Osek

Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a mediální gramotnosti

79 000

18. září proběhlo první setkání Parťáků O2 Chytré školy – expertních dobrovolníků z řad zaměstnanců O2, kteří nám pomáhají šířit program O2 Chytrá škola do co nejvíce škol. Ceníme si jejich zájmu, energie a času, které dobrovolnictví
a podpoře digitální gramotnosti mladé generace věnují.
Setkání obohatil inspirativní přednáškou Kamil Kopecký
z Projektu E-Bezpečí.
2. října jsme se sešli se zástupci vzdělávacích organizací,
které spolupracují se základními školami v rámci grantové
podpory programu O2 Chytrá škola. Za příjemné setkání patří
díky všem uvedeným subjektům: Fakescape, Prototýpci,
Projekt E-Bezpečí, Linka bezpečí, Jeden svět na školách,
Internetem Bezpečně, Akademie CZ.NIC, Zvol si info,
Replug me, Digiděti, Fórumppv, Centrum inkluze ops,
Saferinternet.cz, Nebuď oběť o.s., Michal Kaderka, Ignis group agency, Studio RADOST, z.s..
O2 Chytrá škola byla aktivní i v rámci akce pro děti zaměstnanců O2. Na zářijovém rodinném dnu (Family Day), který
se konal v centrále firmy, se desítky dětí zúčastnily únikové
hry FakEscape, která rozvíjí mediální gramotnost dětí. Velký
zájem dětí a rodičů byl také o předvádění robotických pomůcek a práci s nimi.
O2 Chytrá škola nechyběla v průběhu října na Festivalu bezpečného internetu – v Praze, Karlových Varech a Olomouci.
Říjnové pásmo odborných konferencí pod zkratkou FBI pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

75 000 *

Obsah byl rozdělen tematicky pro různé cílové skupiny: pedagogy, metodiky prevence, studenty pedagogických fakult,
policisty, pracovníky IT bezpečnostních týmů, osoby věnující
se problematice práva, pro veřejnou správu i veřejnost.

Podzim 2019 byl bohatý na spoustu dalších rozvojových akcí
pro školy a učitele. S programem O2 Chytrá škola jsme zaujali
například na veletrhu a festivalu Future Port Prague, veletrhu
Educa My Job v Liberci, konferencích Města budoucnosti či
Lepší škola v každém místě.
28. listopadu 2019 se konalo v rámci Dárcovského summitu 2019 vyhlášení Cen Fóra dárců – Nadace O2 získala 3.
místo v kategorii Integrovaná kampaň s vizuální kampaní
spuštění programu O2 Chytrá škola. Cílem kampaně byla
výzva k zapojení škol do grantového programu a vizualizace
aktuálních témat programu. Vizuály byly použity v tištěných
a online médiích.

* Škola z grantu odstoupila.
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„Díky projektu od O2 Chytrá škola se nám podařilo
edukovat žáky v tématu kyberprostoru a bezpečí
mnohem více do hloubky, než by se nám podařilo
bez této podpory. Finanční a materiální podpora
projektu napomohla pracovat se žáky nejen díky
externistům, ale především podpořila naše učitele
a jejich erudovanost v oblasti primární prevence
a v jednotlivých tématech bezpečí světa online.“

Kristýna Kracíková
metodička prevence ZŠ Chýně

„Jako rodič vnímám zapojení naší školy do projektu O2 Chytrá škola velice pozitivně. Překvapila mě
reakce syna, který se účastnil jedné z aktivit jako
žák 9. ročníku. Přišel již z první schůzky nadšen.
Velmi si cenil lektora, který propojil dvě pro sebe
již trochu vzdálené generace – hlavně v oboru IT.
Žáci 9. ročníku v roli asistentů lektora učili seniory
i třeba jen základům práce na počítači – z jejich
pohledu naprosto samozřejmým věcem. Dokázali
být trpěliví a vůči seniorům uctiví. Museli se naučit,
jak jednoduše vysvětlit a prakticky ukázat, jak na
počítači pracovat. Následně se jim od seniorů dostalo značného uznání. Pocit potřebnosti a posílení
zdravého sebevědomí, radost z toho, že někomu
pomohli – to je veliký přínos pro mladou generaci.
Krásná ukázka vzájemné úcty a respektu.“

Vladimíra Drdová
matka žáka v 9. ročníku ZŠ Zdenky Braunerové, Roztoky

„Celý projekt mi přišel zajímavý. Libí se mi nápad,
že to malým dětem máme předat my.“

„Díky O2 Chytré škole otvíráme důležitá témata
dneška. Témata online bezpečnosti, sextingu, sociálních sítí a další. Děti mohou bezplatně zhlédnout divadlo či vyslechnout přednášku, která nastartuje diskuzi k danému tématu. Ráda využívám
metodiku O2 k tématům online bezpečí a mediální
gramotnosti. Krátká videa jsou zábavná a děti
dobře namotivují k dalším aktivitám týkajícím se
tématu. Vzhledem k tomu, že témata mediální
gramotnosti a online bezpečí považuji za zásadní
v dnešním světě, oceňuji možnost spolupráce s O2
a s odborníky, kteří tuto práci zajišťují.

Bc. Pavlína Mudrochová
metodička prevence ZŠ Zdenky Braunerové, Roztoky

„Se seniory to bylo super, lektor je dost dobrý a vypadá velmi zkušeně, těším se na příští setkání.“

Syn Vladimíry Drdové
spolupracoval v aktivitě „Jak na internet“ se seniory.

„Náramně jsem si ty tři dny užil. Bavilo mě to. Těšil
jsem se na ty hodiny, nenudil jsem se. Naučil jsem
se toho hodně a těším se, že to předám mladší generaci a poučím je, co dělat a jak reagovat.“
„Školení o kyberšikaně bylo hodně prospěšné.
Sama jsem se toho dost dozvěděla a byla jsem
poučena. Byl to fajn kolektiv, paní lektorky byly
příjemné a nedokonalosti v naší prezentaci nám
mile objasnily a navrhly lepší slova… Jsem velmi
ráda, že jsem mohla projít školením a dokázat mluvit sama o svých problémech. Tím bych chtěla všem
poděkovat.“

Radim Kříž
zástupce ředitelky ZŠ Ilji Hurníka Opava

Hodnocení žáků – peeraktivistů (7.–9. ročník), kteří
byli proškoleni organizací Centrum inkluze a realizovali program pro děti 1.–5. tříd ze ZŠ Ilji Hurníka na téma Bezpečí
na internetu

„Můj syn je v 7. ročníku ZŠ a projekt O2 Chytrá
škola přišel právě včas. Syn se totiž nadchl pro
tvorbu videí na školní YouTube kanál. Zpočátku si
myslel, jak jednoduché to bude, ale díky projektu
zjistil, že za kvalitním videem je spousta hodin
práce. Nicméně se právě díky projektu naučil, jak
pracovat s natočeným materiálem, jak videa stříhat a dělat je divácky zajímavá. Jsem ráda, že můj
syn tráví čas u počítače užitečně a rozvíjí se v tom,
co ho baví.“

Dagmar Komárková
matka žáka 7. třídy – NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ
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„Velmi si vážíme možnosti zapojit se do projektu
O2 Chytrá škola. Představuje další inovativní aktivitu v naší škole, ale především přináší dětem, pedagogům i rodičům možnost besedovat s odborníky
na slovo vzatými. Díky poutavě vedeným workshopům si posluchači rozšířili obzor svých znalostí
a dovedností v oblasti bezpečného chování v online světě. Oceňujeme bohatou škálu podpůrných
metodických a obrazových materiálů na portále O2
chytraskola.cz, jejichž zařazení do výuky vždy efektivně podpoří zvídavost dětí a rozproudí diskusi.“

Chceš novýho
iPhona?
Sraz
u rybníka.
58 % dětí někdy čelilo
návrhům na osobní
setkání s neznámými
lidmi. Naučte je bránit se
kybergroomingu.
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Vzdělávací program
Jeden svět na školách

Výsledky O2 Chytré školy za rok 2019
Jsme nadšení, jak se podařilo projekt
O2 Chytrá škola rozjet. Těší nás zapojení
všech škol, řada vzdělávacích akcí pro žáky
i pedagogy, tisíce edukovaných dětí, desítky
tisíc návštěvníků vzdělávacího portálu a řada
dalších úspěchů. V tomto projektu chceme
pokračovat v roce 2020.Plánujeme
vyhlásit další kolo grantového řízení.
Nabídneme finanční a metodickou pomoc
nejen v oblasti digitální gramotnosti
(bezpečí na internetu, počítačová
a mediální gramotnost), ale rozšíříme
ji také na projekty v oblasti zavádění
digitálního vzdělávání.
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Dlouhodobě vnímáme nedostatek výukových materiálů v oblasti digitálního vzdělávání na prvním stupni základních škol,
a tak jsme se rozhodli připravit ve spolupráci s Jedním světem
na školách – vzdělávací program organizace Člověk v tísni –
překlad animovaného seriálu V digitálním světě.
Původně francouzský animovaný seriál je určen pro 6–12leté
diváky. Přibližuje dětem prostředí „nul a jedniček“ a seznamuje je se základními pojmy a nástroji digitálního světa, jako
jsou vyhledávače, cookies nebo „lajky“. Vysvětluje principy
tvorby bezpečného hesla, rozebírá důvody rodičovské kontroly a upozorňuje na nezbytnost ověřování informací. Otevírá
i problematická témata jako jsou například projevy nenávisti
a rizikového chování na internetu.
Deset dílů (Digitální svět, Vyhledávače, Jak mluvit na internetu, Cookies, Pravda nebo ne?, Sociální sítě, Online hry,
Rodičovská kontrola, Lajky a Tvořit na internetu) je dostup-

ných na audiovizuálním výukovém portálu www.jsns.cz.
Vyučující a rodiče zde najdou ke každé epizodě i výukové
materiály, informační texty a tipy na společné aktivity s dětmi, které upevní a prohloubí znalosti získané při sledování
seriálu. Zároveň je mohou zájemci najít i na vzdělávacím
portálu www.o2chytraskola.cz.
V roce 2019 jsme vyplatili po podpisu smlouvy dar ve výši
700 000 Kč na uvedený překlad a další aktivity dle smlouvy.
V první polovině roku 2020 budou vyplaceny další dvě částky.

ANIMOVANÝ SERIÁL
V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ
hravou formou představuje
témata online a internetové
bezpečnosti a mediální
gramotnosti
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2. POSKYTUJEME TECHNOLOGIE
Linka pro neslyšící a nevidomé

Linka seniorů 800 200 007

Linka bezpečí 116 111

I v roce 2019 Nadace O2 zaštiťovala službu Linka pro neslyšící a nevidomé. Linka je určená všem osobám s tímto handicapem, které využívají služeb O2 a registrují se do služby
linky. Operátoři pracující na lince působí jako tlumočníci na
dálku mezi slyšící a neslyšící osobou. Uživatelé mohou využívat komunikační kanály, jako jsou SMS, e-mail, Skype, chat,
ICQ a fax a osoby se zrakovým postižením mohou využít také
bezplatnou telefonní linku.

Nadace O2 pokračovala v partnerství s Linkou seniorů, kterou
provozuje organizace Elpida, o.p.s. Linka seniorů nabízí volajícím seniorům nebo osobám o seniora pečujícím důvěrný
prostor pro sdílení pocitů, provází je náročnými životními
situacemi a poskytuje odborné vedení a pomoc. Nadace O2
podpořila finančním darem projekt Tablet akademie pro seniory, aktivity vedoucí ke zvýšení mediální gramotnosti seniorů,
a pomohla pokrýt provozní náklady.

Nadace O2 byla i v roce 2019 jedním z generálních partnerů
Linky bezpečí, což je celostátní bezplatná linka pomoci pro
děti, mládež a studenty do 26 let. Linka byla založena již
před 25 lety. O2 podporuje její fungování od samého začátku,
takže letos slavíme 25 let spolupráce a podpory.
Letošní finanční dar byl určen na podporu provozu linky
bezpečí, zajištění call centra, podporu vzdělávání pracovníků,
organizaci fundraisingové kampaně a další aktivity.

36 493
vyřízených požadavků klientů
Služba zajišťuje každodenní pomoc a komunikaci například
s lékaři, se státní správou, se školou či s rodinou. Dále zajišťuje přepis pro zákazníky se sluchovým postižením, kteří navštíví některou z O2 prodejen, a poskytuje též vybrané asistenční
služby osobám se zrakovým postižením.
V roce 2019 jsme do fungování linky vnesli několik nových
pravidel. Cílem bylo především zamezit zneužívání účelu
služby a optimalizovat její provoz i nákladovost. Linka je
v provozu v době od 6.00 do 22.00; v nočních hodinách jsou
pro účely krizové pomoci uživatelé odkázáni na standardní
linky IZS.

V roce 2019 proběhlo v Centru Elpida v Praze 4 a pobočce
Přístav 7 v Praze 7 celkem 1 808 kurzů, přednášek, seminářů,
workshopů, dílen, besed a jiných vzdělávacích či kulturních

1 808

letos slavíme

25 let

V červnu měli zaměstnanci O2 možnost zapojit se do běhu O2
Pražská štafeta 2019 a kromě svého zdraví podpořit ještě
i Linku bezpečí. Za každý registrovaný štafetový „Supertým“
z řad zaměstnanců totiž Nadace O2 přislíbila věnovat 5 000 Kč
Lince bezpečí. Výslednou částku 225 000 Kč následně Nadace
více než zdvojnásobila, takže jsme Lince bezpečí mohli předat
šek na 500 000 Kč. V průběhu celého podzimu a zimy jezdila
Prahou tramvaj Linky bezpečí. Cestující se v ní mohli zdarma připojit k WiFi Nadace O2 a podpořit Linku bezpečí online platbou.
Linku bezpečí také podpořili zaměstnanci O2 v Praze, Pardubicích, Ostravě a Ústí nad Labem. Napekli totiž nejrůznější
slané a sladké dobroty, které pak prodávali a kupovali, aby
podpořili Linku bezpečí. Celý výtěžek ve výši 58 179 Kč pro
Linku bezpečí nadace mimořádně zdvojnásobila.

spolupráce a podpory

kurzů, přednášek, seminářů, workshopů
aktivit pro seniory. Absolvovalo je 2 804 seniorů z celé Prahy
a okolí. V průměru každý strávil v Elpidě 23 hodin výuky,
seberealizace a zábavy. Mezi nejžádanější patří kromě cizích
jazyků právě kurzy práce s tablety a chytrými telefony. Dále
fungovala poradna s O2 Guru, konzultanty zákaznického
servisu O2, kteří uskutečnili během roku 37 takovýchto poradenských setkání.

Od února 2019 platí pravidlo, že služby Linky pro neslyšící a nevidomé mohou využívat pouze klienti, kteří
mají službu z portfolia O2 (fixní, mobilní apod). Aktuálně
má linka 818 klientů, kteří jsou zákazníky O2. V roce 2019
vyřídili operátoři Linky pro neslyšící a nevidomé 36 493 požadavků klientů se sluchovým či zrakovým postižením.
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3. ZAPOJUJEME ZAMĚSTNANCE O2
Teambuildingy pro dobrou věc

Interní finanční vánoční sbírky

Společnost O2 i v letošním roce organizovala celkem 13
Teambuildingů pro dobrou věc. Zapojilo se do nich téměř
200 zaměstnanců. Týmy pracovaly ve 13 lokalitách. Zaměstnanci celkem odpracovali 1 372 hodin pro dobrou věc.

•

V Ústí nad Labem zaměstnanci vybrali celkem 51 702 Kč.
Nadace tuto částku zdvojnásobila a poskytla tím dar ve stejné výši na podporu dvou mladých vážně nemocných lidí.

•

V Ostravě se vybralo při vánočním setkání 40 685 Kč,
Nadace částku opět zdvojnásobila a peníze putovaly na
zkvalitnění podmínek péče o pacienty dětské hematoonkologie v nemocnici v Ostravě.

Například kolegové z divize Technology pracovali ve spolupráci se vzdělávacím centrem Lesná v Krušných horách. Výsledkem bylo opravené oplocení, vysazené stromky, natřené
turistické odpočívadlo a altánek. Další kolegové pomáhali
odstraňovat náletové dřeviny, sázet jabloně a sekat dříví se
Společností na ochranu Prokopského a Dalejského údolí.
Největší skupinu tvořilo 60 kolegů a kolegyň z oddělení zákaznických dat, kteří pomáhali v Národním parku Českosaské
Švýcarsko. Všem zapojeným zaměstnancům děkujeme.

•

Na vánočním večírku v Praze bylo v tombole vybráno
64 076 Kč, Nadace částku zdvojnásobila a výtěžek byl
rozdělen v roce 2020 na podporu Linky důvěry Dětského
krizového centra a sdružení Prototýpci na podporu vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Trhy chráněných dílen

S rukou na srdci

Nadace O2 jako každý rok připravila vánoční a velikonoční
trhy chráněných dílen. Zaměstnanci O2 tak měli v budovách naší společnosti možnost nakoupit ručně vyrobené
dárkové předměty, šperky, dekorace, keramiku, občerstvení a řadu dalších výrobků z chráněných dílen a podpořit práci
lidí s fyzickým či jiným znevýhodněním. Na velikonočních
trzích dílny vybraly částku 164 541 Kč a během vánočních
trhů částku 204 429 Kč.

Pro Lidský příběh
V rámci programu jsme podpořili čtyři fyzické osoby. Zaměstnanci složili celkem částku 175 683 Kč. Nadační příspěvek
činil celkem 22 167 Kč. Díky těmto prostředkům jsme přispěli
na asistenční službu seniorce, mladé dívce, která má DMO
a potřebuje akutně nový vozík, muži, který trpí spinální svalovou atrofií a potřebuje osobní asistenci, a tříletému chlapci
s DMO na rehabilitace.

Daruj krev
V roce 2019 jsme ve spolupráci s mobilní transfuzní stanicí
Ústřední vojenské nemocnice realizovali v Praze v hlavní budově společnosti čtyři dny odběrů krve. Účastnilo se jich celkem 122 zaměstnanců, kteří darovali 78 litrů krve.

Pro neziskovou organizaci
Zaměstnanci, kteří jsou ve svém volném čase aktivní ve veřejně
prospěšné organizaci, mohli i v roce 2019 získat pro tuto organizaci finanční příspěvek ve výši až 50 000 Kč. Díky inovacím
a novým přístupům pak mohly organizace, které již byly v minulosti podpořeny, získat od hodnoticí komise až 10 000 Kč navíc.
Podmínkou bylo, že daný zaměstnanec bude aktivní v projektu,
na který organizace získala dané finanční prostředky. Mezi vybraných 25 organizací nadace přidělila téměř

1 milion korun.
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Podpořené organizace v programu Pro neziskovou organizaci:

Pořadí

Zaměstnanec

Název veřejně
prospěšné
organizace

Popis činnosti organizace a využití příspěvku

Výše
získaného
grantu

1

Bára Kozelková

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Hospic sv. Štěpána se dlouhodobě a souvisle věnuje zkvalitňování péče
o nevyléčitelně nemocné pacienty v závěrečné fázi jejich života. Projekt řeší
potřebu proškolení týmu pro rozšíření nabízených služeb v oblasti dětské
paliativní péče. Nadační příspěvek umožní vzdělávaní pracovníků v přímé péči.

50 000 Kč

Marie Holušová

Hospicová péče sv.
Kleofáše, o.p.s.

Nezisková organizace provozuje mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro
nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění. Prostřednictvím
dalších aktivit se snaží šířit myšlenku hospicového hnutí a přispět k proměně
vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti. Nadační zdroje budou určeny na
pořízení kompenzačních pomůcek pro klienty služeb.

50 000 Kč

50 000 Kč

2

3

Lenka Šedivá

Asistence, o.p.s.

Asistence o.p.s. poskytuje ročně sociální služby 250 lidem s tělesným
a kombinovaným postižením v Praze. Všechny programy mají společný cíl:
podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Finanční podpora
je určena na realizaci pětidenního putovního tábora pro klienty s tělesným
a kombinovaným postižením.

4

Pavel Grus

Česká společnost AIDS
pomoc, z.s.

Česká společnost AIDS pomoc zajišťuje přímou pomoc lidem HIV pozitivním
a nemocným AIDS, jejich rodinám a blízkým. Grantový příspěvek bude využit
na práci s dobrovolníky, včetně jejich nezbytného očkování.

50 000 Kč

Vendula Hájková

Mamma HELP, z.s.

Mamma HELP, z.s., již 20 let pomáhá ženám s karcinomem prsu a jejich
blízkým. Poskytuje laickou psychoterapeutickou pomoc jednak při
osobní návštěvě v centru, jednak telefonicky či e-mailem. Školí veřejnost
o problematice karcinomu prsu a učí ženy samovyšetřování prsou na
fantomovém modelu. Nadační příspěvek je určen na nákup 2 fantomových
modelů a na zajištění provozu centra Mamma HELP v Královéhradeckém kraji.

50 000 Kč

Marie Mališková

Domov sv. Máří
Magdalény Jiřetín pod
Jedlovou / Diec. Charita
Litoměřice

Domov poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi a těhotným ženám,
které potřebují výrazně podpořit své rodičovské kompetence. Jde převážně
o ženy s mentálním handicapem a oběti domácího násilí nacházející se
v náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Příspěvek od Nadace O2
bude využitý na nákup potravin a zajištění dlouhodobého kurzu vaření pro
klientky organizace.

50 000 Kč

Domov Ráček o.p.s.

Domov Ráček pečuje o osoby s mentálním a tělesným postižením. Kromě
denního stacionáře zajišťuje i práci v sociálně terapeutické dílně, bydlení
v chráněném bytě a odlehčovací službu. Finanční prostředky budou využity
na inovaci ergoterapeutické a arteterapeutické činnosti a zlepšení prostředí
pro klienty.

50 000 Kč

Domov Sue Ryder, z.ú.

Domov Sue Ryder pečuje o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či
vysokého věku pomoc druhých při každodenních činnostech. Usilují o to,
aby klienti prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství
a objevovali drobné radosti života. Nadace O2 přispěje na nákup motomedu
na dolní i horní končetiny pro klienty organizace.

50 000 Kč

5

6

7

8
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Radovan Debnár

Andrea Bačíková
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Pořadí

9

10

11

Název veřejně
prospěšné
organizace

Popis činnosti organizace a využití příspěvku

Hanka Hynková

HAIMA CZ, z.s.

Organizace pomáhá zlepšovat situaci hematologicky/onkologicky nemocných
dětí a jejich rodin po dobu nemoci a po odeznění nemoci s cílem zlepšit
jejich fyzickou a psychickou kondici. Organizace je zapojena do mezinárodní
spolupráce v oblasti studií diagnostiky a léčby dětí s hematologickým či
onkologickým onemocněním. Nadační příspěvek bude použitý na realizaci
víkendového pobytu.

Markéta Štefanová

Octopus, Asociace
pro vzdělávání, sport
a kulturu, z.s.

Organizace pomáhá zdravotně postiženým lidem žít plnohodnotný život
prostřednictvím sportu, kultury a zábavy. Finanční podpora pomůže realizovat
letní soustředění florbalistů na elektrickém vozíku.

Zaměstnanec

Lucie Davidová

Výše
získaného
grantu

50 000 Kč*

ACORUS, z.ú., pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Finanční
podpora bude využita na podporu dalšího ročníku charitativního pochodu
„Šlapeme násilí na paty“.

36 000 Kč

50 000 Kč

12

Jiří Beneda

Centrum LOCIKA, z.ú.

13

Kateřina Vaníčková

Otevřená OKNA, z.ú. SK
Kapři

Organizace Otevřená OKNA podporuje osoby se zdravotním postižením,
rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života.
Finance od Nadace O2 budou určeny na zajištění letního tábora pro klienty.

Název veřejně
prospěšné
organizace

Popis činnosti organizace a využití příspěvku

Výše
získaného
grantu

19

Michal Enge

Lenox, z.s.

Lenox je nezisková organizace, která pořádá sportovní a kulturní akce pro
handicapované. Provozuje sportovní klub florbalistů na elektrickém vozíku SK
Indians Plzeň. Nadační příspěvek bude využit na organizaci plesu.

23 500 Kč

20

Radek Schejbal

Nadace T-SOFT ETERNITY

Organizace vydává odborné a osvětové publikace, jejich Knížka o Downově
syndromu získala první cenu vlády České republiky. Finanční příspěvek je
určen na realizaci knihy o příběhu lidí s Alzheimerovou chorobou.

25 000 Kč

21

Martin Glogar

Rozum a Cit, z.s.

Rozum a Cit, z.s. poskytuje služby pěstounským rodinám, vydává odborné
publikace, zapojuje se do aktivit směřujících k legislativním změnám v oblasti
náhradní rodinné péče. Nadační příspěvek bude využit na realizaci dvou
víkendových vzdělávacích pobytů pro pěstouny na téma muzikoterapie.

30 000 Kč

22

Jan Slavíček

Pexeso, z.s.

Nezisková organizace nabízí kromě celoročního pravidelného programu, jako
jsou kurzy, příměstské tábory, přednášky či workshopy také kompletní sociální
podporu. Finanční příspěvek od Nadace O2 směruje na založení zahrady
komunitního centra.

25 000 Kč

23

Stanislava Knoppová

Rodinné centrum
Kašpárek Mělník, z.s.

Rodinné centrum podporuje aktivity rodičů a dětí. Nadační příspěvek bude
využit na zřízení komunitní bylinkové zahrady.

11 000 Kč

24

Hana Hecquet

NEDOKLUBKO, z.s.

Nedoklubko je organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí.
Je aktivním a zakládajícím členem Evropské organizace EFCNI. Nadace O2
finančně podpoří sadu podcastů s cílem připravit vzdělávací platformu pro
rodiče a všechny blízké předčasně narozených dětí.

30 000 Kč

25

Vitek Pospisil

Přátelé Nuselských
schodů

Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zvelebovat okolí Nuselských schodů
a zviditelňovat je pořádáním kulturních akcí. Finanční podpora je určena na
podporu realizace projektu „Zažít město jinak“.

31 300 Kč

40 000 Kč

Radim Bzura

Spolek pro Tisou

Spolek se snaží svými aktivitami posílit pouto obyvatel obce s místem, ve
kterém žijí. Finanční příspěvek bude využit na zajištění komunitních akcí, oslav
výročí republiky a záchranu zvonů.

15

Jiří Lachout

ZO ČSOP Ekologická
servisní organizace

Pražská pastvina je spolkem, který usiluje o záchranu biotopů v Praze a okolí
se zapojením dospělých i dětí z města. Finanční příspěvek je určen na zajištění
pastvy a akcí pro veřejnost a dobrovolníky a na činnosti podporující ochranu
populace českých motýlů v pražské přírodě.

50 000 Kč

16

Hana Pinkavová

AKORD

Organizace se věnuje podpoře a pomoci dětem, mládeži a dospělým lidem
s těžkým zdravotním postižením s kombinovanými vadami. Příspěvek nadace
bude využit na realizaci ozdravného pobytu pro klienty a nákup polohovacího
křesla.

50 000 Kč

17

Petra Vychodilová

Středisko rané péče

Pátý ročník benefičního běhu Jeden běh nestačí je zaměřen pro rodiny
s dětmi, osoby se zrakovým, tělesným a mentálním postižením, amatérské
i profesionální běžce. Tento rok lze startovat virtuálně. Finanční podpora je
určena na zajištění této aktivity.

42 000 Kč

18

Jana Zachová

Lentilka, p.o.

Lentilka je integrační školka jak pro děti zdravé, tak pro děti se specifickými
potřebami. Nadace O2 přispěje finančními prostředky na vybudování řemeslné
dílničky.

25 000 Kč

14

Zaměstnanec

50 000 Kč

ACORUS, z.ú.

Centrum LOCIKA je první specializované centrum v ČR pro děti zažívající
domácí násilí. Posláním organizace je pomáhat dětem, které zažily domácí
násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině̌. Nadační příspěvek
podpoří vznik příručky formou e-knihy na webu centra.

Pořadí

31 200 Kč

* Organizace z grantu odstoupila.
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MILNÍKY V HISTORII NADACE O2
2002

2007

2012

2017

První krůčky tehdy ještě Nadace Eurotel. Jako správný
benjamínek vyrážíme podporovat nejmladší generaci
v regionech.

Poskytujeme slevy pro ZTP – jsme první operátor, se kterým
mají lidé se zdravotním postižením levnější pevnou linku
i mobilní sítě.

Do Think Big School zapojujeme středoškoláky z celé ČR. Za
jediný den se ve „škole života“ naučí vytvořit a před porotou
obhájit vlastní projekt.

Ve SmartUp jsme poprvé podpořili projekty ve
3. úrovni – ty, které s námi došly nejdál. Stali jsme se
partnerem cen Gratias Tibi. Zorganizovali jsme Smyslů-plný
koncert, který propojil svět slyšících a neslyšících.

2003

2008

2013

Bereme to vážně – zapojujeme se do Fóra dárců. Členem
Asociace firemních nadací a nadačních fondů jsme dodnes.

Darujte krev s Nadací O2! Pro kolegy z O2 organizujeme
pravidelné odběry krve přímo v budově. Zdravotníci přijedou
až k nám!

Startuje ambassadorský program Think Big – Podporujeme
individuální roční vzdělávání mladých. Pro ty, kteří
programem prošli, to znamená kromě možnosti dalšího
seberozvoje i šanci stát se „komunitní zápalkou“ a ovlivňovat
své okolí.

2004
Spolu s O2 pouštíme do světa úplně první DMS – dárcovské
SMS. Díky nim jednoduše přispějete na dobrou věc posláním
jediné SMS.

2005

Linka pro seniory a Elpida: Propojujeme nejmladší a nejstarší
generaci. O2 Guru v Elpidě pomáhají seniorům kurzem Tablet
HELP. Podporujeme Linku pro seniory, kam mohou zadarmo
volat dříve narození i jejich blízcí.

Zaměřujeme se na zvýšení online i offline bezpečí dětí
a startujeme program Minimalizace šikany na školách

2010

2006

Společně vybíráme neuvěřitelných 2 540 216 Kč na
mimořádnou pomoc obětem zemětřesení na Haiti a při
povodních v ČR a věnujeme je na sbírkové konto Člověka
v tísni.

Přebíráme záštitu nad partnerstvím O2 a Linky bezpečí. To
vzniklo už v roce 1995 a O2 se jako vůbec první firma v ČR
stala partnerem neziskové organizace. I díky tomu může
dodnes Linka bezpečí každý rok pomáhat dětem v nesnázích.
Také se mění vlastník společnosti, a tak dostáváme nové
jméno – Nadace O2.

24

2009

2014
Podporujeme a pomáháme dál – pokračujeme v úspěšně
nastartovaných projektech na podporu dětí, mladých
i seniorů.

2015

2018
Aktualizujeme strategii a nově se zaměřujeme na digitální
gramotnost českých dětí. Zapojujeme se do osvěty v oblasti
mediální gramotnosti. Rozesíláme téměř 1 000 výtisků
Nejlepší knihy o fake news do škol, domovů a klubů pro
seniory, nízkoprahových center apod.

2019
Spouštíme vzdělávací portál www.o2chytraskola.cz,
který navštíví desítky tisíc uživatelů. Rozjíždíme grantový
program O2 Chytrá škola. Díky němu se v digitální gramotnosti
proškoluje více než 10 000 žáků a 1 200 pedagogů.

Startuje SmartUp – nový samostatný program pro mladé,
kteří mají originální nápad, jak změnit své okolí k lepšímu.
Zároveň obnovujeme i ambassadorský program.

2011

2016

Přidáváme se k programu Telefónica – Think Big. V celé
Evropě díky němu mladí uskutečňují své nápady na lepší
a přátelštější svět přímo ve své komunitě.

Přebíráme patronát nad O2 Linkou pro neslyšící a nevidomé,
která byla založena již v roce 1997.
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26

27

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Rozvaha podle Přílohy č. 1
Označení
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

86

A.I.1.
( v celýchSoučet
tisících
Kčaž) A.I.3.

90

(901)

87

500

500

(911)

88

17 174

13 561

95

304

239

129

304

239

ke dni 31.12.2019
IČO

1B.
x příslušnému fin.
Cizíorgánu
zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

26700000
Součet B.III.1. až B.III.23.

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

B.
III. 5.
Označení

Zaměstnanci

a
B. III. 9.
A.
B. I.
III. 17.

b
Ostatní přímé daně
Dlouhodobý
Jiné závazkynehmotný majetek celkem

88
Stav k prvnímu
(331) číslo
110
109dni
řádku účetního období
(336)
112
65
c
1
(342)
114
21

(321)

AKTIVA

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

A.
B. I.
III.2.22.
A. IV.

Software
Dohadné účty pasivní
Oprávky
k dlouhodobému majetku celkem
Pasiva celkem

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.
B. III. 3.

Nadace
O2
3
4
Za Brumlovkou 266/2
17 674
14 061
Praha
4
17 22
674
14 061
140

c

Součet A.I. až A.II.

A. I. 2.jednotka doručí:
Fondy
Účetní

B. III. 7.

číslo Stav k prvnímu
Stav
k posled.
dni sídlo
Název,
a právní
formadni
řádku účetního období účetníúčetního
jednotky období

ROZVAHA
v plném rozsahu

Součet A.I.1. až (379)
A.I.7.

106

1 177
1

9
122
3
127

91
Stav k posled.77
dni
účetního období
44
2
10

1 177
20

-1 177
14
300
-1 177

41

17 978

14 300

80

17 978

14 300

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

134

76

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

17 844

14 224

Součet A. až B.

85

17 978

14 300

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. I. 2.

Fondy

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.
B. III. 5.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

3

6

3

3

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

73

73

A. I. 6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

8

4 298

4 298

2 839

2 839

Mzdové náklady

14

2 114

2 114

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

725

725

A. V.

Ostatní náklady

21

8

8

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

8

8

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

35

15

15

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
Náklady celkem

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

(901)

87

500

500

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

129

304

239

Dodavatelé

(321)

106

88

91

Zaměstnanci

(331)

110

109

77

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

65

44

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

21

10

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

1

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

20

17

Součet A. až B.

134

17 978

14 300

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

Součet A.III.10. až A.III.14.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Hodnota A.VII.28.

Sestaveno dne:

-----

Součet A.I. až A.VIII.
Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

15.06.2020
26.
06. 2020

Právní forma účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky

Součet A.I.1. až A.I.6.

13

14 061

Součet B.III.1. až B.III.23.

26.
06. 2020
04.06.2020

Náklady na cestovné

14 061

239

Sestaveno dne:

876

A. I. 4.

17 674

13 561

7
5 250

17 674

304

6
876

90

17 174

Celkem

5

3

86

88

Hospodářská

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Součet A.I. až A.II.

95

Činnosti
Hlavní
5 250

Součet A.I.1. až A.I.3.
(911)

Číslo
řádku

TEXT

2

4

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Označení

A. I. 1.

-1 177
17
978
-1 177

NADACE O2
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4
140 22

26700000

1 177
17

40
134
30

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Součet B.I. až B.IV.

PASIVA

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

A. I.

Součet B.III.1. až B.III.7.

Označení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

1 177

(013)
(389)
Součet A.IV.1.
až A.
A.IV.11.
Součet
až B.
(073)

Aktiva celkem

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

36

15

15

39

8 112

8 112

43

209

45

209

209
209

48

7 903

7 903

53

7 903

7 903

61

8 112

8 112

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

nadace

nadace
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

2. ORGÁNY NADACE

3. ÚČETNÍ POSTUPY

Nadace O2 (dále „Nadace“) byla zřízena zakládací (nadační)
listinou ve formě notářského zápisu dne 24. dubna 2002.
Jediným zakladatelem Nadace byla společnost Eurotel Praha,
spol. s r.o., která v roce 2006 zanikla sloučením se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a následně došlo ke změně
názvu této společnosti na Telefónica Czech Republic, a.s.
V roce 2014 došlo ke změně názvu na O2 Czech Republic a.s.
a současně ke změně názvu Nadace z Nadace Telefónica na
Nadace O2. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku
11. dubna 2014. Nyní je tedy jediným zakladatelem Nadace
společnost O2 Czech Republic a.s. Nadace byla dne 29. května 2002 zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze v odd. N, vložka 450. Sídlo Nadace je v Praze
4 – Michli, Za Brumlovkou 266/2.

Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2019

a) Základní zásady vedení účetnictví

Nadace se zřizuje pro veřejně prospěšné účely. Účelem Nadace je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí, mladých lidí a ostatní veřejnosti.
Nadace dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit,
ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví svého zakladatele podporuje také projekty
ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců.
Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce
bez nároku na odměnu a v roce 2019 jim nebyly poskytnuty
žádné finanční ani naturální požitky.

předseda správní rady:
HANY FARGHALI
Den vzniku členství: 24. ledna 2018
Den vzniku funkce: 20. března 2018
RICHARD SIEBENSTICH
Den vzniku členství: 21. března 2018
JANA VOHRALÍKOVÁ
Den vzniku členství: 4. dubna 2018
MIKULÁŠ BEK
Den vzniku členství: 27. května 2019
PAVEL MILEC
Den vzniku členství: 14. ledna 2019
Za Nadaci jedná předseda správní rady nebo místopředseda
správní rady samostatně.
revizor Nadace k 31. prosinci 2019:
MICHAL MOŽNÝ
Den vzniku funkce: 19. června 2018

Změny ve správní radě během roku 2019
Dne 13. ledna ukončil členství ve správní radě Ctirad Lolek.
Dne 14. ledna se stal Pavel Milec členem správní rady.
Dne 4. května ukončila členství ve správní radě Soňa Jonášová.
Dne 27. května se stal Mikuláš Bek členem správní rady.

Nadace vedla v účetním období roku 2019, resp. 2018, účetnictví v souladu s účetními metodami a účetními postupy
stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
platném pro rok 2019, resp. 2018, a vyhláškou č. 504/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění platném pro rok 2019, resp. 2018, a v souladu s českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích
cen. Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou
zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvedeno jinak.
V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které
mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení vyplývá
z platných právních předpisů.
Účetní období Nadace se shoduje s kalendářním rokem.
Nadace neuskutečňovala v roce 2019, resp. 2018, žádné
transakce v cizí měně a neměla žádný majetek ani závazky v
cizí měně.

b) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary jsou posuzovány individuálně dle jejich účelu uvedeného v darovací
smlouvě.

Nepeněžní nadační dary získané formou bezplatně poskytnutých služeb jsou účtovány do výnosů.

c) Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích
smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci nadačních příspěvků.
Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků.

d) Sledování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady Nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou posláním Nadace v souladu s jejím
statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vykazovány v rámci
hlavní činnosti Nadace. Odděleně jsou zároveň sledovány
náklady na správu Nadace.

e) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení
účetní závěrky dojde k významným událostem zohledňujícím
podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky
těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.

Přijaté nadační dary určené na poskytování nadačních příspěvků a na provoz Nadace jsou účtovány do fondů nadačních darů.
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4. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
O dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku se účtuje,
pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací
cena převyšuje u hmotného majetku 40 tis. Kč za položku a
u nehmotného majetku 60 tis. Kč za položku. Pokud pořízený hmotný nebo nehmotný majetek nesplňuje tato kritéria,
jeho pořizovací cena je účtovaná v plné výši do nákladů
v období, kdy byl pořízen. Aktiva získaná formou daru jsou
vykázaná v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku.

5. VLASTNÍ ZDROJE
Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Pořizovací cena
1. 1. 2019
(tis. Kč)

Přírůstky
(tis. Kč)

Vyřazení
(tis. Kč)

31. 12.2019
(tis. Kč)

Software

1 177

0

0

1 177

celkem

1 177

0

0

1 177

Náklady na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují do výše 40 tis. Kč za rok přímo do nákladů.

Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžním vkladem
zakladatele do Nadace při jejím zřízení. Peněžitá část vlastního jmění byla v roce 2019 a 2018 složena na zvláštním účtu
u banky. S vlastním jměním lze disponovat, včetně změn jeho

věcné skladby, avšak pouze v souladu s cílem Nadace a s péčí
řádného hospodáře.

Přehled změn ve vlastních zdrojích
Oprávky

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou
rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby
životnosti následujícím způsobem:
doba odpisování 3 roky

a) Vlastní jmění

Rok 2019

Vlastní jmění
(v tis. Kč)

Fondy
(v tis. Kč)

Výsledek hospodaření
(v tis. Kč)

Vlastní zdroje
celkem (v tis. Kč)

500

17 174

0

17 674

1. 1. 2019
(tis. Kč)

Odpisy
(tis. Kč)

Oprávky
k úbytkům
(tis. Kč)

31. 12. 2019
(tis. Kč)

Software

1 177

0

0

1 177

Přijaté nadační dary

0

12 690

0

12 690

celkem

1 177

0

0

1 177

Peněžně uhrazené nadační
příspěvky r. 2019

0

-8 311

0

-8 311

Příspěvky/vratky z nadačních
příspěvků schválených v min.
letech

0

-89

0

-89

0

-7 903

0

-7 903

500

13 561

0

14 061

Vlastní jmění
(v tis. Kč)

Fondy
(v tis. Kč)

Výsledek hospodaření
(v tis. Kč)

Vlastní zdroje
celkem (v tis. Kč)

500

29 803

0

30 303

Přijaté nadační dary

0

2 419

0

2 419

Peněžně uhrazené nadační
příspěvky r. 2018

0

-6 535

0

-6 535

V roce 2019 a 2018 Nadace využívala za účelem zajištění
svých provozních potřeb movitý majetek a nebytové prostory
na základě uzavřených nájemních a podnájemných smluv.

stav k 1. 1. 2019

Zúčtování fondů
- z toho Linka pro neslyšící
a nevidomé 1 795 tis. Kč
-z toho program Chytrá škola
3 710 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2019

Rok 2018
Stav k 1. 1. 2018

Příspěvky/vratky z nadačních
příspěvků schválených v min.
letech

-192

-192

Zúčtování fondů
- z toho Linka pro neslyšící
a nevidomé 2 265 tis.

0

-8 321

0

-8 321

500

17 174

0

17 674

- z toho program SmartUp
3 508 tis.Kč
Stav k 31. 12. 2018
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b) Nadační příspěvky

Abecední přehled příjemců nadačních příspěvků za rok 2019
darovací smlouvy a Nadace vyplatila nadační příspěvky ve výši
8 311 tis. Kč. Nadační příspěvky v roce 2019 byly rozděleny
do následujících skupin:

V průběhu roku 2019 rozhodla Nadace o poskytnutí nadačních příspěvků z prostředků Nadace v peněžní formě ve výši
12 425 tis. Kč. Následně byly v roce 2019 uzavřeny příslušné
Nadační příspěvky 2019

Nadační příspěvky v r. 2019
(v tis. Kč).

Uhrazeno v r. 2019
(v tis. Kč)

Zbývá uhradit v r. 2020
(v tis. Kč)

S rukou na srdci pro neziskovou organizaci

950

872

78

Zaměstnanecké sbírky

241

160

81

Projekt Chytrá škola

8 560

4 605

3 955

Linka bezpečí

2 116

2 116

0

Pomáháme lidským příběhům

198

198

0

Linka seniorů

310

310

0

Atletika bez bariér-Mimořádná událost

50

50

0

12 425

8 311

4 114

CELKEM

Nadační příspěvky 2018

Nadační příspěvky v r. 2018
(v tis. Kč).

Uhrazeno v r. 2018
(v tis. Kč)

999

937

Projekt Pomozte své komunitě

Příspěvek
v roce
2019 v Kč

Úhrada v r.
2019
v Kč

Zbývá
uhradit v r.
2020 v Kč

ACORUS, z.ú.

40 000

40 000

0

Akord,organizační jednotka

50 000

45 000

5 000

Pexeso,z.s.

25 000

22 500

2 500

Přátelé Nuselských schodů

31 300

28 170

3 130

Česká společnost AIDS
Člověk v tísni,o.p.s.

50 000

45 000

5 000

1 389 167

739 167

650 000

Diecézní charita

50 000

45 000

5 000

Domov Sue Ryder,z.ú.

50 000

45 000

5 000

Domov Ráček o.p.s.

50 000

45 000

5 000

Elpida, o.p.s.

310 160

310 160

0

Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty,Praha

75 000

37 500

37 500

Gymnázium, Praha 9

20 000

20 000

0

2.ZŠ Heuréka,Brno

96 500

48 250

48 250

18 000

9 000

9 000

81 370

Změňte lidský příběh
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Hospic sv.Štěpána,o.s.

50 000

50 000

0

Linka seniorů

60

60

Hospicová péče sv.Kleofáše o.p.s.

50 000

45 000

5 000

2 048

1 908

Hypermarket Film s.r.o.

250 000

0

250 000

140 00 Praha 4 IČO: 64510263
Zaměstnanci O2 Czech Republic a.s.
CELKEM

38

0

234

234

0

12 690

12 690

0

0

3 600

0

38

50 000

32 400

81 370

REMA Systém a.s. Budějovická 1667/64

50 000

36 000

Hematoonkologie, Ostrava

0

Otevřená okna,z.ú.

Centrum LOCIKA,z.ú.

2 210

12 418

5 000

0

2 210

12 418

45 000

50 000

0

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 IČO: 60193336

50 000

50 000

10 000

Zbývá uhradit (v tis. Kč)

Octopus-Asociace pro vzdělání,sport
a kult.,z.s.

Atletika Bez Bariér

10 000

Uhrazeno v roce 2019
(v tis. Kč)

3 000
29 350

0

Gymnázium,Ústí nad Labem

Dar z roku 2019
(v tis. Kč)

27 000
29 350

5 000

887

Dárce

30 000
58 700

53 650

887

Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2019

Nedoklubko z.s.
NOE-Křesťanská ZŠ,Pardubice

45 000

Projekt Chytrá škola

6 535

Zbývá
uhradit v r.
2020 v Kč

53 650

501

6 736

Úhrada v r.
2019
v Kč

50 000

501

CELKEM

Příspěvek
v roce
2019 v Kč

Alena Doucková

Zaměstnanecké sbírky

Program Smart Up

Příjemce nadačního příspěvku

Asistence,o.p.s.

4.ZŠ Nerudova,Říčany

Linka bezpečí
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Příjemce nadačního příspěvku

Rodinné centrum Kašpárek z.s.

11 000

9 900

1 100

Rozum a Cit,z.s.

30 000

27 000

3 000

Sabina Nováková

25 851

25 851

0

Spolek pro Tisou

31 200

28 080

3 120

Statutární město Ostrava

21 031

21 031

0

Středisko rané péče SPRP

42 000

37 800

4 200

Střední škola,Základní škola,Dolní
Břežany

54 000

27 000

27 000

Tyršova ZŠ a MŠ,Plzeň

80 000

40 000

40 000

Univerzita Palackého v Olomouci

750 000

600 000

150 000

Vladimír Šmilauer

90 700

90 700

0

you connected,z.s.

48 027

48 027

0

Základní a mateřská škola
ANGEL,Praha

140 500

37 500

103 000

Základní a mateřská škola,Bernartice

99 000

49 500

49 500

66 890

33 445

33 445

Jan Pintér

25 851

25 851

0

Základní a mateřská škola,Bílovec

Karel Trnka

28 500

28 500

0

Základní a mateřská škola,Dolní
Kralovice

244 000

137 772

106 228

LABYRINTH - ZŠ Brno

86 580

43 290

43 290

Základní a mateřská škola,Hať

92 000

46 000

46 000

Lenox z.s.

23 500

21 150

2 350

Lentilka-integrační školka,Pardubice

25 000

25 000

0

LINGUA UNIVERSAL soukr.ZŠ
a MŠ,Litoměřice

69 600

34 800

34 800

Linka bezpečí,z.s.

2 116 358 2 116 358

Základní a mateřská škola,Hovorčovice

100 000

50 000

50 000

Základní a mateřská škola,Hvožďany

90 000

50 000

40 000

Základní a mateřská škola,Chýně

84 900

42 450

42 450

0

Základní a mateřská škola,Janovice

89 000

44 500

44 500

64 060

32 030

32 030

Mamma HELP,z.s.

50 000

45 000

5 000

Základní a mateřská škola,Všenory

Masarykova jubilejní ZŠ,Hřebeč

70 000

35 000

35 000

50 000

25 000

25 000

Masarykova univerzita

130 000

120 000

10 000

Základní a mateřská škola,Praha 12
(K Dolům)

Masarykova ZŠ,Velký Osek

79 000

39 500

39 500

Základní a amatérská škola,Lenora

82 200

41 100

41 100

Michaela Strachottová

25 000

25 000

0

Základní a mateřská škola,Litvínov

100 000

50 000

50 000

NADACE T-SOFT ETERNITY

25 000

22 500

2 500

Základní a mateřská škola,Ludgeřovice

100 000

50 000

50 000
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Příjemce nadačního příspěvku

Příspěvek
v roce
2019 v Kč

Úhrada v r.
2019
v Kč

Zbývá
uhradit v r.
2020 v Kč

Příspěvek
v roce
2019 v Kč

Úhrada v r.
2019
v Kč

Zbývá
uhradit v r.
2020 v Kč

Základní a mateřská škola, Praha 12
(Na Beránku)

100 000

50 000

50 000

Základní škola,Praha 12 (Písnická)

50 000

25 000

25 000

Základní škola,Plumlov

85 000

42 500

42 500

Základní a mateřská škola,Pozořice

58 000

29 000

29 000

Základní škola,Praha 5 (Řeporyje)

91 000

45 500

45 500

Základní a mateřská škola
Mohylová,Plzeň 4

37 500

18 750

18 750

Základní škola,Praha 7 (Korunovační)

99 900

49 950

49 950

Základní a mateřská škola,Baška

78 000

39 000

39 000

Základní škola,Přerov

210 000

158 000

52 000

Základní škola,Světlá nad Sázavou

35 920

17 960

17 960

Základní škola T,G.Masaryka,Milovice

95 600

47 800

47 800

Základní škola T.G.Masaryka,Praha 12

41 000

20 500

20 500

Základní a mateřská škola,Deblín

51 200

25 600

25 600

Základní a mateřská škola,Praha
Nebušice

60 000

30 000

30 000

Základní a mateřská škola,Praha 4
(Mendíků)

56 000

Základní a mateřská škola,Praha 6
(náměstí Svobody)

60 000

30 000

30 000

Základní a střední škola,Karlovy Vary

65 000

63 761

1 239

Základní škola B.Hrabala,Praha 8

12 000

6 000

6 000

Základní škola,Bruntál

39 000

19 500

19 500

Základní škola,Čerčany

50 000

25 000

25 000

Základní škola,Davle

93 340

46 670

46 670

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9

90 000

45 000

45 000

Základní škola,Hranice

84 000

42 000

42 000

Základní škola,Opava (Ilji Hurníka)

98 900

49 450

49 450

Základní škola,Neveklov

12 000

6 000

6 000

Základní škola Ježek bez klece

100 000

50 000

50 000

28 000

28 000

Příjemce nadačního příspěvku

Základní škola,Horní Bečva

75 000

37 500

37 500

Základní škola,Ústí nad Labem

152 500

52 500

100 000

Základní škola,Úvaly

182 700

112 898

69 802

Základní škola,Velké Přílepy

100 000

50 000

50 000

Základní škola,Vsetín

97 087

48 543

48 544

Základní škola,Roztoky

98 950

49 475

49 475

Základní škola,Bílina

100 000

50 000

50 000

Základní škola,Praha 10 (Hostivař)

99 760

49 880

49 880

Základní škola,Ostrava-Poruba

73 000

36 500

36 500

Základní škola Klausova,Praha 13

72 000

36 000

36 000

Základní škola,Mohylová,Praha 13

86 000

43 000

43 000

Základní škola,Praha 8, Glowackého

99 000

49 500

49 500

Základní škola,Lázně Bělohrad

21 220

10 610

10 610

Základní škola,Praha 9 (Horní
Počernice)

Základní škola,Kadaň

25 500

12 750

12 750

Základní škola,Seč

71 390

35 695

35 695

Základní škola,Doksy

2 990

1 495

1 495

Základní škola,Znojmo

100 000

50 000

50 000

Základní škola,Kolín

132 000

111 667

20 333

Základní umělecká škola,Náchod

30 000

30 000

0

Základní škola,Kunratice

80 000

40 000

40 000

Základní škola,Litvínov (Hamr)

41 000

20 500

20 500

ZO ČSOP Ekologoská servis.
organizace,Praha

Základní škola,Strážnice

100 000

50 000

50 000

Základní škola,Mladecko

90 000

45 000

45 000

Základní škola,Opava (Boženy
Němcové 2)

44 640

22 320

22 320

Základní škola,Orlová

75 000

37 500

37 500

CELKEM

56 530

28 265

28 265

50 000

45 000

5 000

12 425 222 8 311 321 4 113 901

6. ZÁVAZKY

8. ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

K 31. prosinci 2019 evidovala Nadace závazky vůči dodavatelům ve výši 91 tis. Kč, z nichž závazky k 31. prosinci 2019 po
splatnosti byly ve výši 0 tis. Kč.
K 31. prosinci 2018 evidovala Nadace závazky vůči dodavatelům ve výši 88 tis. Kč, z nichž závazky k 31. prosinci 2018 po
splatnosti byly ve výši 0 tis. Kč.
Časové rozlišení a dohadné položky:
Nadace evidovala k 31. prosinci 2019 dohadné účty pasivní
ve výši 17 tis. Kč v souvislosti s činností Nadace (k 31. prosinci 2018: 20 tis. Kč).

2019 celkem

2019 z toho
správní činnost

876

50

Cestovné

3

2

Náklady na
reprezentaci

73

14

Ostatní služby

4 298

445

Osobní náklady

2 839

978

Ostatní náklady

8

3

Poskytnuté příspěvky

15

15

8 112

1 507

2018 celkem

2018 z toho
správní činnost

Spotřeba materiálu

57

4

Cestovné

73

3

Náklady na reprezentaci

58

15

Ostatní služby

4 898

473

Osobní náklady

3 224

884

(tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Náklady celkem

7. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ
(tis. Kč)
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem

(tis. Kč)
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem

2019 celkem
7 903

(tis. Kč)

2019 z toho
správní činnost
1 298

209

209

8 112

1 507

2018 celkem

2018 z toho
správní činnost

8 321

1 184

212

212

8 533

1 396

4

2

Odpisy

204

0

Poskytnuté příspěvky

15

15

8 533

1 396

Ostatní náklady

Náklady celkem

V roce 2019 i 2018 vynaložila Nadace v rámci své činnosti
podstatnou část svých nákladů na propagační materiály a polygrafické, propagační a inzertní služby související zejména
s programem Chytrá škola.
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9. ZHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO
KRITÉRIA
Nadace vyplatila v roce 2019 poskytnuté nadační příspěvky
v celkové výši 8 311 tis. Kč. Náklady na provoz Nadace byly
v roce 2019 v celkové výši 1 507 tis. Kč, což představuje
18,13 % z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků
vyplacených v roce 2019.
Nadace vyplatila v roce 2018 poskytnuté nadační příspěvky
v celkové výši 6 535 tis. Kč. Náklady na provoz Nadace byly
v roce 2018 ve výši 1 396 tis. Kč, což představuje 21,36 %
z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků vyplacených v roce 2018.

10. ZAMĚSTNANCI
Nadace zaměstnávala v roce 2019 celkem 3 zaměstnance
na HPP a 3 zaměstnance na DPČ (v roce 2018 4 zaměstnance na HPP a 3 zaměstnance na DPČ), kteří měli na starost
správu Nadace a zajištění řádného chodu všech aktivit souvisejících s programem Chytrá škola a dalšími grantovými
programy. Výsledný stav zaměstnanců je ovlivněn dočasným
překryvem odcházejících a nově nastupujících zaměstnanců.
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11. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM
STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH
ORGÁNŮ
V průběhu let 2019 a 2018 nebyly Nadací vyplaceny ani
poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních
a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy,
které by nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoliv požitků
v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadace.
Členové správních a dozorčích orgánů a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy.

13. INFORMACE O ODMĚNÁCH
STATUTÁRNÍM AUDITORŮM
Nadace zaplatila odměnu statutárnímu auditorovi ve výši
1 Kč (2018: 1 Kč).

14. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Nadace neevidovala k 31. prosinci 2019 žádné potenciální
závazky.

15. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
V rámci významných následných událostí, které nastaly po
dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, Nadace posoudila možný dopad pandemie COVID-19 a souvisejících opatření
orgánů státní správy České republiky na Nadaci, její fungování a finanční situaci. Na základě aktuálně veřejně dostupných informací a s ohledem na stabilní finanční situaci a stav
finančního majetku vedení Nadace neočekává bezprostřední
významný negativní dopad pandemie COVID-19 na Nadaci.
Po 31. prosinci 2019 nenastaly jiné události, které by měly
významný vliv na věrné zobrazení skutečností, které jsou
předmětem účetní závěrky.

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové správních a dozorčích orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody.

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykázala v roce 2019 i 2018 nulovou daňovou povinnost. Příjmy nepodléhají dani z příjmů podle ust. § 19b
zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání
nadace.

V Praze 26. června 2020
Hany Farghali
Předseda správní rady Nadace O2
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ZŘIZOVATEL A ŠTĚDRÝ DÁRCE

DODAVATELÉ

• O2 Czech Republic a.s.

• Visualio, s.r.o. za realizaci webové stránky
www.o2chytraskola.cz a další aktivity
• Attack Promotion s.r.o. za merchandisingovou podporu

PARTNEŘI A DÁRCI

• Agentura Médea za vyjednání mediálního prostoru v rámci
kampaní nadace

• KPMG Česká republika Audit, s.r.o., auditor Nadace O2
• Lion Communications s.r.o. za digitální kampaně Nadace O2
• Univerzita Palackého v Olomouci a její projekt E-Bezpečí
– za spolupráci na tvorbě obsahu portálu O2 Chytrá škola
• Jeden svět na školách (vzdělávací program organizace
Člověk v tísni) za spolupráci na animovaném seriálu
V digitálním světě
• Vzdělávací partneři za podporu při zvyšování digitální
gramotnosti na školách

• 1. Malešická účetní, s.r.o. za účetní služby

Děkujeme všem zaměstnancům O2 za zájem o nadační
projekty, všechny příspěvky do zaměstnaneckých sbírek
a aktivní zapojení do aktivit nadace.

• Agentura Oliver za kreativní zpracování mediálních
kampaní nadace
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