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Obecně prospěšná společnost „Český zelený kříž, o.p.s.“ byla založena  
v srpnu 2008 a je pokračovatelkou činnosti nadačního fondu. Český zelený 
kříž v České republice působí od roku 1999, původně právě pod hlavičkou 
nadačního fondu „Český zelený kříž pro preventivní lékařství“. 

Důvodem založení obecně prospěšné společnosti byla skutečnost, že na-
dační fond narazil při své činnosti na právní hranici vymezení jednotlivých 
typů neziskových organizací. Nadační fond je ze zákona a svou podstatou 
určen pro zajišťování podpory k realizaci obecně prospěšných cílů, zejména 
formou poskytování nadačních příspěvků. Posláním obecně prospěšné spo-
lečnosti je realizace vlastních aktivit směřujících vůči veřejnosti; to zákon 
definuje jako poskytování obecně prospěšných služeb. Činnost Českého ze-
leného kříže se orientuje právě na realizaci konkrétních činností, které jsou 
nyní zajišťovány obecně prospěšnou společností – ta převzala jednotlivé ak-
tivity od nadačního fondu a realizuje i některé další.

Pro dárce a sponzory neznamená převod jimi podporovaných činností  
z nadačního fondu na obecně prospěšnou společnost žádnou změnu. Český 
zelený kříž, o.p.s. dodržuje všechny předchozí dohody a podmínky stanovené 
dárci a sponzory. Z hlediska daňového je právní postavení nadačního fondu 
i obecně prospěšné společnosti totožné.

V uplynulém půlroce jsme naši snahu zaměřili na pokračování projektu 
Dětský úsměv, jehož tématem je prevence zubního kazu a paradentózy. 
České děti mají v průměru 2,5krát více zubních kazů než děti např. ve Švý-
carsku. Je zřejmé, že pokud se kazivost nepodchytí v dětství, je nanejvýš 
pravděpodobné, že její důsledky budou děti provázet do dospělosti, což  

s sebou kromě zdravotního dopadu přináší i nezanedbatelnou finanční zátěž. 
Cílem projektu je dětem hravou a srozumitelnou formou vštípit, že pokud se 
o své zuby budou správně starat, ušetří si do budoucna řadu problémů a fi-
nančních výdajů. Vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví i v této oblasti stále 
výrazně pokulhává. 

K další práci nás motivují i velmi pozitivní reakce dětí, učitelů a rodičů. 
Zájem nových škol a spolupracovnic stále převyšuje naše finanční možnosti.

Projekt probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek a získal pe-
čeť České stomatologické komory.

Rád bych poděkoval partnerům projektu a dárcům, díky jejichž podpoře 
může být projekt Dětský úsměv realizován. Moje poděkování patří i všem 
spolupracovníkům. 

slOvO Předsedy sPrávní rady
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Myšlenka zeleného kříže pochází ze zahraničí.  

V německy mluvících zemích má dlouholetou  

a hlubokou tradici. Cílem Českého zeleného kříže 

je co nejrychlejší uvádění poznatků preventivního 

lékařství do každodenní praxe. Tento proces často 

zbytečně zaostává a s ním účinná osvěta vedoucí 

k vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví. 

Projekt „dětský úsměv“

Hlavním projektem ČZK je „Dětský úsměv“. Děti v ČR mají 2,5krát více zkaže-
ných zubů než děti ve státech jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Vzhledem  
k uvedenému zjištění, a zároveň k prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze 
spolehlivě předejít správnou preventivní péčí, byl pro školní děti připraven a do 
praxe uveden projekt, jehož cílem je situaci u nás zlepšit. 

Zahraniční zkušenosti

Při sestavování projektu Dětský úsměv sloužily jako vzor zkušenosti ze Švýcarska, 
kde s touto činností bylo započato v šedesátých letech minulého století. Tehdy se 
stav kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské 
kampaně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém je kladen velký důraz 
na opakovaný nácvik čištění a opakované probírání souvislostí mezi příčinami  
a vznikem kazu a paradentózy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní  
a kazů a jejich dásně netrpí zánětem. 

Záštita

Česká stomatologická komora udělila projektu Dětský úsměv svoji pečeť. Projekt 
rovněž probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR. 

POslání sPOleČnOsti
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správní rada 

předseda správní rady  
doc. MUdr. Miroslav stránský, r. č.: 370902/077
Husova 198, Chlum u Třeboně, 378 04

člen správní rady   
MUdr. ladislav Korábek, CSc., MBA, r. č.: 560204/0389 
Kolín, Krychnov 2, PSČ 280 02

  
MUdr. Petra Kuchařová, r. č.: 715104/0556 
Benešov, Táborská 971, PSČ 256 01

dozorčí rada 

 ing. Marcela Hroncová, r. č.: 705816/1726  
devonská 3/1000, Praha 5, 152 00

 
Mgr. Ján Kula, r. č.: 710213/9088 
Slavíkova 1657/1, Praha 2, 120 00  

 
ing. radka Hybšová, r. č.: 745517/3000 
Květná 1393, Hlinsko v Č., 539 01

Pracovníci obecně prospěšné společnosti

Manažerka projektu Dětský úsměv:  
  MUdr. Hana Zallmannová Čechová

Asistentky:  MUdr. Miroslava Čechová 
  Šárka bicanová

Odborné lektorky: 
  MUdr. vlasta bobková
 Kateřina Galová, dis.
 Zdena tomášková, dis.
 Petra Havlíková, dis. 
 Zuzana Chmelařová, dis.
 Kateřina Klimešová
 bc. ludmila Klimešová
 MUdr. Petra Kuchařová
 Marta Matušková, dis.
 Pavla Pastorková, dis.
 veronika schnapková, dis.
 Mgr. Petra vojtová, dis.
 Zuzana Zouharová, dis.

lidé v ObeCně PrOsPěŠné sPOleČnOsti
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Průběh projektu na školách 

Během pravidelných setkání v rámci školního rozvrhu 
představí odborná pracovnice projektu dětem srozu-
mitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným 
čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Nej-
důležitější částí každé návštěvy je praktický nácvik 

správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku 
školního roku zubní kartáček, se kterým nácvik provádějí. 
Systematičnost výuky je podpořena čtyřmi na sebe navazují-

cími pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Naše pracovnice také pou-
žívají pro názornost a upoutání pozornosti a zájmu dětí další obrázky, kvízy, modely 
chrupu, jednotlivých zubů apod..  
Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem 
úspěchu podobných akcí. 
 

Časový rámec projektu

Pro každou školu zajišťujeme financování minimálně na čtyři roky. Začínáme praco-
vat v první třídě, případně projekt začínáme současně v první a druhé třídě.¨

dětsKÝ ÚsMěv

Projekt Dětský úsměv je záměrně realizován v prostředí školních tříd, kde můžeme děti vést 

ke správné péči o zdraví a zdravé zuby. Tato činnost nemůže být vykonávána  

v potřebném rozsahu během návštěv v ordinaci zubního lékaře (frekvence návštěv dětí  

u stomatologa je 2x ročně – hrazeno zdravotní pojišťovnou). Navíc je pro řadu rodičů teprve náš 

projekt impulsem k návštěvám dětského zubního lékaře.

Pro pedagogy a rodiče dětí připravujeme každý rok informační materiály, ve kterých představujeme projekt  

a uvádíme praktické rady.
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V prvním pololetí jsme připravili první plánovaný pracovní sešit, který dostaly 
děti v prvním pololetí šk. roku 2007/2008. Tento sešit významně přispívá ke kvalitě 
výuky a u dětí se setkává s velmi příznivou odezvou (příprava a tisk navazujících 
dvou sešitů byl naplánován na rok 2008).

Byla zahájena příprava webových stránek (plánované uvedení do provozu – 
druhá polovina roku 2008).

Projekt Dětský úsměv získal záštitu asociace dentálních hygienistek.

Zhodnocení činnosti za školní rok 2007/2008
Projekt dětský úsměv probíhal v 12 základních školách

ZŠ nedabyle u Českých budějovic  36 dětí .

ZŠ nerudova v Českých budějovicích  195 dětí .

ZŠ baarova v Českých budějovicích  240 dětí .

ZŠ Ještědská v liberci 280 dětí .

ZŠ dr. e. beneše v Praze 9  260 dětí .

ZŠ Jiráskova v benešově  360 dětí .

ZŠ donovalská v Praze 4    50 dětí .

ZŠ Mendelova v Praze 4 120 dětí .

ZŠ votice  95 dětí  (1. a 2. tř.)

ZŠ vrchotovy Janovice    26 dětí  (1. a 2. tř.)

ZŠ Jankov   60 dětí .

ZŠ tyršova ve Škvorci    25 dětí  (1. tř.)

ZŠ tyršova ve Škvorci 25 dětí  (1. tř.)

Celkem dětí: 1747 / Placené spolupracovnice: 8
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Zhodnocení činnosti za školní rok 2008/2009 
Projekt dětský úsměv probíhal ve 23 základních školách, 3 mateřských školách a jedné rómské komunitě:

ZŠ nedabyle u Českých budějovic 36 dětí 

ZŠ nerudova v Českých budějovicích 228 dětí 

ZŠ baarova v Českých budějovicích 213 dětí 

ZŠ Ještědská v liberci  281 dětí 

ZŠ Oblačná v liberci    27 dětí  (1. tř.)

ZŠ dr. e. beneše v Praze 9  224 dětí 

ZŠ Jiráskova v benešově  290 dětí 

ZŠ donovalská v Praze 4  139 dětí 

ZŠ Mendelova v Praze 4  178 dětí 

ZŠ votice  138 dětí 

ZŠ vrchotovy Janovice    37 dětí  (1. a 2. tř.)

ZŠ + MŠ Jankov   37 dětí 

ZŠ tyršova ve Škvorci   42 dětí  (1. tř.)

ZŠ rudolfovská v Českých budějovicích    41 dětí  (1. tř.)

ZŠ riegrova v Českých budějovicích   10 dětí  (1. tř., sluchově postižené děti)                                                                            

ZŠ bakov nad Jizerou   49 dětí  (1. tř.)

ZŠ Klíček v Praze 4    30 dětí  (1 tř.)

ZŠ + MŠ Žlutice  144 dětí 

ZŠ bochov  45 dětí  (1. tř.)

ZŠ + MŠ Chyše   33 dětí  (1. tř.)

ZŠ strž ve dvoře Králové n. labem 26 dětí  (1. tř.)

ZŠ řehořova v brně    70 dětí  (1. tř.)

ZŠ edisonova v Praze 4   39 dětí  (1. tř.)

Český západ, o.s., rómská komunita v dobré vodě u toužimi 12 dětí

Celkem dětí: 2369 / Placené spolupracovnice: 16

V prvním pololetí jsme k tisku připravili další 
dva pracovní sešity. Od tohoto školního roku tak 
výuku zpestřovaly a zkvalitňovaly celkem tři na 
sebe navazující pracovní sešity.

Do provozu byly uvedeny webové stránky: 
www.ceskyzelenykriz.cz.
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Pomůcky k projektu

Ke kvalitě projektu významně přispívají tři na sebe navazující pracovní sešity  
s ilustracemi Miloše Nesvadby.
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LBBW Bank CZ a.s. 12. 8. 2009   75.000,00
Hermann Markus, MBA 10. 6. 2009 25.000,00

  100.000,00
 

FinanČní Část

rozvaha, výkaz zisku a ztráty

Příloha k roční účetní závěrce

za účetní období 7. 8. 2008 – 31. 12. 2008

Přehled přijatých darů
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POděKOvání

Děkujeme partnerům a dárcům, kteří svojí podporou umožňují realizaci projektu Dětský úsměv.

Hermann Markus, Mba



Český zelený kříž, obecně prospěšná společnost
Haštalská 6, 110 00 Praha 1

Český zelený kříž


