




O NADAČNÍM 
FONDU

• Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl 
založen v prosinci roku 2013 Hanou Píšovou a Markétou 
Stránskou 

• Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, 
které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci

• Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich 
konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem

• Nadační fond pro předčasně narozené děti je ve svém oboru 
ojedinělý. Současná podpora plyne do vybavení 
neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně 
nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí. 



„K založení Nadačního fondu mě dovedla osobní 
zkušenost. Naše děti, Emma a Matyáš, se narodily 
předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 
680 g a 700 g. První čtyři měsíce svého života 
strávily v inkubátoru. Nyní je jim skoro osm let a 
jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve 
znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení 
Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou 
vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím, 
čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to 
psychická, finanční a časová zátěž pro celou rodinu. 
Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se 
obrátit. Chci pomáhat lidem s podobným osudem.“

Ing. Hana Píšová, zakladatelka Nadačního fondu



SÍDLO FONDU & 
SPRÁVNÍ RADA
• Nadační fond má sídlo v Ústavu pro péči o matku a 

dítě v Praze-Podolí, jedním z nejvýznamnějších 
českých pracovišť pro obory gynekologie, 
porodnictví a neonatologie

• Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí patří ke třem 
nejlepším centrům v ČR (celkem 12 
perinatologických center v ČR), hodnoceno 
standardizovanými kritérii Světové zdravotnické 
organizace (WHO)

• Předsedou správní rady Nadačního fondu pro 
předčasně narozené děti a jejich rodiny je Prof. 
MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, který je od roku 
1996 primářem novorozeneckého oddělení v Ústavu 
pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí





PROBLEMATIKA

• Každé 12té dítě se narodí předčasně, což je v ČR přibližně 
8.000 dětí ročně

• Česká republika patří ke světové špičce v péči o předčasně 
narozené a rizikové novorozence, zároveň je na jednom z 
předních míst žebříčku úspěšnosti v péči o tyto novorozence

• Nedonošený novorozenec potřebuje specializovanou péči 
nejenom po narození, ale i po propuštění domů. Nejčastěji se 
jedná o kontroly psychomotorického vývoje na neurologii, 
rehabilitaci, kontroly zraku a sluchu, speciální programy výživy 
a celková psychosociální podpora rodiny

• Dostupnost specializované péče je velmi limitovaná. Centra 
vývojové a specializované péče pro nedonošené děti se 
nacházejí pouze v některých regionech České republiky. 



„Naším posláním je zmírnit dopady tíživé 
psychické a ekonomické situace, 

kterým jsou rodiny předčasně narozených dětí, 
zejména matky a děti, několika 

měsíčním odloučením vystaveny.“

Ing. Hana Píšová, zakladatelka Nadačního fondu





Jak získáváme 
finance na pomoc

• Stále se nám nedaří získat dlouhodobého 
silného partnera.

• Finance získáváme organizací vlastních aktivit. 
Například v roce 2016 jsme uspořádali 
benefiční koncert Adama Plachetky, který 
přinesl na pomoc rodinám částku 1 milion Kč. 
V roce 2019 pořádáme jeho druhý ročník.

• Zapojujeme se do různých aktivit typu 
RunCzech, Daruj správně, IBOD, VODAFONE 
vánoční pečení.

• Máme vlastní brand „Žehlím si karmu“.



Jak pomáháme
Nadační fond je v České republice první svého druhu, který pomáhá 
konkrétním rodinám a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně 
narozeným dítětem.

KDE PŘISPÍVÁME:

• Příspěvek na cestovní výlohy mimopražským rodičům po dobu 
hospitalizace dítěte

• Příspěvek na speciální výživu dítěte

• Příspěvek na hygienické potřeby dítěte

• Příspěvek na zdravotnické pomůcky

• Pomoc při zajištění psychologické péče pro rodinu předčasně 
narozeného dítěte

• Pomoc při zajištění rehabilitační péče předčasně narozeného dítěte

• Pomoc při zajištění následné péče např. lázeňský pobyt







Hlavní 
projekty roku 
2017



TV Prima – pevnost Boyard
výtěžek 218.500,-



Dražba historických nočníků
Výtěžek 360.500,-



Vodafone – vánoční pečení
Výtěžek 125.826,-



Daruj Správně –
Tadeášův sen
Výtěžek sbírky 
165.571,-



Daruj Správně – sbírka 
pro Ronju
Výtěžek sbírky 218.127,-



Díky daru organizace Diplomatic Spouses Association Prague ve výši 100.000,- a aplikaci ČEZ Pomáhej
pobybem, kdy se vybrala částka 70.000,- , jsme my mohli pořídit žilní skener VEIN VIEWER, který jsme dali k 

dispozici JIP dětskému oddělení FN Brno.



Společnost ACCACE věnovala nadačnímu fondu 150.000 ,-

Společnost Accace Czech Republic se stala významným partnerem a podporovatelem
Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Díky jejich každoročnímu

štědrému příspěvku mohl nadační fond pomoci většímu počtu rodin v nelehké životní situaci
spojené s předčasným narozením jejich miminka.



Nadační fond 
AVAST v rámci 

programu Spolu 
se zaměstnanci 

věnoval na 
pomoc 

předčasně 
narozeným 

dětem 50.000,-



Počítačová škola GOPAS 
přispívala 10 Kč z každého 
prodaného kurzu
Celkem se vybralo 
19.520,-



Díky společnosti Mimi 
Concept jsme mohli darovat 

hnízdečka do Porodnice v 
Českých Budějovicích, 
Fakultní nemocnice v 

Motole a Fakultní 
nemocnice Brno na JIP pro 

nedonošené děti a 
novorozence - odd. 56 v 

Černopolní ulici.
wwww.mimiconcept.cz



Zakoupením vybraných 
produktů v sekci Žehlím 

si karmu v online 
supermarketu kosik.cz 
přispívali lidé konkrétní 

částkou na podporu 
rodin předčasně 
narozených dětí.

Celková částka 15.000,-





PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

I. OBECNÉ INFORMACE 

Popis účetní jednotky 

Název organizace: Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny 

Sídlo organizace: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4 - Podolí 

Identifikační číslo: 02503786 

Právní forma: Nadační fond 

Datum vzniku: 22. ledna 2014 

Poslání organizace: Zajišťování pomoci předčasně narozeným dětem a jejich rodinám, 
popřípadě osobám a organizacím, které se touto činností zabývají 

Členové statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2017 

Příjmení Jméno Funkce Od data 

Straňák Zbyněk předseda správní rady  22. 1. 2014 

Píšová Hana člen správní rady  22. 1. 2014 

Stránská Markéta člen správní rady 22. 1. 2014 

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31. 12. 2017 

Zaměstnanci Běžné období 

průměrný počet 2 

- z toho řídících pracovníků 1 

osobní náklady (tis. Kč) 430 

- z toho řídících pracovníků 161 

Odměny, poskytnuté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům statutárního orgánu 
za rok 2017 

žádné 

Účasti členů statutárního orgánu a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 
uzavřela účetní jednotka obchodní smlouvy 

žádné 

Přijaté půjčky, úvěr, záruky a ostatní plnění od členů statutárního orgánu 

žádné 

II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH 
ÚČETNÍCH ZÁADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ 

Účetní období 

kalendářní rok 



Software používaný pro zpracování účetnictví 

Helios Red od společnosti Asseco Solutions a.s. 

Místo úschovy účetních záznamů 

u společnosti RPIC Pce s.r.o., Nová 306, 530 09 Pardubice 

Obecně uznávané účetní zásady 

Účetnictví bylo zpracováno při použití následujících obecných účetních zásad: zásada věrného zobrazení 
skutečnosti, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních 
období, vymezení okamžiku realizace (akruální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti 
metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, 
srozumitelnosti informací, přednosti obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti 

Popis nedodržených nebo v průběhu účetního období změněných účetních zásad, které 
ovlivnily účetní závěrky 

žádné 

Podstatné změny v účtování, postupech odpisování, účtování a vykazování proti 
minulému účetnímu období 

žádné 

Způsoby ocenění majetku a závazků při pořízení 

Pořizovací cenou Jmenovitou hodnotou 

Zásoby zboží Peněžní prostředky  

 Pohledávky a závazky při vzniku 
  

Vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou 

  

Stanovení opravných položek k majetku 

nebyl důvod pro tvoření  

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního 
případu 

nebyl důvod pro přepočet 

Přepočet aktiv a závazků k rozvahovému dni kursem ČNB 

nebyl důvod pro přepočet 

 

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Významné události, které nastaly mezi 31. 12. 2017 a 15. 6. 2018 

žádné 



Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku 

  PZ přírůstek úbytek KZ 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 981 104  397 

 technické zhodnocení kanceláře 0 104 4 100 

z toho invalidní vozík 178  41 137 

 VeinViewer 200  40 160 

 nedokončený majetek 603  603 0 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Druh majetku 
Běžné období Minulé období 

Poř.cena Oprávky Poř.cena Oprávky 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 505 108 1.004 23 

 technické zhodnocení kanceláře 104 4   

z toho invalidní vozík 201 64 201 23 

 VeinViewer 200 40 200  

 nedokončený majetek   603 0 

Opravné položky 

nebyl důvod pro tvorbu 

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31. 12. 2017 

žádný 

Majetek s výrazně vyšším oceněním než je jeho ocenění v účetnictví 

nadační fond nemá 

Pohledávky  

Pohledávka za kým Popis pohledávky Částka 

Městská část Praha 1 Kauce na nájemné 10 

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti 

nadační fond nemá 

Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

nejsou 

Přechodné účty aktivní 

nadační fond nemá 



Vlastní jmění 

Z čeho je tvořeno vlastní jmění Tvorba Použití 

 Rok Částka Rok Částka 

Nadační kapitál 2014 20   

výsledek hospodaření minulých let 2014 398 2015 -250 

výsledek hospodaření běžného roku 2016 27 2017 -1 

Fondy 

nadační fond nemá 

Přehled veřejných registrovaných sbírek 

Nadační fond uspořádal veřejnou sbírku s celkovým čistým výnosem 568 tis. Kč. 

Návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši -1 tis. Kč 

Způsob použití 
Návrh na použití VH 

Částka % 

nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta -1 100 

Závazky 

Závazek vůči komu Popis závazku Částka Splatno 

medisap s.r.o. invalidní vozík 30 30.06.2017 

Pražská energetika dodávka elektřiny 23 09.05.2018 

TUkas ČSAO půjčovné automobilu 12 15.06.2017 

Ing. Lenka Hrabovská manažerské služby 10 29.09.2017 

FINCO účetnictví 4 30.10.2017 

TUkas ČSAO oprava automobilu 3 18.12.2017 

výrobareklamy s.r.o. reklama 2 25.12.2017 

Reportér magazín reklama 1 25.12.2017 

SeonetMultimedia internet 1 11.12.2017 

zaměstnanci čisté mzdy za prosinec 2017 47 20.01.2018 

sociální pojištění zúčtování mezd za prosinec 2017 38 20.01.2018 

zdravotní pojištění zúčtování mezd za prosinec 2017 16 20.01.2018 

zálohová daň zúčtování mezd za prosinec 2017 16 20.01.2018 

Markéta Stránská půjčka 102  

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

nejsou 



Výnosy podle jednotlivých činností 

Výnosy 
Hlavní činnost Hospodářská činnost 

běžné 
období 

minulé běžné 
období 

minulé 

Celkem 2.197 2 531 5 0 

z toho veřejná sbírka 1.235 275   

 přijaté dary 823 1 922   

 dotace ze st. rozpočtu 22    

 prodej zboží   5  

 reklama  334   

 ostatní výnosy 117    

Náklady podle jednotlivých činností 

Náklady 
Hlavní činnost Hospodářská činnost 

běžné 
období 

minulé běžné 
období 

minulé 

Celkem 2.200 2 504 3 0 

 spotřeba materiálu 165 391   

 spotřeba energií 80    

 prodané zboží  1 3  

z toho služby 549 1 186   

 osobní náklady 510 430   

 nadační příspěvky 796 464   

 ostatní náklady 100 32   

 



Přijaté dary nad 10 tis. Kč 

Poskytovatel Účel Částka tis. Kč 

Todokážeme s.r.o. Podpora předčasně narozených dětí 265 

FTV Prima  219 

Accade Outsourcing  150 

Nadace Vodafone ČR  126 

Mr. RED s.r.o.  103 

Diplomatic Spouces Association  100 

Dobrá energie s.r.o.  70 

Nadace ČEZ  70 

MIELE s.r.o.  70 

Lukáš Malý  50 

ČEPS a.s.  50 

Stanislav Říha  43 

Michaela Vosáhlová  40 

Miroslav Jarolím  37 

ZOOT s.r.o.  33 

MimiConcept s.r.o.  32 

Michaela Horáčková Hořejší  25 

Jana Pechalová  20 

GOPAS a.s.  20 

Jitka Kriegelstein  18 

Štěpán Lacina  18 

Miloslava Procházková  17 

Veronika Balcarová  15 

Dušan Tejkal  15 

Simona Baladová  14 

veřejná sbírka  357 

ostatní dárci  80 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků nad 10 tis. Kč 

Obdarovaný Částka 

Tadeáš Tobiška 113 137 

Ronja Kubíčková 95 619 

Jan Pagáč 55 989 

Barbora Pekárková 37 700 

Adéla Rezničenková 31 520 

Adam Zubalík 30 000 

Agáta Koupilová 30 000 

Jan a Jiří Kabrhelovi 26 724 

Nela Korčáková 26 028 

Maxim Vašek 26 000 



Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny 

Josefína Kolářová 22 500 

Leona Puntová 21 000 

David Bittersmann 20 000 

Eliška Biskupová 20 000 

Tobiáš Toušek 20 000 

Miroslav Piskač 17 500 

Šimon Svoboda 16 002 

Jakub Zedníček 15 000 

Kateřina Frýdová 15 000 

Martin Rosenbaum 15 000 

Štěpán Kmínek 15 000 

Veronika Vyhnalíková 15 000 

Elizbeth Emily Kmošková 13 128 

Natálie a Samuel Plozsovi 10 745 

dalších 12 obdarovaných 86 984 

 

 

Sestaveno dne 

15. června 2018 

Podpisový záznam statutárního orgánu 

Právní forma účetní jednotky 

nadační fond 

Poslání organizace 

Zajišťování pomoci předčasně narozeným 
dětem a jejich rodinám 

 



Jsme nadační fond, 
který pomáhá 
konkrétním 
rodinám s konkrétní 
potřebou. Za 
každou naší pomocí 
je silný lidský 
příběh.

Zde je pár z nich…



Davídek - 25.tt, 550g
NF přispěl rodině na rehabilitaci 
TheraSuit částkou 20.000 Kč



Filípek – 26.tt, 550g
NF přispěl rodině na dopravu do 
nemocnice částkou 16.785 Kč 



Eliška – 27tt., 905g
NF přispěl rodině na rehabilitaci TheraSuit částkou 50.000 Kč



Nicolas – 30tt, 1050g
NF přispěl částkou 50.000 Kč na

vozík



Jaroslav a Jiřík – 26.tt, 830g a 900g
NF přispěl rodině na dopravu za 
hospitalizovanými dětmi částkou 
7.129 Kč



Leonka – 25tt., 480g
NF přispěl rodině na rehabilitaci 
TheraSuit částkou 31.400 Kč



Viktorka – 24.tt, 530g
NF přispěl rodině na dopravu do 
nemocnice částkou 9.108 Kč



Maxim – 27.tt, 890g
NF přispěl rodině na rehabilitaci 
TheraSuit částkou 26.000 Kč



Verunka – 26.tt, 730g
NF přispěl rodině na rehabilitaci 
TheraSuit částkou 15.000 Kč



Elizabeth Emily – 23.tt, 600g
NF přispěl rodině na speciální pomůcky, hlídání druhého dítěte a výdaje za lékaře částkou 47.328 Kč



Nela – 25.tt, 700g
NF přispěl rodině na 
rehabilitaci TheraSuit 
částkou 26.028 Kč



Natálka a Samuel –
28.tt, 930g a 1215g
NF přispěl rodině na 
dopravu do 
nemocnice částkou 
10.745 Kč 



Josef – 27.tt, 490g
NF přispěl rodině na 
odsávačku částkou 5.881 Kč



Adélka – 24.tt, 690g
NF přispěl rodině na dopravu do 
nemocnice částkou 31.520 Kč



Šimonek – 29.tt, 1560g
NF přispěl rodině na dopravu 
částkou 16.000 Kč



Ellinka – 24tt., 380g
NF přispěl rodině na dopravu 
částkou 6.772 Kč



Verunka – 30tt., 1660 g
NF jí zakoupil elektrický vozík v hodnotě 200.000 Kč



Eliška – 23.tt, 520g
NF přispěl rodině na ubytování 
maminky částkou 8.050 Kč



Anička – 24tt., 620g
NF přispěl rodině na dopravu 
částkou 6.805 Kč



Míša a Ládík –
25.tt, 770g a 840g
NF přispěl rodině 
na dopravu 
částkou 19.460 Kč



Leonka – 23.tt, 550g
NF přispěl rodině na rehabilitaci 
TheraSuit částkou 36.000 Kč



Martínek – 29.tt, 510g
NF přispěl rodině na rehabilitaci TheraSuit částkou 15.000 Kč



Děkujeme, že společně s námi pomáháte těm nejmenším.


