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Upřesnění: Plný název organizace, jejíž činnost popisuje tato výroční zpráva, je The Duke of Edinburgh’s 
International Award Czech Republic foundation, o.p.s. (IČO: 29143462). Tato organizace se zabývá 
šířením programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (zkráceně DofE) a v její komunikaci a tedy 
i v tomto textu jsou proto používány tyto dva pojmy.



3

Obsah 

Úvod  5

1. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu   7
 1.1 Mise DofE  8
 1.2 Moto DofE  8
 1.3 Historie DofE  8
 1.4 Struktura programu  9
 1.5 Přínosy DofE pro mladé lidi a vzdělavatele  10
 1.6 Globální dopady DofE   12

2. DofE v České republice v roce 2015 13
 2.1 DofE ČR propojení mladých lidí a pedagogů v rámci neformálního vzdělávání  14
 2.2 DofE ČR v číslech  14
  2.2.1 Struktura zapojených vzdělávacích institucí v DofE   14
  2.2.2 Působení DofE v rámci vzdělávacích institucí v ČR   15
  2.2.3 Ocenění účastníci v roce 2015   16
  2.2.4 Počet vyškolených vedoucích v roce 2015   16
 2.3 Vize do budoucna   17
 2.4 DofE ve 21. století – Mobilní aplikace   17

3. Hlavní aktivity DofE v roce 2015  19
 3.1 Návštěva Její královské Výsosti Sophie, hraběnky z Wessexu a udělování Zlatých cen  20
 3.2 Rozvoj zapojených pedagogů a vedoucích v rámci DofE  22
 3.3 Úspěšní účastníci a absolventi DofE v roce 2015  26
 3.4 Alumni Club DofE   28
 3.5 Mezinárodní aktivity   30
 3.6 Prezentace programu a expertní spolupráce v rámci ČR   33
 3.7 Fundraisingové akce, finanční diverzifikace a světová podpora   34

4. Fond DofE ČR – finanční podpora pro mladé lidi, vedoucí i centra  37

5. Podporují nás   39
 5.1 Patroni DofE v ČR   40
 5.2 Sponzoři, dárci a další podporovatelé   41

6. Hospodaření   45
 6.1 Účetní závěrka k 31. prosinci 2015   51

 6.2 Výrok auditora   59

7. Základní informace o organizaci   61
 7.1 Národní kancelář DofE ČR   62
 7.2 Kontaktní údaje   65

Příloha: Zapojené organizace   67



4



5

Ú
V

O
D

N
Í S

LO
V

O
Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu,
zakladatel programu

„Mladí lidé vyrůstající v tomto 
moderním, komplikovaném 
světě čelí mnoha obtížím 
a jejich příležitosti pro dosažení 
osobních úspěchů jsou často 
omezené. Cílem programu 
DofE je pomoci mladým lidem 
i těm, kteří se angažují v jejich 
podpoře.

Program mladým lidem nabízí výzvu v podobě vstupu 
do smysluplných volnočasových aktivit a dobrovolnických 
činností, při kterých objeví potěšení ze splnění vlastních cílů 
a snů. Pro organizace a jednotlivce, kteří podporují rozvoj 
mládeže, je užitečnou pomůckou a rádcem.“
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Jiří Zrůst, 
předseda Správní rady DofE

Vážení účastníci, dobrovolníci, podporovatelé a přátelé DofE,

prosím dovolte mi poskytnout vám přehled aktivit naší nadace v roce 2015. 
Jsme hrdí na to, že jsme přední nadací rozvíjející mladé lidi pro jejich budoucí 
uplatnění v zaměstnání a životě. Naším cílem je umožnit každému mladému 
člověku, bez ohledu na jeho zázemí či okolnosti, chopit se výzvy a vstoupit 
do programu na bronzové, stříbrné nebo nejnáročnější zlaté úrovni. Účast 
v programu zavede každého mladého člověka na cestu, která mu změní 
život díky sebepoznání, učení se praktickým dovednostem, zlepšování jeho 
sportovních schopností, dobrovolnictví ve své komunitě a učení se práci v týmu 
s ostatními účastníky při plánování a realizaci dobrodružné expedice.

Jsme úspěšní v naší snaze umožnit přístup k DofE stále většímu počtu účastníků v České republice 
a již v první polovině roku jsme překonali milník 1000 aktivních účastníků. V roce 2015 byl program 
poskytován v 93 školách, domovech dětí a mládeže, dětských domovech a dalších institucích po celé 
zemi. Pokračujeme velmi pilně v oslovování a proškolování nových organizací, které zpřístupní DofE nové 
generaci mladých lidí mezi 14 a 24 lety v naší zemi. 

Rok 2015 byl pro nás také velmi speciální, jelikož jsme oslavovali 20. výročí prvních bronzových účastníků, 
kteří byli za úspěšné splnění programu oceněni. Byli jsme také poctěni návštěvou Její královské výsosti 
Sophie, hraběnky z Wessexu, globální ambasadorky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Díky její laskavé 
podpoře, jsme mohli ocenit 42 zlatých účastníků během velmi speciální ceremonie, která se odehrála 
v Černínském paláci, navštívit školy a další instituce, kde program funguje, a zorganizovat několik akcí, během 
nichž jsme mohli zdůraznit význam neformálního vzdělávání při rozvoji mladých lidí mimo školní lavice.

Byli jsme také úspěšní při získávání zdrojů na podporu programu v ČR a to v celkové výši 5 363 000 korun, 
které nám umožnily podpořit další rozvoj a růst naší organizace v České republice a které budou dále 
použity pro nový rozvoj v budoucnu. Rád bych osobně poděkovat všem dárcům a podporovatelům naší 
nadace za to, že nám umožňují realizovat naše poslání.

Jménem Výkonné a Dozorčí rady a především jménem celého týmu nadace, děkuji vám!



1. Mezinárodní cena 
 Vévody z Edinburghu

 1.1 Mise DofE

 1.2 Motto DofE

 1.3 Historie DofE

 1.4 Struktura programu

 1.5 Přínosy DofE 
  pro mladé lidi 
  a vzdělavatele

 1.6 Globální dopady DofE
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1.1 Mise DofE

1.2 Motto DofE

1.3 Historie DofE

• rozvoj osobnosti mladých lidí (14 – 24 let)
• příprava na život a budoucí kariéru
• získání nových zkušeností a schopností prostřednictvím zážitků
• stanovení si a dosažení vlastních cílů
• zapojení všech mladých lidí bez ohledu na sociální či zdravotní znevýhodnění
• globální sociální síť aktivních mladých lidí

Oceňujeme mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů.
Je v Tobě víc než si myslíš.
Má to cenu!

DofE založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda z Edinburghu, společně 
s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím 
první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu lordem Huntem. V DofE se propojuje důstojnost britské 
královské rodiny, tradice s klady zážitkové pedagogiky a neopakovatelností velkých dobrodružství, výzev 
a cílů, které si mladí lidí před sebe kladou.

DofE funguje jako prestižní celosvětová nadace International Award Foundation (IAF) ve více než 140 
zemích a oblastech světa a vede ji Princ Edward, syn Prince Philipa, vévody z Edinburghu. Každý rok 
se do programu v těchto zemích nově zapojí okolo 600 000 mladých lidí. V roce 2014/2015 bylo oceněno 
přes 300 000 mladých lidí a v programu bylo aktivně zapojeno kolem 190 000 dobrovolníků, vedoucích, 
učitelů a pedagogů, kteří pomáhali mladým lidem ve splnění stanovených aktivit.

Do České republiky program přinesla lady 
Luisa Abrahams, meziválečná mistryně 
Evropy v golfu a tenise v roce 1995 
a od té doba působí v desítkách 
vzdělávacích institucí po celé České 
republice.

• Státy, ve kterých program DofE působí



SPORT

DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ TALENTU

EXPEDICE
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Smyslem programu je přivést mladé lidi k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné 
dovednosti, podpořit komplexní rozvoj jejich osobnosti, talentu a klíčových kompetencí, které uplatní 
v budoucím životě a zaměstnání. 

1.4 Struktura programu

Účastníci DofE se věnují zároveň čtyřem základním aktivitám: 



bronzovástříbrnázlatá
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Ve třech úrovních: 

Konkrétní aktivity si mladí lidé vybírají dle vlastních zájmů a preferencí za pomoci svého vedoucího, učitele 
či vychovatele tak, aby pro ně byly výzvou, inspirací a především osobním přínosem. Vedoucí programu 
DofE pracuje s účastníky formou mentoringu a koučinku a pomáhá jim si stanovit reálné a splnitelné cíle. 
Zatímco sport, rozvoj talentu a dobrovolnictví rozvíjejí komplexně osobnost mladého člověka a posilují 
jeho motivaci a sebedůvěru, pak společně naplánovaná a realizovaná dobrodružná expedice zlepšuje práci 
v týmu, komunikaci, leadership či poznání silných a slabých stránek.

Aby si každý účastník DofE Award mohl určit cíle odpovídající jeho věku, možnostem a preferencím, 
má program tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou trvání – bronzovou (vyžaduje minimálně 6 měsíců), 
stříbrnou (obnáší minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (znamená minimálně 12 nebo 18 měsíců). 

„Opravdu si myslím, že po zkušenosti s programem DofE dokážu mnohem víc věcí, než předtím, 
a rozhodně se nebudu bát zkusit si něco nového, extrémnějšího, nebo něco, o čem bych si dřív 
myslela, že to není možné.“

 Lucie Krumpholcová, držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu ze školy Open Gate

„Program DofE je pro mne především impuls. Impuls k tomu nepolevovat a dokončovat rozdělané 
věci, s čímž jsem měl celý život problém.“

 Petr Hladík, účastník Zlaté úrovně programu, Klub cestovatelů Plzeň

• Účinný nástroj pro práci s mladými lidmi
• Rozvoj kritického a kreativního myšlení
• Rozvoj práce v týmu, komunikace, posílení klíčových kompetencí
• Aktivní propojení žáků a jejich pedagogů
• Zvýšení kvalifikace pedagogů skrze školení akreditovaná MŠMT
• Prestižní program pod záštitou britské královské rodiny a českých osobností
• Možnost účasti na mezinárodních výměnných projektech programu
• Navázání spolupráce a partnerství se školami a vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí
• Rozvíjení dialogu a spolupráce v komunitách, snížení a prevence násilí a šikany
• Finanční podpora pro školu, vedoucí i účastníky v rámci Fondu DofE

1.5 Přínosy DofE pro mladé lidi a vzdělavatele
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Dle detailního průzkumu Universtity of Northampton na více jak 2000 respondetech je DofE efektivní 
způsob, jak podporovat rozvoj mladých lidí:

80% účastníků si myslí, že dokáže lépe rozeznat své slabé a silné stránky 
   a pracovat s nimi

71% účastníků uvádí, že se jim díky programu zvýšila sebedůvěra

84% účastníků ocenilo zlepšení svých rozhodovacích schopností

82% účastníků chce pokračovat v dobrovolných aktivitách i po ukončení programu

93% účastníků si myslí, že účast v DofE zvýšila jejich schopnost týmové práce

71% vedoucích sdělilo, že DofE podporuje budování vztahů a komunitu

91% vedoucích oceňuje, že jim DofE poskytla příležitost pomáhat ostatním
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• Zkvalitnění výsledků vzdělávání
   zlepšení školní docházky, zvýšení zájmu o výuku

• Vyšší zaměstnatelnost a udržitelný životní styl
   zlepšení postavení na trhu práce a klíčových kompetencí

• Posílení zdraví a duševní pohody
   zlepšení fyzické kondice a zdravého životního stylu 

• Vyšší účast na občanském životě
   zvýšení zájmu mladých lidí o dobrovolnictví, pomoc jiným, společenskou angažovanost

• Sociální inkluze
   přijímání odlišnosti, individuálnosti a zlepšení integrace rozdílných komunit

• Udržitelné životní prostředí
   zvýšení povědomí mladých lidí ohledně důležitosti ochrany životního prostředí

• Genderová rovnost a posílení pozice žen
   posílení postavení a sebevědomí znevýhodněných mladých žen a dívek

• Snížení a prevence násilného řešení konfliktů
   budování a posilování dialogu mezi komunitami

• Snížení míry opakování násilných činů
   snížení recidivy a kriminality mládeže

1.6 Globální dopady DofE

„DofE je jediná organizace svého druhu v ČR, která mladým lidem pomáhá 
rozvíjet jejich talent, plnit si sny a navíc je za úsilí ocení certifikátem 
s mezinárodní platností, jenž jim může otevřít dveře k dalšímu studiu 
a kariéře doma i ve světě.“

 Ivo Helebrant, ředitel, 1st International School of Ostrava – mezinárodní 
gymnázium, s.r.o.
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V České republice je poskytování vzdělávacího programu DofE realizováno Národní kanceláří, která poskytuje 
licenci vzdělávacím institucím, provádí školení nových vedoucích, pomáhá s rozjezdem nových center 
programu, uskutečňuje audity a podporuje stávající centra v jejich rozvoji. Národní kancelář se také stará 
o rozšiřování programu po celé České republice, v roce 2015 primárně v Pardubickém a Jihomoravském 
regionu, stejně jako o zvyšování kvality programu na všech typech zapojených vzdělávacích institucí 
od základních škol, středních škol, středisek volného času, domovů dětí a mládeže, dětských domovů, 
sportovních nebo turistických oddílech či neziskových organizací věnujících se rozvoji mladých lidí.

DofE ČR i v roce 2015 budovalo svou síť center, díky kterým se propojují mladí lidé ve věku 14 až 24 let, 
aniž by záleželo na tom, z jakého sociálního prostředí pocházejí či jaké je jejich společenské postavení. 
Program je záměrně postaven na principech nesoutěžní otevřené platformy všem mladým lidem, do které 
účastníci vstupují dobrovolně a volí si splnitelné a reálné cíle, které rozvíjejí jejich osobnost a jejich 
dovednosti. Inkluze a zapojení marginalizované či jinak znevýhodněné nebo handicapované mládeže je 
jedním z klíčových aspektů DofE ČR. DofE ČR tyto mladé lidi finančně podporuje rámci speciálního fondu 
DofE ČR. 

Velký důraz je kladen na aktivní realizaci koncepce neformálního vzdělávání v České republice a expertní 
roli, kterou DofE ČR zcela naplňuje.

V roce 2015 se DofE účastnilo 1309 mladých lidí za aktivní podpory 437 vzdělavatelů, vedoucích, 
učitelů či vychovatelů v celkem 93 vzdělávacích organizacích zapojených do programu. Program 
tak neustále vykazuje signifikantní nárůst a zvyšující se počet zapojených vzdělávacích institucí, vedoucích 
a účastníků. Na konci roku 2014 se aktivně účastnilo 868 mladých lidí, zatímco na konci roku 2015 
pak 1309 mladých lidí, což je nárůst o 441 účastníků. 

2.1 DofE ČR propojení mladých lidí a pedagogů v rámci neformálního vzdělávání

2.2 DofE ČR v číslech

2.2.1 Struktura zapojených vzdělávacích institucí v DofE 

Soukromé střední školy

Dětské domovy a výchovné ústavy

Státní střední školy 

Nestátní neziskové organizace 

Domovy dětí a mládeže

Základní školy

33
4

13

6

31

6
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2.2.2 Působení DofE v rámci vzdělávacích institucí v České republice

„DofE motivuje nejen naše studenty, ale i nás samotné, protože nám v rámci 
různých školení nabízí další rozvoj v oblastech, které do našeho školství 
teprve začínají pronikat, například mentoring či koučování. Navíc v rámci 
DofE workshopů a národního setkání s dalšími pedagogy přirozeně vzniká 
nenahraditelná platforma pro výměnu názorů a zkušeností, která je velice 
přínosná pro další práci s mladými lidmi.“ 

 Antonín Kolář, učitel a koordinátor DofE, Klub cestovatelů Plzeň
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Oceňování úspěšných absolventů je vždy příležitostí pro zvýšení motivace mladých lidí a pedagogů 
k jejich dalšímu rozvoji, ale i příležitostí pro zvýšení povědomí o programu mezi širší veřejností. Absolventi 
získávají ocenění z rukou našich patronů z řad veřejně známých a činných osobností. Během Bronzové 
a Stříbrné ceremonie v červnu 2015 tak získalo 50 mladých lidí mezinárodní certifikáty z rukou módní 
návrhářky Kláry Nademlýnské a hráče na dudy a dlouhodobého podporovatele DofE Miroslava Angera. 
Na ceremonii nechyběla ani vystoupení oceněných účastníků programu. Dalších 16 účastníků obdrželo svá 
bronzová ocenění ve svém rodném městě Liberci, kde se ceremonie konala ve spolupráci s místní radnicí. 

Vrcholem roku 2015 bylo předávání zlatých oceněných 42 absolventům přímo z rukou hraběnky Sophie, 
vévodkyně z Wessexu (viz níže).

V roce 2015 jsme vyškolili 190 nových vedoucích programu DofE. Školení realizují jak zaměstnanci 
Národní kanceláře, tak specializovaní školitelé při Národní kanceláři či přizvaní experti.

Počet vyškolených vedoucích 2013 – 2015

2.2.3 Ocenění účastníci v roce 2015

2.2.4 Počet vyškolených vedoucích v roce 2015

48 účastníků18 účastníků42 účastníků

200
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100
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Vyškolených Aktivních Neaktivních

2013
2014
2015

61

124

190
172

100

36 25 24 18
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V průběhu roku 2015 jsme ve spolupráci se společností Inloop a OKIN Facility vyvíjeli mobilní aplikaci DofE 
pro vedoucí a účastníky. Aplikace vedoucím výrazně zjednoduší administrativu, účastníkům pak značně 
ulehčí evidování aktivit, které v rámci DofE plní. Aplikace bude zatím fungovat na platformách Android a iOS 
a od září 2016 pak nahradí současné účastnické knížky. ČR tak jako první země v rámci celosvětového 
programu DofE spustí revoluční novinku pro vedoucí i účastníky v zapisování a kontrolování aktivit.

V posledních dvou letech se do programu hlásí a zapojuje stále více českých gymnázií, středních 
i základních škol, domovů dětí a mládeže, dětských domovů a dalších organizací pracujících s mládeží, 
které si uvědomují možný přínos doplňkových aktivit pro své studenty. Národní kancelář DofE se proto 
snaží o co nejjednodušší proces zapojení nových vzdělávacích institucí. 

Zapojení je snadné

2.3 Vize do budoucnosti

2.4 DofE ve 21. století – Mobilní aplikace

Vyberte minimálně 
dva pedagogy/
vedoucí, kteří se 
programu v instituci 
budou věnovat a 
podporovat mladé 
lidi při jeho plnění.

Podepište dohodu 
o spolupráci 
s Národní kanceláří 
DofE v ČR.

Vybrané kolegy 
přihlašte na 
Základní a Expediční 
školení DofE 
akreditované MŠMT 
(aktuální termíny 
jsou k nalezení na 
webu: www.dofe.cz/
cz/skoleni).

Začněte poskytovat 
program vašim 

studentům.

2016 2018 2020

účastníci
vedoucí
organizace

2 000

150

500

5 000

700

240

10 000

900

350
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   spolupráce 
   v rámci ČR

 3.7 Fundraisingové akce,  
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   a světová podpora 
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Její královská Výsost hraběnka z Wessexu, globální ambasadorka Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
navštívila Českou republiku ve dnech 19. – 20. května 2015. Během návštěvy se hraběnka setkala 
jak se studenty, tak s podporovateli DofE v ČR. Na závěr během slavnostní ceremonie na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR předala 42 absolventům Zlatou cenu DofE.

Setkání se studenty na místním centru DofE Gymnáziu Duhovka 

Její Výsost hraběnka z Wessexu navštívila Místní centrum DofE Gymnázium Duhovka, kde jí své aktivity 
představily místní děti a také účastníci DofE. Kromě nich se zde také prezentovala další Místní centra – 
The International School Prague, Dětský domov se školou Těrlicko, SVČ Tymy Holešov a SK ASK ČR Klub 
certovatelů Plzeň. Akce se zúčastnila také britské velvyslankyně v Praze HE Jan Thompson a přes 130 
studentů a hostů.

Gala večeře s podporovateli DofE v ČR - počet hostů a příklady

Gala večeře za přítomnosti hraběnky se zúčastnilo 80 hostů z řad českého byznysu a další významné 
osobnosti. K zastoupeným společnostem patřily například Macquarie, Okin, Wood and Company, Remonia, 
České radiokomunikace, Moser, ČSOB, Unicredit Bank, Cognito, Allianz, Allen & Overy a další. 

3.1 Návštěva Její královské Výsosti Sophie, hraběnky z Wesexu a udělování Zlatých cen
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Setkání se studenty na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 

Hraběnka si během své návštěvy vyslechla také 
příběhy účastníků DofE z různých prostředí 
a organizací, zapojených v DofE, v rámci setkání 
s ministrem školství na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Snídaně s významnými ženami českého businessu

Diskusní snídaně s hraběnkou, která byla pořádána ve spolupráci s Allen & Overy, se zúčastnilo téměř 40 
žen, které patří ke špičkám českého businessu, aby diskutovaly o svých zkušenostech s dosahováním 
vysokých pozic v byznysu a možnostech podpory a neformálního vzdělávání dalších mladých žen. Svou 
vlastní zkušenost sdílela jak Její Výsost, tak také Biljana Weber, Country CEO Microsoftu. 

Návštěva salonů českých módních designérek Taťány Kovaříkové a Kláry Nademlýnské
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Slavnostní předávání Zlatých cen DofE

Slavnostní ceremonie a předání Zlatých cen DofE hraběnkou z Wessexu absolventům programu 
se odehrálo 20.5.2015 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR za účasti  náměstka ministra pana 
Ing. Iva Šrámka. 

„Jsme poctěni, že jsme mohli Její královskou Výsost hraběnku z Wessexu po dvou letech opět 
přivítat v České republice. Díky tomu jsme měli možnost dopřát výjimečný zážitek čtyřiceti 
ambiciózním mladým lidem, kteří převzali Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu přímo z rukou 
hraběnky. Její návštěva je také uznáním úspěchu a rozvoje DofE v ČR za poslední dva roky 
a připomenutím letošního dvacetiletého výročí české DofE.“ 
 
  Jiří Zrůst, Senior Managing Director Macquarie Infrastructure and Real Assets, 

předseda Správní rady DofE

Hlavními partnery v naplňování našeho cíle jsou vzdělávací instituce a aktivní pedagogové. Proto 
jim věnujeme značnou pozornost a snažíme se stále nabízet nejen naše primární školení akreditovaná 
MŠMT (Základní školení, Expediční školení), ale i další školení, která souvisejí s moderním přístupem 
ke vzdělávání mladých (koučování, mentoring), zážitkovou pedagogikou či programem jako takovým. 
Dáváme pedagogům, vedoucím či vychovatelům i jejich ředitelům také možnost vzájemně se potkávat 
a sdílet své zkušenosti s kolegy, nově je finančně podporujeme v rámci Fondu DofE.

3.2 Rozvoj zapojených pedagogů a vedoucích v rámci DofE
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15. – 17. října 2015 proběhlo další celorepublikové setkání vedoucích DofE v hotelu Semerink v Janově 
nad Nisou. Během této dvoudenní akce měli účastníci možnost sdílet své zkušenosti s programem 
a neformální, zážitkovou pedagogikou, zdokonalit se v metodách práce s mladými lidmi, poradit 
se s ostatními ohledně způsobů vedení mladých lidí, dozvědět se o novinkách DofE, zažít týmbuildingové 
a motivační aktivity, účastnit se outdoorových aktivit. 

Kromě více než 40 vedoucích DofE se setkání zúčastnili také patron DofE a dokumentarista Petr Mikšíček, 
zakladatel Humans of Prague Tomáš Princ a zlatí účastníci DofE - bikerka Markéta Peggy Marvanová, která 
úspěšně absolvovala největší nezabezpečený závod světa Great Divide Tour a Lukáš Kotlár, šéfredaktora 
časopisu pro dětské domovy Zámeček, který se setkal v rámci plnění DofE s Jeho Výsostí princem 
Edwardem, hrabětem z Wessexu a představil mu svůj příběh. Setkání se dále také účastnilo několik členů 
Alumni Klubu ČR a kolegové z nové Národní kanceláře na Slovensku.

Vedoucí DofE během Národního setkání absolvovali čtyři workshopy, během nichž se seznámili 
s novinkami v programu včetně připravované mobilní aplikace, zkusili si, jak vytvořit krátký zajímavý příběh 
o zkušenostech v DofE a získali nové mentoringové tipy a nástroje k práci s mladými lidmi. Kromě toho 
během celého pobytu vyzkoušeli několik neformálních teambuildingových her a také závěrečnou expedici 
do okolních lesů.

Národní setkání vedoucích DofE

Všem organizacím se zájmem o DofE poskytujeme potřebnou metodickou a informační podporu, kterou 
realizujeme mimo jiné prostřednictvím bezplatných vstupních školení, na nichž je seznámíme se základy 
DofE, které jim umožní tento program přivést do svého regionu v souladu s mezinárodními standardy. 
V roce 2015 jsme díky podpoře partnerů mohli uspořádat celkem 18 školení v češtině i angličtině, jimiž 
prošlo 187 pracovníků ve vzdělávání, kteří tak byli připraveni na různé role v programu DofE.

Školení nových či stávajících vedoucích programu 
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Dva vedoucí DofE a tři členové Alumni Klubu a ambasadoři DofE se v březnu 2015 zúčastnili mezinárodního 
expedičního školení v Litvě, kde načerpali mnoho nových nástrojů a dovedností potřebných k plánování 
a vedení úspěšných expedic mladých lidí, které v rámci DofE realizují. 

Mezinárodní školení pro vedoucí programu v Litvě

Jako každý rok i v roce 2015 mezinárodní centrála nadace (IAF) zorganizovala trénink pro školitele 
školitelů. Cílem tohoto semináře bylo naučit školitele z různých zemí světa jak správně školit nové 
dobrovolníky, učitele, vedoucí a pedagogy pro vedení účastníků v programu, inspirovat je novými 
aktivitami, metodami a sdílením dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Za Českou republiku 
se účastnily Eliška Zelendová a Tereza Staňková:

Trénink pro školitele školitelů programu

„Bylo úžasné mít možnost vidět profesionální školitele programu DofE v akci. 
Nejen, že jsme se dozvěděli nejnovější školitelské metody, ale měli jsme 
příležitost inspirovat se nejnovějšími trendy a způsoby, jak školit a pracovat 
s vedoucími programu v České republice.“
 

Tereza Staňková, Koordinátorka programu a školitelka DofE
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Setkání dětí z dětských domovů s hráči Premier League

Přes 30 dětí z dětských domovů a výchovných ústavů, zapojených do DofE, se koncem března setkalo 
s členy anglické fotbalové reprezentace do 21 let, z nichž někteří působí v nejvyšší anglické lize. 
Na pozvání britské ambasády se zúčastnili tréninku a dostali od hráčů malé dárky. 

„Je to úžasné, jsme tady hlavně kvůli hráčům Arsenalu a Chambersovi. Pro nás to je splněný sen.“ 

 David Zdráhal

3.3 Úspěšní účastníci a absolventi DofE v roce 2015

Tour Divide – Markéta Peggy Marvanová

Ultra bikerka a zlatá účastnice DofE Markéta Peggy Marvanová (20) v červenci 2015 zúčastnila Tour Divide, 
nejdelšího nezabezpečeného závodu horských kol na světě (4418 km). Svým výkonem Peggy pomáhala 
získat dostatek financí k zakoupení speciálního dvojkola 11leté Daniele Málkové trpící myopatií. Sbírka 
byla úspěšná a 28. října 2015 jsme dvojkolo slavnostně předali. 

Reportáže o této události v:

„Navázání spolupráce s DofE beru jako jeden ze svých nejlepších kroků letošního roku. DofE 
umožňuje mladým lidem uchopit svůj talent ze správného úhlu a ukázat jim cestu i cíl,“ vysvětluje 
závodnice. “Od chvíle, co jsem zapojena v DofE, jsem mnohem schopnější směřovat k rozvoji svého 
talentu.“

 Markéta Peggy Marvanová, ultrabikerka
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Vltava 2015 – Lucka plave pro Radka

Zlatá účastnice DofE a pokořitelka Gibraltaru Lucie Leišová (20) uplavala s podporou Národní kanceláře 
DofE 180 km Vltavy v rámci charitativní sbírky na nákup handbiku pro handicapovaného Radka. Letní 
plavba začínala v Českých Budějovicích a končila po více než týdnu v Praze. Cestou se k Lucii připojovali 
další lidé jako například profesionální handbiker Honza Tománek nebo náměstek primátora českých 
Budějovic Ing. Petr Holický.

„K mému životnímu úspěchu přispěla i velká dávka štěstí. Projektem Vltava 2015 bych chtěla 
pomoci někomu, kdo takové štěstí neměl. Věřím, že i u nás v Čechách jsou lidé vstřícní a ochotní 
pomoci dobré věci.“ 

 Lucie Leišová

Články o této události v:

Reportáže o této události v:



28

Prezentace ambasadorů

Ambasadoři DofE jsou aktivní mladí lidé, absolventi programu, kteří nadále DofE podporují sdílením svých 
zkušeností s dalšími mladými lidmi. Prezentují svou cestu DofE a své aktivity během přednášek na školách, 
setkání s mládeží ve volnočasových centrech a během různých diskusí se svými vrstevníky, ale třeba také 
zástupci firem.

V roce 2015 ambasadoři prezentovali na: 

Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec
Anglicko-české gymnázium Amazon, Praha
Gymnázium Třeboň
Gymnázium Dr.Emila Holuba
Gymnázium Hostivice
Gymnázium EDUCAnet České Budějovice
Biskupské gymnázium v Brně 
Gymnázium Evolution Jižní město, Praha
Gymnázium Evolution Evropská 
VOŠ a SPŠE Plzeň
Střední integrovaná škola Na Karmeli, Mladá Boleslav
VOŠ a SOŠ Pedagogická Evropská
Základní škola Opava
ZŠ Masarykova, Litoměřice
ZŠ Chrlice, Brno
SVČ Most 

Ambasadorům Jakubovi Axmanovi, Lukášovi Kotlárovi, Gitice Bhalle a Soně Vyskočilové děkujeme!

Alumni Club funguje pod vedením Zlaté absolventky Pavly Müllerové v České republice již od roku 2013. 
Sdružování zlatých absolventů DofE a jejich podpora v dalším vzdělávání je dalším z klíčových aspektů 
rozvoje mladých lidí, kterým se DofE ČR věnuje. V roce 2015 se členové Alumni Clubu podíleli aktivně 
na mnoha akcích Národní kanceláře a také na prezentaci DofE ve školách a dalších institucích pracujících 
s mládeží. Členům českého Alumni Clubu se také otevírají možnosti účasti na zahraničních školeních, kde 
se učí novým dovednostem a také sdílejí zkušenosti s Alumni z jiných zemí. 

3.4 Alumni Club DofE
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Výroční setkání Zlatých Alumni ČR v Poděbradech

Krásný, obohacující a aktivní den spolu prožili v září členové Klubu absolventů DofE v Poděbradech 
při výročním setkání, při kterém se zároveň oslavilo již 15 let zapojení v DofE místního centra DDM 
Poděbrady. Procházku kolem Labe výprava spojila s dobrovolnictvím a vysbírala nepřeberné množství 
odpadků. 

„Na první pohled nezáživná aktivita se nakonec změnila v soutěž, v které se hodnotilo nejen 
množství nalezeného odpadu, nýbrž i jeho rozmanitost.“

 členka Klubu Anna Mikolášová

Mezinárodní setkání zlatých absolventů na Maltě

Na Maltě se sešli zástupci Klubů absolventů z České republiky, Finska, Irska, Lucemburska, Polska a Malty. 
Během jednoho týdne si zvládli vyzkoušet všechny čtyři oblasti DofE Award na maltský způsob. Účastníci 
byli ubytovaní ve škole pro děti ze sociálně vyloučených či problémových rodin. Díky tomu se sešli 
se sociálními pracovníky školy, kteří navštěvují rodiče a děti doma a diskutují s nimi jejich absenci ve škole 
a další problémy.

„GAHA International Camp 2015 byl plný jedinečných zážitků. Tato událost 
však nemá být jednorázovou akcí, cílem je vytvořit mezinárodní platformu 
pro setkávání zlatých absolventů, kteří chtějí být i po získání své zlaté ceny 
aktivní a s DofE Award nadále spolupracovat a získávat nové zkušenosti.“

 účastnice z ČR Pavla Müllerová



DofE ČR aktivně spolupracuje s Národními kancelářemi DofE v dalších zemích. Díky tomu se nám daří 
realizovat společné mezinárodní výměnné a expediční projekty jak pro mládež, tak i pro pedagogy 
zapojené v programu. Naši účastníci a jejich vedoucí se pravidelně podílejí na mezinárodních akcích 
nadace – ať se již jedná o mezinárodní setkání podporovatelů programu jednající o budoucím směřování 
mezinárodní ceny, prezentaci před členy královské rodiny v Londýně, vzdělávacích akcích, výměnných 
pobytech, expedicích  nebo na mezinárodních setkáních zlatých absolventů programu. 

3.5 Mezinárodní aktivity
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Forum Kanada 2015

Od 28. října do 1. listopadu 2015 se konalo v Kanadě v Torontu výroční zasedání The Duke of Edinburgh’s 
International Award Foundation, které se koná jednou za tři roky a stanovuje strategii a cíle na další 
období. Do Toronta se sjelo na 175 delegátů z 43 zemí světa včetně členů mezinárodní nadace v čele 
s Princem Edwardem, hrabětem z Wessexu. Českou republiku reprezentovali Jiří Zrůst, předseda správní 
rady DofE ČR, Michal Jelínek, člen správní rady DofE ČR a Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE ČR. Hlavní 
tématy bylo směřování celé nadace do budoucna zejména téma licencování, vizuální identity, nových 
digitálních nástrojů a jejich využití pro rozvoj nadace a posílení výzkumných a speciálních projektů. 
Nadace se také připravuje na oslavu 60 let od založení programu v roce 1956 a zahájila přípravy na Forum 
2018, které se bude konat v Ghaně.



31

Zahraniční expedice

Účastníci DofE se za hranice vydávají často v rámci plnění dobrodružné expedice. V roce 2015 mimo ČR 
vyrazilo 6 skupin a to například do Skotska, Rumunska, Slovinska, Bílých Karpat nebo na Malou Fatru. 
6 účastníků DofE z DDM Oslavany spolu se školitelkou z Gymnázia v Klatovech bylo v červenci 2015 také 
na mezinárodní desetidenní expedici v Litvě. 

Absolvent DofE ČR se setkal s princem Edwardem

Úspěšný absolvent Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), Lukáš Kotlár (19), dokázal, že dětský 
domov ani romská národnost nemusí být v životě překážkou. Lukáš navštívil Londýn, aby reprezentoval 
Českou republiku na významné společenské události zaměřené na podporu speciálních projektů DofE, 
kterou hostila Jeho královská výsost princ Edward, hrabě z Wessexu s manželkou Sophií, hraběnkou 
z Wessexu a spolupořádala britská centrála Nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Na Lukáše 
čekala výzva v podobě proslovu před členy královské rodiny a vzácnými hosty z řad významných 
podporovatelů DofE, při kterém představil svůj příběh. Jedním z hostů byl i předseda správní rady DofE 
v České republice Jiří Zrůst, Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets, 
dlouhodobý podporovatel nadace DofE v ČR.

„DofE vnímám jako úžasnou možnost pro dospívající děti z různých prostředí. Je to šance 
pro všechny.“

 Lukáš Kotlár

Reportáže o této události v:
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Na podzim roku 2015 jsme realizovali dvě důležitá regionální setkání s řediteli a učiteli středních 
a základních škol, během nichž jsme jim představili program DofE a jeho přínosy pro studenty s cílem 
zapojit jejich organizace a vytvořit tak nová Místní centra, kde mohou mladí lidé získat podporu svých 
aktivit a cílů. 

Pardubický kraj: 15 organizací dorazilo, zapojilo se 5 středních škol a 2 dětské domovy
Jihomoravský kraj: 16 organizací dorazilo, zapojily se 3 školy

3.6 Prezentace programu a expertní spolupráce v rámci ČR

Expertní role DofE ČR na konferencích a debatách

V průběhu roku se účastníme různých konferencí, debat a diskusí, kde nejen prezentujeme náš program 
a jeho přínosy, ale zapojujeme se také do spoluvytváření diskurzu o nových modelech a metodách 
vzdělávání. V roce 2015 jsme mimo jiné diskutovali se studenty Pardubické univerzity, účastnili 
se Konference Asociace ředitelů gymnázií a konference Schola Pragensis či navázali partnerství s Unií 
zaměstnavatelských svazů. Cílem diskusí se zaměstnavateli a univerzitami v ČR je dosažení uznatelnosti 
mezinárodního certifikátu, jako záruky kvality a schopností uchazečů o přijetí do studia či zaměstnání, 
stejně jako posílení role neformálního vzdělávání v českým vzdělávacím systému.
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Dlouhodobě také spolupracujeme s nejvýznamnější českou CSR platformou Byznysem pro společnost 
a mnoha firmami s touto platformou spojených. V rámci této spolupráce jsme se v roce 2015 podíleli 
na debatě „Diverzita pohledem lídrů“ pořádané v rámci programu Diverzita ve spolupráci s vydavatelstvím 
Economia.

„DofE je výborný způsob, jak motivovat mladé lidi k práci na svých silných 
stránkách. Zároveň posiluje jejich sociální dovednosti, společenskou 
zodpovědnost a sebedůvěru. Díky tomu mohou v budoucnu být velkým 
přínosem a příslibem pro rozvoj naší společnosti.“ 

 Pavlína Kalousová, předsedkyně organizace Byznys pro společnost, o.s.

3.7 Fundraisingové akce, finanční diverzifikace a světová podpora

V roce 2015 jsme v rámci DofE ČR zahájili finanční diverzifikaci tak, aby byl program v České republice 
dlouhodobě udržitelný a měl pevné finanční základy. Vedle grantu MŠMT a dalších specializovaných 
grantů, které realizujeme zejména přes IAF v Londýně, a které se zaměřují na zapojení vzdělávacích 
institucích v regionech České republiky a marginalizované mládeže, se spoléháme na fundraising 
z vlastních akcí, které pořádáme a zejména na podporu korporátních a individuálních dárců. Zde hraje 
stěžejní roli program naší mateřské nadace International Award Foundation (IAF) v Londýně s názvem 
World Fellowship (WF). WF byl založen v roce 1987 a je globální networkingovou platformou významných 
CEOs, ředitelů, podnikatelů a businessmanů, kteří finančně podporují mladé lidi v jejich aktivitách. 
Česká republika, a tedy i DofE ČR má v současné době 5 World Fellows z řady významných českých 
businessmanů, kteří se rozhodli dlouhodobě, minimálně na 5 let nadaci finančně podporovat. Jmenovitě 
se jedná o následující podporovatele: Jiří Zrůst, Jan Sýkora (World Benefactor), Michal Jelínek, Pavel 
Nepala a Daniel Křetínský. Díky jejich podpoře je finanční situace DoFE ČR dlouhodobě stabilizovaná 
a může se primárně věnovat rozvoji a rozšiřování programu, jako i zapojování mladých lidí 
ze znevýhodněného prostředí. 
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British Day v Liberci, 28.1.2015

DofE bylo charitativním partnerem Britského dne v Liberci, díky čemuž se nám podařilo na podporu 
programu v ČR vybrat částku 5070 Kč. 

Guy Fawkes Gala Dinner Britské obchodní komory, 6.11.2015

Díky dlouhodobé spolupráci a členství Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu ČR v Britské obchodní 
komoře jsme se stali charitativním partnerem tradiční Guy Fawkes Gala Dinner. Mohli jsme se tak zúčastnit 
této slavnostní společenské události a také díky tombole obdržet darem 54600 Kč na podporu aktivit DofE. 

Dražba šperku Stefany pro DofE, 25.11.2015

V roce 2015 jsme navázali spolupráci 
se šperkařskou značkou Stefany a její majitelkou Štěpánkou Tóth Kurfiřtovou. Darovala DofE šperky 
pro hosty Gala večeře, jež byla součástí návštěvy hraběnky z Wessexu, a na podzim uspořádala dražbu 
svého šperku ve prospěch DofE. Dražba vynesla 2000 Kč na podporu naší činnosti.

Společnost OKIN Facility, s.r.o. pak poskytuje dlouhodobě DofE ČR pro bono veškeré zázemí, tedy 
kanceláře, stejně jako technické vybavení a další facility, které jsou pro kvalitní a bezproblémové 
fungování DoFE zcela klíčové. Mezi klíčové, tedy zlaté podporovatele, patří také společnost Macquarie 
a společnost Wood & Company. 

Za účelem získání finančních prostředků na činnost naší organizace a navázání důležitých kontaktů,
z nichž může plynout podpora v budoucnosti, jsme se podíleli v roli charitativních partnerů na několika 
akcích. 
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Filosofie programu DofE žádá, aby byl program (a s ním spojené smysluplné aktivity) dostupný všem 
mladým lidem bez ohledu na jejich sociální zázemí. Proto jsme i roce 2015 rozdělovali dotace 
z Fondu DofE, jehož smyslem je podporovat mladé lidi finančními příspěvky na jejich zájmové aktivity 
a dobrodružné expedice, které by si jinak nemohli dovolit. Prostřednictvím Fondu jsme v roce 2015 
rozdělili částku 243 000 Kč mezi několik desítek mladých lidí, kteří se účastní programu DofE.

Jednotlivá místní centra mohou žádat o příspěvek jak pro účastníky, vedoucí tak i pro organizaci jako 
takovou. Účastníci programu mohou získat příspěvek až 4 000 Kč na realizaci dobrodružné expedice 
a příspěvek na aktivity, které si plní v rámci DofE. Vedoucí mohou požádat o příspěvek na expedici, 
kofinancování vzdělávacích akcí (školení, semináře, workshopy) a účast na mezinárodních seminářích. 
Začínající místní centra mohou požádat o dotaci ve výši 2 000 Kč na pokrytí nákladů spojených 
s rozjezdem programu a všechna aktivní zapojená místní centra můžou požádat o příspěvek na propagaci 
programu v rámci jejich organizace a zejména na materiální vybavení pro realizaci expedic.

dobrodružné expedice
materiální vybavení 
na dobrodružné expedice

zájmové aktivity startovací dotace

Celkem
243 000

160 000 31 000

46 000 6 000
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5.1 Patroni DofE v ČR 

DofE ČR podporují významné osobnosti, které mají sami zkušenost s tím, že jít si za svým cílem se vyplatí, 
a svým příběhem mohou být mladým lidem inspirací i příkladem.

Marek Eben

Herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Vystupuje v hudební 
skupině Bratři Ebenové. Je považován za jednoho z nejlepších českých moderátorů, 
vysoce ceněn je zejména jeho inteligentní humor. Moderuje nejen populární 
televizní pořady, ale i mnoho dobročinných akcí.

Jakub Vágner

Mezinárodní rybářská a televizní celebrita, držitel několika světových rekordů v lovu 
sladkovodních ryb. Jeho rybářské pořady vysílají televizní stanice po celém světě. 
Proslul především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí 
National Geographic Channel.

Klára Kolouchová

Horolezkyně, která jako první Češka zdolala Mount Everest, dobyla i další významné 
hory a v květnu 2013 podnikla expedici na Aljašku. Kromě toho je úspěšná 
i v kariéře PR manažerky – pracovala v londýnské centrále Euro RSCG Worldwide, 
na britském Ministerstvu pro ústavní záležitosti a následně na Ministerstvu 
zdravotnictví.

Dan Přibáň

V současné době působí jako nezávislý novinář a filmař, věnuje se zejména 
cestovatelským výpravám po exotických zemích. Jeho posledním projektem 
je expedice Trabantem napříč Jižní Amerikou. Dan je schopen projet v trabantu 
tři kontinenty, džungle i pouště, jen aby všem dokázal, že to jde, v souladu 
s filozofií DofE Award.
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Petr Mikšíček

Ve 23 letech se rozhodl obejít Čechy pěšky a toto rozhodnutí ho přivedlo k zájmům, 
jimiž se dnes už živí a jež se točí zejména kolem zkoumání česko-německého 
pohraničí. Je autorem knih Sudetská pouť a Zmizelé Sudety, které jsou důkazem, 
že velké výzvy, zážitky a objevy člověk najde i za humny.

Tim Voase

Zástupce velvyslankyně Velké Británie v Praze je zlatým absolventem a velkým 
podporovatelem programu. Přesně v duchu výzvy DofE Award už několikrát 
překonal sám sebe. Ať už se jednalo o 1500 km na kole z Londýna do Prahy během 
minulého léta, nebo o třídenní běh z Prahy do Vyškova koncem května 2013, 
při kterém pomáhal získat peníze pro vybrané charitativní organizace.

„Podporuji dlouhodobě DofE a celou nadaci, protože věřím v její základní 
poslání dát mladým lidem šanci být aktivní a odhodlaní, překonat své limity, 
poradit si s novými výzvami a připravit je tak na jejich budoucí kariéru   
i život.“ 

 Michal Jelínek, majitel OKIN GROUP a.s., člen Správní rady DofE

5.1 Sponzoři, dárci a další podporovatelé 

Za podporu v roce 2015 děkujeme našim klíčovým podporovatelům, individuálním dárcům i partnerským 
organizacím.
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Klíčoví podporovatelé

Gold DofE Friends

Silver DofE Friends

MoTeC spol. s r. o.

Bronze DofE Friends

Záštita
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Individuální dárci
 
• Helena Abrahams Felix
• Klára Cetlová
• Andrej Babiš
• Martin Gebauer
• George Eeling Aase
• Edward Beckley
• Barbora Boučková
• Jaroslav Červinka
• Martin Ditmar
• Patrik Hes
• Peter Irikovsky
• Michal Jelínek
• Daniel Křetínský
• Pavel Nepala
• Sebastian Pawlowski
• Pavel Pravec
• Václav Řehoř
• Katie Schoultz
• Jakub Strnad
• Jan Sýkora
• Jan Tesař
• Štěpán Tesař
• Jane Townsend
• Remon L. Vos
• Luděk Vrána
• Jonathan a Jana Weinberg
• Jiří Zrůst
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Firemní dárci

• Alkaham
• Allianz nadační fond
• České radiokomunikace
• Československá obchodní banka a.s.
• EDN s.r.o.
• Lobkowicz Events management
• Nebeský klid
• Next development
• Patria Corporate Finance
• Penta Investments
• Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Partnerské organizace

• CK Sport
• First Eastern
• Hotel Semerink
• Na Plachetnici
• Národní informační centrum pro mládež
• Pavel Novák
• Se školou na golf
• Sport Pomáhá
• The Rebel Pipers
• Věda nás baví
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Organizaci se v roce 2015 podařilo stabilizovat své prostředky i podporovatele, o čemž svědčí níže 
poskytnutý výkaz zisků a ztrát a účetní rozvaha.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 (částky jsou uvedené v tisících)

Název ukazatele č. ř. za účetní období celkem 2014
(neauditováno, 
přepracováno)

A. Náklady 1
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 288 42 330 160

 1.  Spotřeba materiálu (501) 3 288 1 289 151

 2.  Spotřeba energie (502) 4    

 3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5    

 4.  Prodané zboží (504) 6  41 41 9

II. Služby celkem 7 2 654 4 2 658 1 357

 5. Opravy a udržování (511) 8    

 6. Cestovné (512) 9 185  185 44

 7. Náklady na reprezentaci (513) 10 249  249 160

 8. Ostatní služby (518) 11 2 220 4 2 224 1 153

III. Osobní náklady celkem 12 2 015 35 2 050 422

 9. Mzdové náklady (521) 13 1 603 28 1 631 347

 10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 411 7 418 75

 11. Ostatní sociální pojištění (525) 15    

 12. Zákonné sociální náklady (527) 16 1  1

 13. Ostatní sociální náklady (528) 17    

IV. Daně a poplatky celkem 18 0 0 0 0

 14. Daň silniční (531) 19    

 15. Daň z nemovitostí (532) 20    

 16. Ostatní daně a poplatky (538) 21    

V. Ostatní náklady celkem 22 279 6 285 711

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23    

 18. Ostatní pokuty a penále (542) 24    

 19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 9  9

 20. Úroky (544) 26    1

 21. Kursové ztráty (545) 27 6  6 10

 22. Dary (546) 28 243  243 688

 23. Manka a škody (548) 29  6 6

 24. Jiné ostatní náklady (549) 30 21  21 12

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 0 0 0 0

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32    

 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hm. majetku (552) 33    

 27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34    

 28. Prodaný materiál (554) 35    

 29. Tvorba rezerv (556) 36    

 30. Tvorba opravných položek (559) 37    

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 38 7 0 7 7

 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 39    

 32. Poskytnuté Členské příspěvky (582) 40 7  7 7

VlIl. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0 0

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

Náklady celkem 43 5 243 87 5 330 2 657
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Název ukazatele č. ř. za účetní období celkem 2014
(neauditováno, 
přepracováno)

B. Výnosy 44
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 0 97 97 220

 1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46    22

 2. Tržby z prodeje služeb (602) 47  6 6 130

 3. Tržby za prodané zboží (604) 48  91 91 68

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0 0 0 0

 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50    

 5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51    

 6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52    

 7. Změna stavu zvířat (614) 53    

III. Aktivace celkem 54 0 0 0 0

 8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55    

 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56    

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57    

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58    

IV. Ostatní výnosy celkem 59 5 0 5 1

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60    

 13. Ostatní pokuty a penále (642) 61    

 14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62    

 15. Úroky (644) 63    

 16. Kursové zisky (645) 64 5  5 1

 17. Zúčtování fondů (648) 65    

 18. Jiné ostatní výnosy (649) 66    

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 0 0 0 0

 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68    

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69    

 21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70    

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71    

 23. Zúčtování rezerv (656) 72    

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73    

 25. Zúčtování opravných položek (659) 74    

VI.  Přijaté příspěvky celkem 75 5 363 0 5 363 1 249

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76    

 27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 5 363  5 363 1 249

 28.  Přijaté členské příspěvky (684) 78    

VII. Provozní dotace celkem 79 84 0 84 832

 29.  Provozní dotace (691) 80 84  84 832

Výnosy celkem 81 5 452 97 5 549 2 302

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 209 10 219 -355

 34.  Daň z příjmů (591) 83 0 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 209 10 219 -355
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Účetní rozvaha k 31.12.2015 (částky jsou uvedené v tisících)

AKTIVA č.ř.
Stav k prvnímu dni 

účetního období (neaudi-
továno, přepracováno)

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3   

 2. Software (013) 4   

 3. Ocenitelná práva (014) 5   

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6  

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7   

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8   

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0

 1. Pozemky (031) 11  

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12   

 3. Stavby (021) 13   

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 14   

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15   

 6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 16  

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17   

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18   

 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20   

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22   

 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23   

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24  

 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25   

 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26   

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 27   

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 28   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 0 0

 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30   

 2. Oprávky k softwaru (073) 31   

 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32  

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33   

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34   

 6. Oprávky ke stavbám (081) 35   

 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí (082)

36  

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37   

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38  

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39  

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40   

B. Krátkodobý majetek celkem 41 2 516 3 059

I. Zásoby celkem 42 45 16

 1. Materiál na skladě (112) 43   

 2. Materiál na cestě (119) 44   

 3. Nedokončená výroba (121) 45   

 4. Polotovary vlastní výroby (122) 46   

 5. Výrobky (123) 47   
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 6. Zvířata (124) 48   

 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 45 16

 8. Zboží na cestě (139) 50   

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51   

II. Pohledávky celkem 52 82 12

 1. Odběratelé (311) 53 17 12

 2. Směnky k inkasu (312) 54   

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55   

 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 56   

 5. Ostatní pohledávky (315) 57   

 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58   

 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřej. zdrav. poj. (336) 59   

 8. Daň z příjmů (341) 60   

 9. Ostatní přímé daně (342) 61   

 10. Daň z přidané hodnoty (343) 62   

 11. Ostatní daně a poplatky (345) 63   

 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64   

 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC (348) 65   

 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 66   

 15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67   

 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68   

 17. Jiné pohledávky (378) 69 65  

 18. Dohadné účty aktivní (388) 70   

 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 2 389 3 031

 1. Pokladna (211) 73 41 34

 2. Ceniny (213) 74   

 3. Účty v bankách (221) 75 2 348 2 997

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76   

 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77   

 6. Ostatní cenné papíry (256) 78   

 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 79   

 8. Peníze na cestě (261) 80   

IV. Jiná aktiva celkem 81 0 0

 1. Náklady příštích období (381) 82   

 2. Příjmy příštích období (385) 83   

 3. Kursové rozdíly aktivní (386) 84   

Aktiva celkem 85 2 516 3 059
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PASIVA č.ř.
Stav k prvnímu dni 

účetního období (neaudi-
továno, přepracováno)

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 2 432 2 651

I. Jmění celkem 87 30 30

 1. Vlastní jmění (901) 88 30 30

 2. Fondy (911) 89   

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90   

II. Výsledek hospodaření celkem 91 2 402 2 621

 1. Účet výsledku hospodaření (963) 92  219

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 93 -355 38

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 94 2 757 2 364

B. Cizí zdroje celkem 95 84 408

I. Rezervy celkem  96 0 0

 l. Rezervy (941) 97   

II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0

 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 99   

 2. Emitované dluhopisy (953) 100   

 3. Závazky z pronájmu (954) 101   

 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102   

 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103   

 6. Dohadné účty pasivní (389) 104   

 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105   

III. Krátkodobé závazky celkem 106 84 408

 1. Dodavatelé (321) 107  51

 2. Směnky k úhradě (322) 108   

 3. Přijaté zálohy (324) 109   

 4. Ostatní závazky (325) 110 52  

 5. Zaměstnanci (331) 111 25 167

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112   

 7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřejného zdravot.pojiš.(336) 113  68

 8. Daň z příjmů (341) 114  

 9. Ostatní přímé daně (342) 115 7 21

 10. Daň z přidané hodnoty (343) 116   

 11. Ostatní daně a poplatky (345) 117   

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 118   

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) 119   

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 120   

 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 121   

 16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122   
 17. Jiné závazky (379) 123   

 18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124   
 19. Eskontní úvěry (232) 125   
 20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126  

 21. Vlastní dluhopisy (255) 127  

 22. Dohadné účty pasivní (389) 128  101

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129   

IV.  Jiná pasiva celkem 130 0 0

 1.  Výdaje příštích období (383) 131   

 2.  Výnosy příštích období (384) 132   

 3.  Kursové rozdíly pasivní (387) 133   

Pasiva celkem 134 2 516 3 059
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6.1 Účetní závěrka k 31. prosinci 2015

1. Popis společnosti

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

3. Obecné účetní zásady

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. je obecně prospěšná 
společnost (dále jen „společnost”), která vznikla dne 17. 12. 2012 a sídlí Poděbradská 540/26, 190 00 
Praha 9, Česká republika, identifikační číslo 29143462. Hlavním předmětem její činnosti 
je realizace výchovného a motivačního programu pro mladé lidi známého jako „Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu“, jakožto i související vzdělávání dospělých, kteří na dobrovolné bázi program podporují, 
a vzdělávání dospělých vedoucí k osobnímu rozvoji a odpovědnosti za svou nejbližší komunitu. 

S účinností od 1. 9. 2015 byl v obchodním rejstříku zapsán nový statutární orgán – ředitel Mgr. Tomáš 
Vokáč, Ph.D., který nahradil dosavadního ředitele Mgr. Ondřeje Lochmana.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2015:

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky a v souladu 
s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
ve znění platném pro rok 2015 a 2014.

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2014 nebyla auditorem ověřena. Z tohoto důvodu všechny údaje 
uvedené v této příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2014 jsou neauditovány a z důvodu opravy chyb minulých 
let popsaných (viz body 3k a 6) a jsou uvedeny jako přepracované.

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015 a 2014 jsou 
následující: 

Správní rada

Předseda: Jiří Zrůst 

Člen: Michal Jelínek

Člen: Pavlína Kalousová

Dozorčí rada

Předseda: Jan Sýkora

Člen: Jiří Pavlíček

Člen: Jane Townsend

Člen: Helena Geraldine Felix

Člen: Timothy Voase

Člen: Ivan Chadima
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a) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „firstin, firstout“ (FIFO – první 
cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací cena 
zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, 
clo, provize atd.).

b) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.  

c) Vlastní jmění

Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých vkladů. 

d) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

e) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem stanoveným dle 
České národní banky k prvnímu dni v měsíci. V případě zůstatků v cizí měně, byly k rozvahovému dni 
položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. 2015 vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku.

f) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv 
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu 
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

g) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Přijaté dary 
a příspěvky jsou účtovány do výnosů.
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h) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními 
a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky 
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

i) Dotace

Společnost využívá možnosti čerpat dotace ze státních fondů. Nárok na dotaci je účtován do výnosů a proti 
pohledávce. Proti došlé dotaci se přidělují konkrétní náklady, na které je dotace čerpána.

j) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

k) Oprava chyb minulých let

V roce 2015 byly zaúčtovány opravy chyb roku 2014 (viz bod 6). Dopady úprav mající vliv na výsledek 
hospodaření minulého účetního období jsou vykázány ve vlastním jmění na řádku „Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení“.

4. Pohledávky

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 neeviduje společnost žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

5. Krátkodobý finanční majetek

Společnost používá jeden bankovní účet, který slouží pro činnost společnosti. Dále disponuje pokladnou 
v hotovosti, ze které se vyplácí provozní výdaje.
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6. Vlastní jmění

Společnost vykazuje vlastní jmění ve výši 30 tis. Kč, které tvoří souhrn peněžitých vkladů.

Přehled pohybu vlastního jmění (v tis. Kč):

7. Krátkodobé závazky

Společnost k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Dohadné účty pasivní zahrnují náklady na nevyčerpanou dovolenou a nevyfakturované provozní náklady 
za auditorské služby, PR služby a účetní služby.

V roce 2015 byly provedeny opravy minulého účetního období (viz bod 3k). O tyto opravy byly upraveny 
též srovnatelné údaje v přiložené rozvaze a výkazu zisku a ztráty a zůstatky k 31. 12. 2014 jsou tudíž 
prezentovány jako přepracované. V účetní závěrce k 31. 12. 2014 byl chybně v položce vlastní jmění 
vykázán nepeněžitý dar (brožury pro účastníky programu) ve výši 38 tis. Kč. Tato oprava byla k 31. 12. 
2015 provedena proti Výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 38 tis. Kč.

Vlastní jmění Výsledek hospodaření Celkem

Stav k 31. 12. 2013 20 2 757 2 777

Přírůstky / úbytky 10 - 10

Výsledek hospodaření za rok 2014 - -355 -355

Stav k 31. 12. 2014 30 2 402 2 432

Výsledek hospodaření za rok 2015 - 219 219

Stav k 31. 12. 2015 30 2 621 2 651
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 2015 2014

Zisk před zdaněním 219 -355

Nezdanitelné výnosy 5 374 2 054

Neodečitatelné náklady 5 139 2 586

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 0 0

Základ daně 22 147

Snížení základu daně z příjmu dle § 20 odst. 7 22 147

Snížený základ daně 0 0

Sazba daně z příjmu 19% 19%

Splatná daň 0 0

8. Daň z příjmů

Společnost není založena ani zřízena za účelem podnikání, může si tedy základ daně snížit podle §20 
odst. 7, zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů o částku až 300 tis. Kč. 

Společnost vyčíslila daň z příjmů za rok 2015 a 2014 následovně (v tis. Kč):

9. Výnosy

Společnost účtuje do výnosů veškeré přijaté dary a dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté na provoz 
a poskytování programu dále jeho účastníkům. Za rok 2015 přijala dary v celkové výši 5 363 tis. Kč, 
z čehož World Fellowships činily 1 122 tis. Kč, dary ze zahraničí 360 tis. Kč, individuální dary 3 750 tis. Kč 
a ostatní dary 131 tis. Kč. Dále jí byly přiděleny dotace ze státního rozpočtu ve výši 84 tis. Kč.

Nevýznamnější individuální dárci:

• Daniel Křetinský – 555 tis. Kč
• Macquire Group – 448 tis. Kč
• Patria Corporate Finance, a.s. – 300 tis. Kč
• WOOD & Company Financial Services a.s. – 235 tis. Kč
• OKIN GROUP, a.s. – 216 tis. Kč

Společnost dále obdržela a zaúčtovala v roce 2015 a 2014 do výnosů nepeněžní dary ve výši 0 Kč a 38 tis. Kč.



56

10. Informace o projektech společnosti

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 realizovala společnost z poskytnutých prostředků „Program vzdělávání DofE 
pro mladé lidi“, včetně jeho podpory spočívající ve školení vedoucích jednotlivých organizací a poskytnutí 
prostředků na realizaci jednotlivým organizacím, které program využívají.

V roce 2015 a 2014 společnost dále poskytla příspěvky ve výši 243 tis. Kč a 688 tis. Kč z fondu DofE. Tyto 
prostředky byly poskytnuty v rámci startovacích dotací a jako podpora zájmových aktivit a expedic 
pro účastníky programu.

11. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.

12. Informace o spřízněných osobách

V roce 2015 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané 
záruky, zálohy a jiné výhody.

2015 2014

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové řídících 
orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové řídících 
orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 8 1 2 1

Mzdy 1 631 409 347 75

Sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

418 139 75 26

Sociální náklady 1 0 0 0

Osobní náklady celkem 2 050 548 422 101
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13. Významné položky z výkazu zisků a ztrát

14. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku 
2015.

 2015 2014 (neauditováno, přepracováno)

 Činnosti Činnosti

 Hlavní Hospodářská     Celkem Hlavní Hospodářská Celkem

Náklady (účtová třída 5 celkem)

Spotřebované nákupy 288 42 330 138 22 160

Služby 2 654 4 2 658 1 345 12 1 357

Osobní náklady 2 015 35 2 050 381 41 422

Ostatní náklady 286 6 292 718 0 718

Výnosy (účtová třída 6 celkem)

Tržby za vlastní výkony a zboží 0 97 97 0 220 220

Ostatní výnosy 5 0 5 1 0 1

Přijaté dary 5 363 0 5 363 1 249 0 1 249

Dotace 84 0 84 832 0 832

Výsledek hospodaření před zdaněním 209 10 219 -450 145 -355

Výsledek hospodaření po zdanění 209 10 219 -500 145 -355

Sestaveno dne: Statutární orgán účetní 
jednotky:

Osoba odpovědná za 
účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku:

30. 6. 2016
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6.2 Výrok auditora
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7. Základní informace
 o organizaci

 7.1 Národní kancelář 
  DofE ČR

 7.2 Kontaktní údaje

7
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7.1 Národní kancelář DofE

Tým národní kanceláře 

Ondřej Lochman – Výkonný ředitel, do 31.8.2015

Tomáš Vokáč – Výkonný ředitel, od 1.9.2015

Eliška Zelendová – Manažerka programu

Tereza Staňková – Koordinátorka programu

Iveta Šplíchalová – Asistentka programu

Zuzana Blahutová – Manažerka akcí a PR

Šárka Čapková – Specialista komunikace

Kristýna Valeš Syslová – Specialista komunikace
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Dobrovolníci: Marek Hubbell, Gitika Bhalla, Lucie Krumpholcová, Jakub Axman, Pavla Müllerová,
 Lucie Krumpholcová, Lukáš Kotlár, Juraj Mikuš, Lukáš Papula, Saarah Surve.

Školitelé: Julie Machačová, Milan Ďurík, Alena Hábltová, Luděk Michalík, Lucie Krumpholcová, 
 Barbora Glaserová , Kasia Szajda

Správní rada

Jiří Zrůst – Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets   

Michal Jelínek – Majitel OKIN GROUP, a.s.

Pavlína Kalousová – Předsedkyně organizace Byznys pro společnost, o.s.

Martin Batko – Projektový manažer

Lukáš Kotlár – Projektový koordinátor, ISPG

Barbora Debefová – Asistentka akcí a PR
Veronika Bachtíková – Asistentka programu
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Dozorčí rada

Jan Sýkora – Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Jane Townsend – Managing Partner, Allen & Overy’s Legal Services Centre in Belfast

Tim Voase – Zástupce britské velvyslankyně v ČR a patron DofE Award 

Helena Felix – Výkonná ředitelka Alkham a.s. a dcera Lady Luisy Abrahams, golfové 
 šampionky, která program DofE přivedla do ČR 

Ivan Chadima – Čestný předseda DofE ČR, Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Jiří Pavlíček – Výkonný ředitel Aspironix s.r.o.
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7.2 Kontaktní údaje 

Název organizace: The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s.
Kontaktní a fakturační adresa: Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
E-mail: info@dofe.cz
Web: www.dofe.cz 
Facebook: DofE Award Czech Republic
YouTube: DofE Czech Republic
LinkedIn: The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic foundation
Instagram: #dofeczech

IČO: 29143462
DIČ: CZ29143462
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce 
číslo 1066

Číslo účtu: 7386018001/5500
IBAN Number: CZ4755000000007386018001
SWIFT/BIC Code: RZBCCZPP
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oficiální název instituce Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko – Horní Těrlicko 

koordinátor místního centra Alois Vodák

vedoucí Alois Vodák, Libuše Gelnarová

ředitel organizace PaedDr. Eva Němečková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 13

oficiální název instituce 1st Internatonal School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.

koordinátor místního centra Romana Vaculíková

vedoucí Ivo Helebrant, Táňa Micková, Martin Vlček, Romana Vaculíková, 
Tomáš Mihulka

ředitel organizace Charles B. Gray

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 35

oficiální název instituce Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná 
škola uměleckoprůmyslová

koordinátor místního centra Olga Blažková

vedoucí Lenka Charvátová, Olga Blažková

ředitel organizace Ing. Jindřich Vodička

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 3

oficiální název instituce ANO, ANO, z.s.

koordinátor místního centra Ludmila Zachová (ředitelka)

vedoucí Ludmila Zachová, David Zach

ředitel organizace Ludmila Zachová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 30

oficiální název instituce Anglicko-české gymnázium AMAZON

koordinátor místního centra Markéta Sára Pokorná

vedoucí Markéta Sára Pokorná, Hana Šafářová

ředitel organizace RnNDr. Pavel Zachař

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 6

oficiální název instituce Carlsbad International School s.r.o.

koordinátor místního centra Steven Porter, Tom Brodie

vedoucí Steven Porter, Tom Brodie

ředitel organizace Tim Sloman

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 31

Příloha: Zapojené organizace • Nová Místní centra v roce 2015
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oficiální název instituce Česko-anglické gymnázium s.r.o.

koordinátor místního centra Zbyněk Šedivý

vedoucí Zbyněk Šedivý

ředitel organizace RNDr. Danuše Lhotková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 8

oficiální název instituce DDM Pod Střechou, Rokytnice nad jizerou

koordinátor místního centra Markéta Šmídová (ředitelka)

vedoucí Markéta Šmídová

ředitel organizace Markéta Šmídová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce DDM Praha 4 – Hobby centrum 4

koordinátor místního centra Jan Štěpánek

vedoucí Jan Štěpánek, Světlana Kadlecová

ředitel organizace PaedDr. Vladimír Bek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7

oficiální název instituce Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Eliška Bokšová

vedoucí Eliška Bokšová, Jiří Zemský

ředitel organizace Mgr. Jan Svítil

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Dětský domov a školní jídelna Dolní Čermná 74

koordinátor místního centra Daniel Kulhavý

vedoucí Daniel Kulhavý

ředitel organizace Mgr. Iva Nesvadbová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim

koordinátor místního centra Ondřej Štěpánek

vedoucí Ondřej Štěpánek, Naďa Majorová

ředitel organizace PhDr. Lenka Kábelová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 20
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oficiální název instituce Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1

koordinátor místního centra Marie Lukášová

vedoucí Jan Kundera

ředitel organizace Navrátil Petr, Mgr.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 8

oficiální název instituce Dialog Jessenius o.p.s.

koordinátor místního centra Jiřina Faluotová

vedoucí Ondřej Kinkal, Sára Šimáčková

ředitel organizace Michaela Tůmová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Alena Vidláková

vedoucí Ilona Závišková, Alena Vidláková

ředitel organizace Ing. Bc. Alena Vidláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže „Ostrov“, Slaný, Šultysova 518

koordinátor místního centra Zuzana Nerudová

vedoucí Širín Ježková, Zuzana Nerudová, Kateřina Jandová

ředitel organizace Miroslava Kaisrlíková pro DDM; Širín Ježková pro ICM

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže „Sluníčko“

koordinátor místního centra Jana Šimůnková

vedoucí Jana Šimůnková, Linda Ptáčníková, Terezie Chrtková, Lucie Bártová

ředitel organizace Bc. Věra Bártová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 25

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ 
Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav

koordinátor místního centra Helena Mrákotová

vedoucí Helena Mrákotová, Květoslava Exnerová, Ludmila Bednárová,
Hana Suková Pelantová, Eliška Simandová

ředitel organizace Hana Suková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 29
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oficiální název instituce Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace

koordinátor místního centra Martin Flekal (ředitel DDM)

vedoucí Barbara Maria Schweizerová, Martin Flekal, Zuzana Pokorná

ředitel organizace Martin Flekal

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

koordinátor místního centra Alžběta Lapáčková

vedoucí Alžběta Lapáčková, Vlasta Coufalová

ředitel organizace Ing. Mgr. Libor Bezděk

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 13

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Mozaika, příspěvková organizace 

koordinátor místního centra Nikola Schovánková

vedoucí Eva Rydvalová, Lenka Klimtová, Nikola Schovánková

ředitel organizace Eva Rydvalová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové

koordinátor místního centra Vít Pospíšil, Tereza Hejtmánková

vedoucí Jana Kočnarová, Vít Pospíšil, Filip Jakubčo

ředitel organizace Vít Pospíšil

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Alena Sobotková (ředitelka)

vedoucí Alena Sobotková, Roman Žák

ředitel organizace Alena Sobotková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

koordinátor místního centra Lenka Panušová

vedoucí František Vaníček, Lenka Vaníčková

ředitel organizace Bc. Josef Chmel

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 1
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oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Rokycany

koordinátor místního centra Martina Beranová

vedoucí Tereza Černá

ředitel organizace Karel Vodička

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L., Školní 1803

koordinátor místního centra Jarmila Vošahlíková

vedoucí Jitka Floriánová

ředitel organizace Mgr. Jarmila Vošahlíková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace

koordinátor místního centra Barbora Hatašová, Olga Koutná

vedoucí Barbora Hatašová

ředitel organizace Olga Koutná

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Eva Pupáková

vedoucí Alena Fialová, Eva Pupáková, Samuel Sichrovský

ředitel organizace Ing. Miloslav Šverdík

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

koordinátor místního centra Yvona Dočkalová

vedoucí Michal Darakev, Yvona Dočkálová

ředitel organizace Bc. Jitka Karbulková, Dis.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 13

oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Telč

koordinátor místního centra Luboš Janovský (ředitel DDM)

vedoucí Luboš Janovský, Jarmila Janovská, Jiřina Dufková

ředitel organizace Luboš Janovský

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0
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oficiální název instituce Dům dětí a mládeže Vikýř, příspěvková organizace, 
Jablonec nad Nisou

koordinátor místního centra Andrea Tauchmannová

vedoucí Andrea Tauchmanová,  Zdeněk Feix

ředitel organizace Bc. Martina Šípková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 1

oficiální název instituce EDUCAnet – gymnázium a střední odborná škola 
České Budějovice, s.r.o.

koordinátor místního centra Marie Nováková

vedoucí Petr Kuba, Marie Nováková

ředitel organizace Jaroslava Dědková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce EDUCAnet – Gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.

koordinátor místního centra Irena Horváthová

vedoucí Lenka Novotná, Irena Horváthová

ředitel organizace Mgr. Veronika Bartošová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 16

oficiální název instituce English International School Prague, s.r.o.

koordinátor místního centra Helen Gulliford

vedoucí Hynek Suchan, Helen Gulliford

ředitel organizace Stephen Rogers

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 21

oficiální název instituce Gymnázium Dr. Emila Holuba

koordinátor místního centra Helena Drahošová

vedoucí Helena Drahošová

ředitel organizace Mgr. Andrea Daňková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10

oficiální název instituce Gymnázium DUHOVKA, s.r.o.

koordinátor místního centra Nela Králová

vedoucí Eva Kuchařová, Barbora Glaserová, Nela Králová, Jana Horská, 
Eva Vaidová

ředitel organizace Petr Hopfinger

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 15
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oficiální název instituce Gymnázium Evolution Jižní Město

koordinátor místního centra Jan Beránek

vedoucí Jan Beránek

ředitel organizace Mgr. Tomáš Mikeska

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 32

oficiální název instituce Gymnázium Evolution Sázavská

koordinátor místního centra Petra Váchová

vedoucí Petra Váchová, Štěpán Gabriel

ředitel organizace PaedDr. Růžena Preissová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra  

vedoucí Ivan Sluka, Jan Šperl, Vojtěch Veverka

ředitel organizace Ing. Bc. Petra Šnajberková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, 
příspěvková organizace

koordinátor místního centra Martin Luštický

vedoucí Martin Luštický

ředitel organizace Mgr. Václav Ulvr

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 17

oficiální název instituce Gymnázium J. V. Jirsíka

koordinátor místního centra Vladimír Kojan

vedoucí Vladimír Kojan

ředitel organizace RNDr. Jaroslav Pustina

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 13

oficiální název instituce Gymnázium J. Seiferta, o.p.s.

koordinátor místního centra Adéla Balcarová

vedoucí Adéla Balcarová, Iveta Legátová

ředitel organizace Mgr. Martin Metelka

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 33
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oficiální název instituce Gymnázium Mnichovo Hradiště

koordinátor místního centra Iva Dobiášová

vedoucí Iva Dobiášová

ředitel organizace Mgr. Jaromír Ševců

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 6

oficiální název instituce Gymnázium Rumburk

koordinátor místního centra Marek Winter

vedoucí Jana Pokorná, Marek Winter, Lenka Nedvídková, Stanislav Hocko

ředitel organizace Mgr. Lenka Laubrová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 25

oficiální název instituce Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

koordinátor místního centra Miroslav Flieger

vedoucí Miroslav Flieger, Pavla Fuchsová 

ředitel organizace RNDr. Jan Chudárek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 19

oficiální název instituce Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Lenka Fišerová

vedoucí Lenka Fišerová

ředitel organizace Mgr. Tomáš Oršulák

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

koordinátor místního centra Alice Matulová

vedoucí Alice Matulová, Lucie Albrechtová

ředitel organizace Mgr. Iva Kadeřábková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 23

oficiální název instituce Gymnázium, Třeboň Na Sadech 308

koordinátor místního centra Štěpánka Otepková

vedoucí Štěpánka Otepková

ředitel organizace Mgr. Anna Kohoutová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 11
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oficiální název instituce Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková 
organizace zřizovaná Středočeským krajem

koordinátor místního centra Jana Šimáková, Lenka Procházková

vedoucí Jana Šimáková

ředitel organizace PhDr. Jana Podoláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 22

oficiální název instituce INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ – KPSDDM

koordinátor místního centra Jana Šimůnková 

vedoucí

ředitel organizace Petr Šimůnek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Labyrint – Středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno

koordinátor místního centra Renata Hajníková

vedoucí Renata Hajníková, Filip Dohnal

ředitel organizace Mgr. Marie Vacková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 16

oficiální název instituce Letokruh – středisko volného času Letovice

koordinátor místního centra Ivona Kubíková

vedoucí Ivona Kubíková

ředitel organizace Mgr. Ivona Kubíková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 1

oficiální název instituce Masarykova základní škola Litoměřice

koordinátor místního centra Lukáš Znojemský

vedoucí Jaroslav Radimský, Lukáš Znojemský

ředitel organizace Mgr. Karel Kynzl

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

koordinátor místního centra Jitka Macháčková

vedoucí Jitka Macháčková

ředitel organizace Mgr. Vratislav Šembera

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0
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oficiální název instituce Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

koordinátor místního centra Radan Kuča

vedoucí Radan Kuča

ředitel organizace MUDr. Alice Kučová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Německá škola v Praze s.r.o.

koordinátor místního centra Eliška Pekárková (Zmrzlá)

vedoucí Katharina Thiemer

ředitel organizace Carla Tkadlečková (vedoucí české sekce)

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 15

oficiální název instituce OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.

koordinátor místního centra Luděk Michalík

vedoucí David Nitsche, Luděk Michalík, Michal Kašpar, Ľubica Knížková

ředitel organizace Peter Nitsche

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 50

oficiální název instituce RIVERSIDE o.p.s.

koordinátor místního centra Camilla Entwistle, Nicolas Yuille, Sarah Muller

vedoucí Camilla Entwistle

ředitel organizace Al Falk

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 49

oficiální název instituce Rodiče a děti Kadaně, z.s.

koordinátor místního centra Stanislava Hamáková, DiS

vedoucí Hana Vodrážková, Stanislava Hamáková

ředitel organizace Mgr. Hana Vodrážková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Park Lane International School

koordinátor místního centra Jessica Cambridge

vedoucí Jessica Cambridge

ředitel organizace Paul Ingarfield

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7
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oficiální název instituce SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň

koordinátor místního centra Antonín Kolář

vedoucí Antonín Kolář

ředitel organizace Ing. Olga Matějková – ředitelka školy

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 31

oficiální název instituce Středisko volného času „Roroš“, Nové Město pod Smrkem, 
příspěvková organizace

koordinátor místního centra Yveta Svobodová (ředitelka) 

vedoucí Yveta Svobodová 

ředitel organizace Yveta Svobodová 

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov

koordinátor místního centra Nikola Němčáková

vedoucí Karla Rulíková

ředitel organizace Mgr. Blanka Mašková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 3

oficiální název instituce Středisko volného času Déčko Náchod

koordinátor místního centra Monika Hovádková

vedoucí Monika Hovádková

ředitel organizace Ing. Ludmila Pohanková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Středisko volného času Most, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Markéta Konečná

vedoucí Alena Laštůvková, Markéta Konečná

ředitel organizace Danuše Lískovcová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Jan Rozsíval

vedoucí Jan Rozsíval

ředitel organizace Ing. Milada Pazderníková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10
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oficiální název instituce Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly

koordinátor místního centra Jarmila Vaclachová (ředitelka DDM)

vedoucí Eva Rudolfová, Jarmila Vaclachová, Eduárd Kotikov, 
Kateřina Vrágová

ředitel organizace Jarmila Vaclachová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 10

oficiální název instituce Středisko volného času, Ivančice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Ondřej Podolský

vedoucí Ondřej Podolský

ředitel organizace Mgr. Jana Heřmanová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 9

oficiální název instituce Středisko volného času, Pohořelice

koordinátor místního centra Jan Rozehnal

vedoucí Jan Rozehnal

ředitel organizace Mgr. Monika Janičatová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 9

oficiální název instituce Středisko volného času, Trutnov

koordinátor místního centra Miloš Poláček

vedoucí Josef Khol, Miloš Poláček, Ondřej Těžký

ředitel organizace Mgr. Josef Khol

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 15

oficiální název instituce Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

koordinátor místního centra Zdeněk Pleva

vedoucí Zdeněk Pleva

ředitel organizace Mgr. Bc. Rudolf Sochor

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Středisko volného času Radovánek

koordinátor místního centra Monika Kučerová

vedoucí Kristýna Běhavá, Monika Kučerová

ředitel organizace Bc. Eva Tischlerová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0
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oficiální název instituce Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

koordinátor místního centra Alice Válková

vedoucí Alice Válková

ředitel organizace Mgr. Stanislava Beštová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 5

oficiální název instituce Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Dagmar Szpandrzyková (zástupkyně)

vedoucí Dagmar Szpandrzyková

ředitel organizace Ing. Pavel Zubek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7

oficiální název instituce Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

koordinátor místního centra Romana Karbanová

vedoucí Romana Karbanová

ředitel organizace Doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7

oficiální název instituce Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického 
v Klatovech

koordinátor místního centra Zuzana Palátová (ředitelka)

vedoucí Zuzana Palátová, Kristýna Čerbová

ředitel organizace Ing. Zuzana Palátová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 7

oficiální název instituce Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, p.o.

koordinátor místního centra Michaela Gruberová

vedoucí

ředitel organizace Mgr. Ivana Sedláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce Sunny Canadian International School – Základní škola 
a Gymnázium, s.r.o.

koordinátor místního centra Ron Stiles

vedoucí

ředitel organizace Ron Stiles

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0
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oficiální název instituce The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

koordinátor místního centra Katalin Biro

vedoucí Veronika Bucharová, Katalin Biro, Jan Čermák, Euan Mackenzie, 
Ilona Chamen

ředitel organizace Simon Marshall

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 91

oficiální název instituce The International School of Prague

koordinátor místního centra Anna Mikolášková

vedoucí Cisco Walker, Derek Druce, Sue Rabjohn, Teresa Belisle, David 
Rops, Jason Bell, Matt Smith, Megan McLainIlona Chamen

ředitel organizace Dr. Arnie Bieber

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 17

oficiální název instituce The Prague British School

koordinátor místního centra Mark Buckley

vedoucí Anna Yakutenok, Mark Buckley, Gary Stanyard, Nicola Webb, 
Charlotte Ward, Michael Pyle, Laura Leeks

ředitel organizace Alex Klaiss

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 95

oficiální název instituce VOŠ a SPŠE Plzeň

koordinátor místního centra Eva Weinlichová

vedoucí Eva Weinlichová, Lucie Charvátová

ředitel organizace Ing. Naděžda Mauleová, MBA

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 17

oficiální název instituce Výchovný ústav Nový Jičín, Divadelní 12

koordinátor místního centra Jaroslava Minaříková

vedoucí Jaroslava Minaříková, Miroslav Habr

ředitel organizace Petr Urban

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce VOŠ, SOŠ a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

koordinátor místního centra Lucie Čížková

vedoucí Hana Zasadilová, Lucie Čížková, Tomáš Hos

ředitel organizace Mgr. Pavel Drtina, Ph. D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 47
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oficiální název instituce YMCA v České republice

koordinátor místního centra Andrea Gröschlová

vedoucí Tamara Anne Smelíková, Markéta Kratochvílová, 
Andrea Gröschlová, Jiří Horák, Iva Šípková

ředitel organizace Vojtěch Rálek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 4

oficiální název instituce Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

koordinátor místního centra Tomáš Řebíček

vedoucí Ondřej Bartůšek, Michaela Ulvrová, Petra Machartová, 
Tomáš Řebíček

ředitel organizace Mgr. Bc. Jiří Dvořák

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 33

oficiální název instituce ZŠ Brno, Čejkovická 10, p. o. , 70 91 96 82, Čejkovická 10, 
Brno-Vinohrady 628 00

koordinátor místního centra Štěpán Jirků

vedoucí Martin Půček, Štěpán Jirků, Jiří Odehnal

ředitel organizace Ing. Mgr. Libor Babák Ph.D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 0

oficiální název instituce ZŠ Šrámkova, Opava

koordinátor místního centra Zapletalová

vedoucí Eva Halfarová

ředitel organizace Chramostová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015 6
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