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Mluvíme o autismu.
Sdílíme zkušenosti. 
Podporujeme rodiny. 
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Úvodní slovo  
předsedkyně správní rady

Vážení a milí, 

když jsme s tátou zakládali Nadační fond AutTalk, doufali jsme, že se k tomuto milníku 
dostaneme – že budeme stát na prahu pátého roku naší činnosti a spolu s námi i stovky 
podpořených rodin a desítky podpořených organizací a v neposlední řadě naši dárci 
a sponzoři. 

Naším záměrem bylo od začátku podporovat rodiče, kteří pečují o autistické děti, 
a přispívat k tomu, aby se o autismu ve veřejném prostoru více mluvilo. Naplňování této 
vize bylo naší činností i v roce 2019.

Rozdělili jsme přes 1 300 000 Kč pečujícím rodinám, rodičovským spolkům 
a organizacím, které se věnují tématu autismu, začali jsme s podporou setkávání 
a sdílení pečujících rodičů v různých koutech naší země. 

Uspořádali jsme spolu s partnery Atypickou kampaň, jejímž cílem bylo představit 
svět autistů jako inspiraci a příležitost k zamyšlení nad „normálním“ fungováním naší 
společnosti i jednotlivců. A v květnu se díky nadšení dobrovolníků mohli běžci poprvé 
postavit na start největšího závodu na podporu rodičů pečujících o autistické děti 
RUN AUT 2019.

A ještě jednu radost jsme si v roce 2019 dopřáli: zorganizovali jsme první setkání 
zástupců organizací, které se věnují autismu, a mají chuť táhnout za jeden provaz. 
Všechno, co jsme udělali, se i v roce 2019 opíralo o dlouhodobá i nově navázaná 
partnerství. Jsme nesmírně vděční všem dárcům, sponzorům i partnerským 
organizacím, které nám umožňují dělat to, co je pro nás stále srdcovou záležitostí – 
přispívat k tomu, aby se pečujícím rodinám žilo lépe.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli. 
 
A v neposlední řadě děkujeme za důvěru pečujícím rodičům. Uděláme, co bude v našich 
silách, abychom jim stáli po boku i v dalších letech. 

Srdečně vaše

Ing. Kateřina Sokolová 
předsedkyně správní rady 
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Fundraising a osvěta 
Roku 2019 dominovaly dvě události.  
První byla Atypická kampaň, kterou jsme 
se spolkem Autismus jako dar 
a Magazínem Atyp zahájili v dubnu 
2019 vernisáží výstavy originálních 
portrétních fotografií a zátiší Matěje 
Derecka Harda. Po vernisáži v DSC Gallery 
v Praze putovala výstava pod názvem 
„Co nám zrcadlí autismus“ do Kyjova, 
České Třebové a Plzně. V rámci kampaně 
se uskutečnilo také promítání filmů 
s tematikou autismu a debaty pro školy 
i veřejnost v kině Světozor v Praze.

Druhou velkou událost jsme zažili na 
jaře. Nadšení dvou dobrovolníků, Honzy 
Daubnera a Blanky Francové, vedlo 
k tomu, že se v květnu uskutečnil RUN 
AUT, první běžecký závod, jehož kompletní 
výtěžek byl věnován na podporu rodin 
pečujících o autistické děti.  

Již po třetí jsme měli možnost představit 
náš nadační fond na golfovém turnaji, 
který pořádají Kampa Group & Crestyl. 
Podruhé jsme byli součástí série 
golfových turnajů BMW CarTec Group.  

Díky spolupráci se společnostmi Solvent 
a HENKEL ČR spatřily světlo světa 
charitativní tašky NF AutTalk, které byly 
v prodeji v síti drogerií Teta a část výtěžku 
z prodeje směřovala do našeho fondu. 

Pro adventní návštěvníky obchodního 
centra Chodov Westfield jsme uspořádali 
Malý a(ut)dventní koncert dvou nadaných 
mladých umělců na spektru, Báry 
Brodníčkové a Denise Szalbota. Každý 
návštěvník, který přispěl na náš fond, 

Informační část 

dostal sladkou odměnu od Makronek 
malého prince. 

Během roku jsme samozřejmě využívali 
příležitosti, jak o autismu informovat 
veřejnost. Publikovali jsme zprávy na 
webu www.auttalk.cz, facebookové 
stránce NF AutTalk, na Instagramu 
i v médiích.

NF AutTalk v médiích 
 
Informace o nadačním fondu se objevily 
v tištěných i online titulech i na televizi 
Prima. Podrobný přehled článků je v sekci 
Média na www.auttalk.cz.
Díky spolupráci s nakladatelstvím Burda 
se v rámci Atypické kampaně dvakrát 
objevila v tištěné verzi časopisu Elle 
celostránková inzerce. 

Podpora rodičů 
 
Celkem jsme rodinám a organizacím 
rozdali finanční příspěvky ve výši přes 
1 337 tis. Kč. Z toho bylo 252 tis. rozdáno 
ze sbírky ve spolupráci se spolkem  
Naděje pro děti úplňku a necelých 500 tis. 
Kč bylo věnováno organizacím, které se 
tématu autismu nějak věnují. V rámci 
této podpory jsme společně s FOR HELP 
Autismus vypravili zájezd pečujících 
rodičů s dětmi k moři.    

Zorganizovali jsme dvě otevřená setkání 
rodičů o životě s autismem – Autismus 
naruby s MUDr. Borisem Živným a Setkání 
s Feldenkraisovou metodou, jehož hostem 
byla Tereza Vohryzková. Setkání byla pro 
rodiče tradičně zcela zdarma, a to včetně 
občerstvení a hlídání dětí v místě setkání. 
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Po třech letech úspěšného fungování 
podpůrné rodičovské skupiny, která se 
schází ve škole v Klimentské ulici v Praze, 
jsme se rozhodli podpořit setkávání rodičů 
i na dalších místech v ČR.  
Do pilotního projektu podpory se zapojily 
spolky Autismus jako dar, Jdeme autistům 
naproti, Jonášův spolek a Ulita na statku. 

Informace v oblasti  
výzkumu a vývoje, o ochraně 
životního prostředí, pracovně 
právních vztazích  
a pobočkách v zahraničí 

Nadační fond nevyvíjel v roce 2019 
činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 
Nadační fond se při svých aktivitách snaží 
chovat ohleduplně k životnímu prostředí 
– komunikujeme zejména e-mailem, 
netiskneme své materiály, pokud to není  
nezbytně nutné, dbáme na třídění 
odpadu během akcí a pokud je to možné, 
využíváme veřejnou dopravu. 
Na činnosti nadačního fondu se v roce 
2019 podíleli smluvní spolupracovníci 
a pracovníci na základě dohod o provedení 
práce. Nadační fond AutTalk neměl v roce 
2019 žádnou pobočku nebo aktivitu 
v zahraničí.

Výkonnost fondu  
a výhled do roku 2020

Díky posílení oboustranně smysluplných 
vztahů s našimi partnery, které jsou 
základem finanční stability fondu,  
se v roce 2020 chystáme rozšířit podporu 
rodičovských skupin v různých koutech 
země. 

Chceme pokračovat v budování vztahů 
s našimi partnery, abychom nadále 
mohli vycházet vstříc potřebám rodičů 
pečujících o autistické děti. 
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AKTIVA stav k 1. dni účetního období stav k poslednímu dni  
účetního období 

 Částka v tis. Kč Částka v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek   

Krátkodobý majetek 

Zásoby celkem 27 27

Pohledávky celkem 7 13

Krátkodobý finanční majetek celkem 1556 1925

Jiná aktiva

AKTIVA CELKEM 1590 1925

   

PASIVA stav k 1. dni účetního období stav k poslednímu dni  
účetního období 

 Částka v tis. Kč Částka v tis. Kč 

Vlastní zdroje 1577 1901

Jmění celkem 40 40

Výsledek hospodaření celkem 1537 1861

Cizí zdroje 13 24

Rezervy celkem 

Dlouhodobé závazky celkem 

Krátkodobé závazky celkem 13 24

Jiná pasiva celkem 

PASIVA CELKEM 1590 1925

Přehled majetku a závazků

Finanční část 

Přehled darů
Finanční dary právnických a fyzických osob na běžném účtu

Částka v Kč 

Solvent ČR s.r.o. 315 104

AŽD Praha s.r.o. 300 000

HENKEL ČR, spol. s r.o. 275 890

Olmer ad, s.r.o. 250 000
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Částka v Kč

APERA, s.r.o. 125 000

Výtěžek z golfového turnaje Kampa Group a Crestyl 109 445

Dárce si nepřál být jmenován 100 000

Spectrum Brands Czech Republic 100 000

Energetická společnost Innogy 80 000

Havel Partners 62 760

Richard Kučík – Miura hotel 50 000

CCP Czech Republic 50 000

PASSERINVEST GROUP 50 000

Výtěžek z turnaje GCF Gladiator Championship 40 613

Erste Asset Management 30 000

AKROTERION s.r.o. 25 000

Petr Šec 25 000

Česká spořitelna, a.s. 25 000

Jiří Čadek 20 000

Dárky za Vás s.r.o. – Smilee den 11 930

Milan Sedlák 10 000

Monika Sobotková 10 000

Snídaně pro AutTalk zaměstnanců Economia 9 521

Jan Záleský 7 777

Třebívlice AŽD 6 665

Jaroslav Komínek 6 000

Irena Benediktová 6 000

IAMPrague s.r.o. 6 000

MimiConcept 5 022

ZÁMEČNICTVÍ TRAMPOTA 5 000

SKYHILL s.r.o. 5 000

Art Museum Prague 4 500

Benefice Prague British School 4 000

Barbora Štěpánková 3 200
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Přehled rozdaných příspěvků

Účel Částka v tis. Kč 

Příspěvek konkrétním rodinám 609

Příspěvek rodinám ze sbírky ve spolupráci s Naděje 
pro děti úplňku, z. s. 

252

Příspěvek organizacím  476

Celkem jsme rodinám a organizacím rozdali finanční příspěvky ve výši přes 1 337 tis. Kč. 

 
 
Do června 2019 jsme čerpali podporu NF Avast na činnost podpůrné rodičovské skupiny a zpracování podnětů, 
které z její činnosti vyplynou.  

První ročník největšího běhu na podporu rodin pečujících o autistické děti přinesl 96 tis. Kč.  
Sbírka, kterou realizujeme také ve spolupráci se spolkem Naděje pro děti úplňku, přinesla téměř 270 tis. Kč.  

Celková výše přijatých finančních příspěvků na běžných účtech a sbírkovém účtu v roce 2019 činila 2 528 tis. Kč.

Podařilo se nám také získat pět notebooků od České spořitelny pro pečující rodiny, občerstvení od Cowboys  
catering na vernisáž výstavy Co nám zrcadlí autismus v dubnu 2019 a odměny partnerů pro běžce RUN AUT  
v květnu 2019. 
 

Částka v Kč

Silvia Skala 3 000

Johann Carlo Gradl 2 000

AUTOCONT a.s. 2 000

Miluše Rydlová 2 000

Tomáš Kozel 1 500

Vlasta Kozelská 1 000

Lucie Laudadiová 1 000
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Přehled nákladů a výnosů 

Název položky činnost hlavní činnost hospodářská celkem v tis. Kč 

    

NÁKLADY  

Spotřebované nákupy a nakupova-
né služby 

752 752

Změna stavu zásob vlastní činnos-
ti a aktivace

Osobní náklady 150 150

Daně a poplatky   

Ostatní náklady 10 10

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezervy a opravných položek

Poskytnuté příspěvky 1337 1337

Daň z příjmů

 

VÝNOSY    

Provozní dotace

Přijaté příspěvky 2528 2528

Tržby za vlastní výkony a zboží   

Ostatní výnosy 45 45

Tržby z prodeje majetku

 

Výsledek hospodaření po zdanění 324  324
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Název fondu:     Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové 

Sídlo:     Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

Účel nadačního fondu:    Účelem nadačního fondu je osvěta společnosti v problematice autismu
v České republice. V souvislosti s naplňováním účelu uskutečňuje 
nadační fond činnost směřující zejména k zabezpečení a podpoře 
asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám 
s dětmi s poruchou autistického spektra, stejně jako dalším osobám, 
které se v této pomoci angažují. Činnost fondu spočívá zejména 
ve zprostředkování komunikace, poskytování školení ohledně metod, 
terapií a způsobů pomoci rodinám, stejně jako v pořádání odborných 
seminářů a setkávání se s odborníky zaměřenými na problematiku 
poruch autistického spektra. Snahou fondu je zvýšení kvality života 
osob s poruchou autistického spektra, jejich rodin a zlepšení obecného 
povědomí o poruchách autistického spektra v České republice. V rámci 
naplňování účelu může nadační fond poskytovat také pravidelné nebo 
jednorázové, finanční, materiální či jiné podpory osobám s poruchou 
autistického spektra a jejich rodinám, které se bez vlastního přičinění 
dostaly do tíživé finanční situace.

Datum zápisu do nadačního rejstříku:   21. 9. 2015
Spisová značka:     N 1273 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární zástupce:   Ing. Kateřina Sokolová, předsedkyně správní rady 
IČO:      044 15 957 
Účet fondu:     333124124/2010
Sbírkový účet fondu:    4010401017/2010
Webové stránky:     www.auttalk.cz
Kontaktní e-mail:    info@auttalk.cz

Správní rada zasedala ve složení:   Ing. Kateřina Sokolová, Ing. Ján Sokol, Josef Šindelář

V dozorčí radě zasedal:   Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.

S fondem v roce 2018 spolupracovaly  
(v abecedním pořadí):    Zuzana Benceová – hlídání dětí během akcí fondu
     Michaela Bílková – hlídání dětí během akcí fondu  
     Gabriela Böhmová – vedení rodičovských skupin a individuální  
     podpora rodičů 
     Tereza Gorenčíková – hlídání dětí během akcí fondu  
     Eliška Jindřichová – hlídání dětí během akcí fondu  
     Dana Krisová – fotografka 
     Lenka Pelánová – účetnictví a účetní poradenství 
     Tereza Přikrylová – hlídání dětí během akcí fondu  
     Karolína Puttová – manažerská a administrativní podpora fondu 
     Karolína Singerová – hlídání dětí během akcí fondu  
     Renata Sýkorová – účetnictví a daňové poradenství 
     Karolína Singerová – hlídání dětí během akcí fondu 
     Šárka Trejbalová – hlídání dětí během akcí fondu  
     Eliška Trejbalová – hlídání dětí během akcí fondu   
 
Děkujeme dále:     ZŠ Gutha-Jarkovského za poskytnutí prostor pro setkávání podpůrné   
     rodičovské skupiny

Informace o Nadačním fondu AutTalk v roce 2019
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