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„Jsem na sebe pyšná za to, že jsem se přestala bát nových věcí.“ (tábornice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.  Kdo jsme? 
 
Nadace Bátor Tábor je středoevropská nezisková organizace poskytující zážitkovou terapii pro vážně 
nemocné děti a jejich rodiny. Doteď jsme pomohli více než 10.000 dětem a jejich rodinným příslušníkům na 
našich terapeutických táborech, nemocničních programech nebo virtuálních událostech. Dětem bojujícím s 
chronickou nemocí poskytujeme "jiný druh uzdravení": na našich programech můžou zažít výzvy a zábavné 
aktivity v bezpečném prostředí, navázat nová přátelství a budovat si sebeúctu a sebevědomí. Všechny naše 
programy jsou zdarma a jsou organizovány rozsáhlou komunitou Bátor Tábor a oddanými dobrovolníky.  
 
VIRTUÁLNÍ PROGRAMY 
 
Kvůli pandemii COVID-19 jsme vyvinuli několik terapeutických programů, kterých se děti můžou zúčastnit z 
bezpečí svých domovů. Organizujeme virtuální tábory, online nemocniční program a poskytujeme dětem 
mnoho příležitostí zažít kouzlo Bátor Tábora i za takových náročných okolností. 
 
LETNÍ TÁBORY 
 
Naše terapeutické tábory jsou základem naší organizace od roku 2001. Věříme, že každé dítě si zaslouží 
dětství plné zábavy a vzrušení, proto organizujeme tábory, kde si takové vzpomínky mohou vytvořit i děti s 
vážnou nemocí. „Živé“ tábory jsme museli vzhledem k pandemii dočasně pozastavit.  
 
GO! PROGRAM 
 
Pro děti, které se kvůli svému stavu nemohou zúčastnit našich táborů, organizujeme nemocniční programy, 
kde „přinášíme tábor k nim“. Naši dobrovolníci pravidelně navštěvují hospitalizované děti a přinášejí jim sílu 
terapeutické hry. 

 
Dobrovolnictví 
 
Každý rok se naši dobrovolníci účastní víceúrovňových školení, jejichž zaměření se vztahuje k cílům, filozofii, 
provoznímu řádu a principů tábora, jejich příprava spočívá také v teorii a praktickém využití zážitkové terapie. 
Díky pečlivě připravenému kolektivu můžeme zaručit, že děti jsou v Bátor Táboře v psychickém i fyzickém 
bezpečí. Bez našich dobrovolníků bychom nemohli zajistit zážitky dětí na tak vysoké úrovni.  
 

Dárcovství 
 
Na fungování Nadace mají největší podíl korporátní firmy, granty a naše charitativní akce. 
 
Z firemních dárců dlouhodobě spolupracujeme s našimi největšími příznivci – LEGO, UPS, Google, Nadační 
fond Avast, Johnson & Johnson, PWC, CEMS, Alza, SeriousFun Children‘s Network, Visegrad Fund, Vienna 
Insurance Group, GlaxoSmithKline, Skils, Deloitte. 
Kromě sponzorských darů získaných od firemních dárců a na charitativních akcích, získal Bátor Tábor také 
dary od soukromých osob.    
 
Mezinárodní účast  
 
Bátor Tábor je členem sdružení Serious Fun Children's Network, největšího světového sdružení kempů, které 
organizují tábory pro vážně nemocné děti. Toto sdružení založil v roce 1988 oskarový herec Paul Newman. 
 
 



 
 

 

2.  Činnost Nadačního fondu v roce 2020 

 
Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika musel v roce 2020 vzhledem k pandemii Covid-19 
pozastavit realizaci terapeutických táborů. Tým nadace vyvinul několik virtuálních terapeutických programů, 
kterých se můžou děti zúčastnit z bezpečí svých domovů. Tyto programy poskytují dětem mnoho příležitostí 
zažít kouzlo Bátor Tábora i v této nelehké době. Přináší jim domů táborovou náladu a s ní spojená nová 
přátelství, zážitky a zkušenosti.  
 
Dvou týdenních virtuálních táborů se zúčastnilo 29 dětí s cystickou fibrózou, svalovou dystrofií a 
onkologickým onemocněním. Virtuální tábory proběhly v termínu 10.-14.8.2020 a 28.11.-5.12.2020 přes 
videohovory na platformě Zoom. S realizací táborů nám pomáhalo 18 dobrovolníků, které jsme předem 
proškolili. Každý den jsme dětem poskytli 4 hodiny zajímavého programu v dopoledním a odpoledním bloku. 
Před začátkem tábora jsme všem dětem a dobrovolníkům poslali táborový balíček, kde našli vše, co na 
táboře potřebovali - věci na vyrábění, vědecké experimenty, táborové tričko a další materiály.  
Na táborech klademe důraz na vytváření bezpečného prostředí, zábavy a možnosti překonávat sebe sama, 
navazovat nová přátelství a zároveň zachování nastaveného denního režimu. 
Na atmosféru tábora se můžete podívat tady video z virtuálního tábora  
 
Od rodičů, táborníků i dobrovolníků jsme dostali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Maminka jedné tábornice 
nám napsala: "Moc děkujeme za váš úžasný tábor, dceři se to moc líbilo. Rovnou se ptá, zda bude i příští 
rok, tak by se moc ráda znovu zúčastnila. Je to opravdu neskutečná možnost, potkat se se stejně nemocnými 
dětmi s cystickou fibrózou, se kterými se nemůže normálně fyzicky potkávat." Další zpětnou vazbu si můžete 
přečíst v infografice níže.  
 
V roce 2020 jsme zorganizovali 3 víkendová školení dobrovolníků. Dvě byla zaměřena na virtuální tábory 
a jedno na nemocniční GO! program. Školení proběhla přes platformu Zoom s následujícím obsahem: 
seznámení, představení mise organizace, základy zážitkové terapie, základní informace o GO! Programu a 
virtuálních táborech, praktický nácvik her, vědomé vedení programů, komunikace s dětmi, komplexní situace, 
praktické informace, reflexe. Proškolili jsme celkem 40 dobrovolníků.  
 
Kromě virtuálních táborů připravil programový tým nadace několik dalších online programů – úniková hra 
„Dobrodružství v pyramidě“, hraní s Legem, táborový tanec, večerní online hry, japonské aktivity a další. Tyto 
programy probíhaly od dubna do července a užilo si jich 88 účastníků.  
 
Další aktivitou nadace bylo natočení 20 videí s návody na různé hry s terapeutickým účinkem, experimenty 
nebo nápady na vyrábění, které můžou děti dělat doma – v čase lockdownu. Všechny videa jsou na youtube 
kanále nadace 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

Zviditelnění Nadačního fondu 
 
Nadace Bátor Tábor se aktivně prezentovala na Dnech dětské onkologie v Brně dne 29.2.2020 a v Praze 
dne 19.9.2020. 
V prosincovém vydání magazínu Marie Claire vyšel článek o virtuálních programech nadace. Bátor Tábor je 
nadále členem Asociace společenské odpovědnosti, která propojuje firmy a neziskové organizace. 
Nadační fond informuje o svých aktivitách na webové stránce www.batortabor.cz a  
www.facebook.com/Bator.Tabor.Ceska.Republika 
V roce 2020 nadace rozvinula spolupráci a partnerství s Nadací Dobrý Anděl a NF Pink Bubble. Rodinám 
s vážně nemocnými dětmi jsme společně poskytli materiální pomoc.  
Děkujeme všem dárcům finančních a hmotných darů, poskytovatelům služeb zdarma a dobrovolníkům, bez 
kterých by Bátor Tábor nebyl místem zázraků.  
 
Charitativní sportovní projekt - TÝM ODVAHY 
 
Nadace Bátor Tábor Česká republika rozvíjí za účelem 
získávání finančních prostředků charitativní sportovní 
společenství Tým odvahy. Ze sportovců, povětšinou běžců 
se v průběhu příprav na běžecký závod stávají vyslanci 
Nadace a snaží se pomocí svých přátel, kolegů a rodiny 
získat finanční prostředky pro Bátor Tábor. Získaná částka 
je pak použita na financování programů nadace pro vážně 
nemocné děti.  
I v nelehkém roce 2020 Tým Odvahy pomáhal během a 
chůzí. 5 odvážných týmů spojilo své sportovní výkony s 
finanční sbírkou ve prospěch Bátor Tábora a povedlo se 
jim získat na zážitkovou terapii vážně nemocných dětí 
celkem 123.525 Kč. Jejich dárcovské výzvy najdete na 
tomto odkaze. 
  
Tým odvahy se v roce 2020 účastnil těchto výzev:  
6-2020 – Z Prahy na jih – Kateřina Tichá – pochod 315 km 
7-2020 – Přes hory doly – Jitka Kneblová a Katka - 
přechod Malé Fatry – 82 km 
9-2020 – Hory Bory – tým Lubomíra Hulína - štafetový běh 
z Beskyd na Pálavu – 320 km 
9-2020 – Josyma běh Mladá Boleslav – tým Škoda Auto 
9-2020 – Vltava Run – STRV tým – 360 km 
 
Všem běžcům a dárcům moc děkujeme.   
      

          
 



 
 

 

3.  Účetní závěrka 

  



 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

Příloha k účetní závěrce 
sestavena k 31.12.2020 

 
 

Název:  Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika 
Sídlo:   Mladá Boleslav 29301, Žižkova 403/20 
IČ:   28996542 
Den vzniku:  25.11.2009 
Zakladatel:  Bátor Tábor Alapítvány, IČ: 8659, Budapešť, Reitter Ferenc utca 46-48, 1135, 

Maďarská republika 
Spisová značka:  N 766 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: nadační fond 
Nadační jmění: 20.000 Kč 

Účet Nadačního fondu: 
Komerční Banka  
43-6195580267/0100 CZK 
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ6201000000436195580267  
 
Kontakty: 
Ing. Katarína Koščíková, Manažer rozvoje 
Tel: +420 734 766 055 
e-mail: k.koscikova@batortabor.cz; info@batortabor.cz 
www.batortabor.cz 

 
Účel nadačního fondu 

 
Hlavní činností Nadačního fondu je především na území České republiky shromažďovat prostředky a 
příspěvky na podporu charitativní činnosti Nadace Bátor Tábor. Účelem Nadace Bátor Tábor je komplexní 
zajištění terapeutických a rekreačních programů pro děti, které jsou léčeny s nádorovým onemocněním, 
diabetem, chronickým zánětem kloubů či hemofilií a jejich rodinám. Dalším účelem nadačního fondu je také 
umožnění účasti dětí z České republiky v programech nadace Bátor Tábor. Nadační fond by dále měl 
v České republice propagovat činnost Nadace Bátor Tábor. 
 
 
Za tímto účelem může Nadační fond zejména: 
 

a) shromažďovat peněžní, materiální a další prostředky a zajišťovat jejich koncepční a ekonomické 
využití, čímž zabezpečuje finanční i materiální podporu aktiv a činností Nadace Bátor Tábor, 

b) organizovat společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné obecně prospěšné akce, 
c) spolupracovat s dalšími obecně prospěšnými společnostmi a osobami, kterým není lhostejné 

zlepšování kvality života nemocných dětí 
 
 

Obecné údaje 
 

Nadační fond byl založen zřizovatelem Nadací Bátor Tábor Alapítvány, IČ: 8659, Budapešť, Reitter Ferenc 
utca 46-48, 1135, Maďarská republika dne 20.10.2009 a zapsán do nadačního rejstříku vedeného 
městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 766 dne 25.11. 2009. 
Do 31.12.2020 nebyly provedeny žádné změny v zapsaném jmění v nadačním rejstříku. 

Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, který je 31.12.2020. 



 
 

 

Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. 
Nadační fond zaměstnával v roce 2020 čtyři zaměstnance, celkové mzdové náklady byly 2336 tis. Kč. 
Spotřeba materiálu byla 117 tis. Kč a nakupované služby 933 tis. Kč.   
 
 

Organizační struktura 
 
Správní rada: Petr Šmíd, Roman Novotný, Ladislav Tyll 
Revizor: Katarína Plíšková 
 
 

Aplikace obecních účetních zásad 
 
Nadační fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v rozhodném znění dále 
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška“). 
Nadační fond sestavuje účetní závěrku, která obsahuje Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a přílohu. Účetní 
jednotka vykazuje oddělené náklady, výnosy, výsledek z hospodaření za hlavní činnost a za hospodářskou 
činnost. 
 
 

Způsob zpracování účetních záznamů k 31.12.2020 
 
Účetnictví je zpracováno externě a je vedeno na legálně drženém a pravidelně aktualizovaném softwaru 
Pohoda 2020. 
 
 

Způsob a místo úschovy 
 
Účetní doklady, závěrka a veškeré současné dokumenty jsou uloženy v sídle nadačního fondu. 
 
 

Účetní metody 
 
Účtování v cizích měnách:  aktuální denní kurz podle kurzu ČNB 
Účtování o zásobách:   nevyskytuje se 
Dlouhodobý hmotný majetek: nevlastní 
Ostatní hmotný majetek:  nemá 
Opravné položky a rezervy:  nevyskytují se 
 
Nadační fond 
- Neměnil způsob odepisování. 
- Nadační fond nemá závazky po splatnosti 
- Hospodářský výsledek je členěn dle hlavní a hospodářské činnosti s možností výstupu pro daň z příjmu 
(hospodářskou činnost v roce 2020 Nadační fond nevykonával). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dary v roce 2020 
 
Přijaté finanční dary uhrazené k 31.12.2020: 
 
1 000 000 Kč  LEGO SYSTEM A/S 
   722 430 Kč  BATOR TABOR ALAPITVANY 
   493 914 Kč  THE UPS FOUNDATION, INC. (25.000 USD) 
   207 455 Kč  INTL FCSTONE LTD (Google) 
   135 392 Kč  ŠMÍD PETR 
     50 000 Kč  NADACNI FOND AVAST 
     31 900 Kč  PWC (Nadace Via) 
     22 300 Kč  CEMS Club Prague 
     20 000 Kč  BUJŇÁK JURAJ 
     20 000 Kč  Kasal Jindřich,Ing. 
     15 000 Kč  Kováč Jakub 
     15 000 Kč  Tomáš Kozubek 
     12 000 Kč  CEREBRA S.R.O. 
     11 756 Kč  ALZA.CZ. A.S. 
     10 000 Kč  BALAMOTIS NIKOLAOS 
     10 000 Kč  BOEHRINGER INGELHEIM 
     10 000 Kč  Burešová Lucie 
     10 000 Kč  DOHNAL BOHUSLAV 
     10 000 Kč  Ing. Jan Kotek 
     10 000 Kč  Michněvič Matouš,Ing 
     10 000 Kč  PANTOVIC NIKOLA 
     10 000 Kč  SLÁDEK MICHAL 
     10 000 Kč  SOVOVÁ ELIŠKA 
     10 000 Kč  Tomáš Doležal 
     10 000 Kč  VYSKOČILOVÁ MARIE 
       6 000 Kč  KUCEROVA LENKA 
       5 250 Kč  FISCHER VIKTOR 
       5 000 Kč  COMPEĽ PAVOL 
       5 000 Kč  ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. 
   160 354 Kč  Ostatní individuální dary 
 
Nadační fond obdržel hmotné dary od společností Lego a Alza. 
 

Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce: 
 
Nadační fond hospodařil řádně a v souladu s nadační listinou a statutem, v hodnoceném období realizoval 
účel, pro který byl zřízen. 
 
V Praze, 14.5.2021 

                                                                                     
 
       ______________________________ 
       Ing. Petr Šmíd, předseda správní rady 

  



 
 

 

 
 

4.  Revizní zpráva o hospodaření 
 

Výroční zpráva za rok 2020 a přiložená účetní uzávěrka věrně zobrazuje stav finanční situace Nadačního 
fondu Nadace Bátor Tábor Česká republika. Veškeré příjmy a výdaje jsou v souladu s předloženými účetními 
doklady. Hospodaření Nadačního fondu je podle zákona o účetnictví a příslušných předpisů České republiky. 
 
Výrok: bez výhrad  
 
V Praze, dne 19.5.2021  

 
Katarína Plíšková - revizor 

 


