




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 narozenýchdětí,
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 ČRpřibližně
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
2018



ALZA naděluje DOBRO! Milion
korun pro předčasně narozené
děti.

Společnost Alza.cz se stala
významným partnerem
Nadačního fondu pro 
předčasně narozené děti a 
jejich rodiny.

Alza.cz se v roce 2018 rozhodla
veškeré prostředky určené na 
vánoční dárky pro své obchodní
partnery věnovat právě na 
pomoc předčasně narozeným
dětem. Alza.cz tak malým
bojovníkům v souladu s 
hodnotami, které ctí, dopřála
péči alespoň o trochu
příjemnější. Velice si vážíme
této obrovské podpory!



Vodafone – vánoční pečení
Výtěžek 85.652,-



To dokážeme – iBod
Díky věrnostnímu programu iBod získal NF 
prostředky ve výši 77.507,- na pořízení  
dvou mobilních čističek vzduchu 
společnosti Geton s.r.o.  Díky nim mohla 
dochází ke snížení rizika nákazy předčasně 
narozeného dítěte viry a bakteriemi. 
Dlouhodobým zapůjčením mobilní čističky 
vzduchu IQAir® HealthPro® 250 jsme 
pomohli Ronje a Jitušce. Společnost Geton
s.r.o. byla k dispozici rodinám 
s informacemi o správném používání a 
zajišťovala logistiku, výměnu filtrů a další 
podporu.



To dokážeme – iBod
Díky dalšímu finančnímu přípsvěku z 
věrnostního programu iBod získal NF 
prostředky ve výši 172 670,-. Prostředky 
byly použity na úhradu rehabilitačních 
pobytů předčasně narozených dětí, na 
dopravu rodičům dětí, které byly po 
narození dlouhodobě hospitalizovány ve 
velké vzdálenosti od bydliště, na 
hiporehabilitační pobyty, ma doplatek 
speciálního kočárku.



Společnost ACCACE věnovala nadačnímu fondu 100.000 ,-

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 životnísituaci
spojené s předčasným narozením jejich miminka.



Nadační fond  
AVAST v rámci  

programu Spolu  
se zaměstnanci  

věnoval na  
pomoc

předčasně  
narozeným

dětem 50.000,-



Projekt Žehlím si karmu cupcakem
přinesl nadačnímu fondu krásných
52.750 Kč

Devět známých osobností, mezi nimiž byl
například Tomáš Klus s manželkou
Tamarou, manželé Hejlíkovi, Milan 
Peroutka nebo topmodelka Pavlína
Němcová, přijalo výzvu dortíkového
obchůdku Lelí's Cupcakes.

Vzniklo celkem devět limitovaných
měsíčních edic sladkých skvostů, podle
chuti a kreativity oslovených osobností. 
Koupí každého limitovaného dortíku jste
podpořili náš nadační fond pomáhající
předčasně narozeným dětem a jejich
rodinám. Vyvrcholením byl listopadový
“Cupcake limited week”, kdy se po jeden
týden v Lelí's cupcakes prodávalo všech 9 
limitek najednou a během nějž jste se 
mohli se známými tvářemi potkat v 
obchůdku i osobně. Z každého prodaného
limitovaného dortíku šla částka 10 korun
na pomoc předčasně narozeným dětem a 
jejich rodinám. Díky projektu Žehlím si
karmu cupcakem se podařilo vybrat
krásných 52.750 Kč. Děkujeme majitelce
Lelí's Cupcakes Lence Hnidákové za tento
super společný projekt.



Projekt Swich pomáhá nejen těm, co už
umí číst...

Swich je projekt, který vznikl, aby šířil
osvětu a pomohl rodičům a jejich dětem
najít společnou řeč ohledně používání
elektroniky. Prvním krokem projektu bylo
vydání 8 dobrodružných a poučných knížek
pro děti.

A ty nyní pomáhají dětem, které ještě ani 
číst neumí! Projekt Swich se totiž rozhodl
přesměrovat celý svůj dosavadní zisk z 
prodeje knížek právě na pomoc předčasně
narozeným dětem a jejich rodinám.

Spisovatelka těchto knížek nedávno
porodila své 4. dítě předčasně ve 28. týdnu
těhotenství. Měla to štěstí, že její syn po 
dlouhém boji dopadl mnohem lépe, než se 
čekalo. Dnes je to v podstatě zdravý kluk a 
hlavně velice šťastný a milovaný.



• V roce 2018 jsme zahájili projekt Mobilní péče pro 
neformální pečující

• S podporou Evropského sociálního fondu (Operační
program Zaměstnanost) jsme mohli neformálním
pečovatelům nabídnout pomocnou ruku v péči o jejich dítě v 
oblasti rehabilitací, psychologické péče a sociální podpory.

• Cílovou skupinou byli osoby s trvalým bydlištěm ve
Středočeském kraji. Díky tomuto projektu jsme pomohli
několika desítkám rodin s postiženým dítětem.







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. 2018 

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. 2018 

Zaměstnanci Běžné období 

průměrný počet 1 

- z toho řídících pracovníků 0 

osobní náklady (tis. Kč) 524 

- z toho řídících pracovníků 0 

Odměny, poskytnuté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům statutárního orgánu 
za rok 2018 

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 ZÁSADÁCH 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 

aktuálním kursem ČNB 

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. 2018 a 4. 7. 2019 

žádné 



Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku 

  PZ přírůstek úbytek KZ 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 397 78 93 382 

 technické zhodnocení kanceláře 100  3 97 

z toho invalidní vozík 137  40 97 

 VeinViewer 160  40 120 

 dýchací přístroj  78 10 68 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Druh majetku 
Běžné období Minulé období 

Poř.cena Oprávky Poř.cena Oprávky 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   505 108 

 technické zhodnocení kanceláře 104 7 104 4 

z toho invalidní vozík 201 74 201 64 

 VeinViewer 200 80 200 40 

 dýchací přístroj 78 10   

Opravné položky 

nebyl důvod pro tvorbu 

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31. 12. 2018 

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 

iBOD přiznané a dosud nevyplacené dary 25 

Pražská energetika zálohy na elektřinu 16 

SVJ Opatovická zálohy na služby spojené s nájmem 5 

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 Rok Částka 

Nadační kapitál 2014 20 

výsledek hospodaření minulých let 2014 -10 

 2015 76 

 2016 37 

 2017 -1 

výsledek hospodaření běžného roku 2018 253 

Fondy 

nadační fond nemá 

Přehled veřejných registrovaných sbírek 

na bankovní účet veřejné sbírky bylo v průběhu roku 2018 poukázáno 1.501 tis. Kč. 

Návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 253 tis. Kč 

Způsob použití 
Návrh na použití VH 

Částka % 

nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 253 100 

Závazky 

Závazek vůči komu Popis závazku Částka Splatno 

Grant Help s.r.o. grantové poradenství 30 5. 12. 2018 

TUkas ČSAO půjčovné automobilu 12 15. 6. 2017 

FINCO účetnictví 9 2. 11. 2018 

Lemanta poskytování psychologické péče 6 14. 1. 2019 

Stř. pro Centrum Terapie psychoterapie 6 15. 1. 2019 

O2 Czech Republic telefon 1 18. 7. 2018 

zaměstnanci čisté mzdy za prosinec 2018 83 20. 1. 2019 

sociální pojištění zúčtování mezd za prosinec 2018 2 20. 1. 2019 

zdravotní pojištění zúčtování mezd za prosinec 2018 2 20. 1. 2019 

zálohová daň zúčtování mezd za prosinec 2018 3 20. 1. 2019 

srážková daň zúčtování mezd za prosinec 2018 21 20. 1. 2019 

Markéta Stránská půjčka 306  

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 2.018 2.197 0 5 

 přijaté dary 1.462 823   

z toho dotace ze st. rozpočtu 552 22   

 prodej zboží    5 

 reklama 3    

 ostatní výnosy 1 117   

Náklady podle jednotlivých činností 

Náklady 
Hlavní činnost Hospodářská činnost 

běžné 
období 

minulé běžné 
období 

minulé 

Celkem 1.765 2.200 0 3 

 spotřeba materiálu 62 165   

 spotřeba energií 32 80   

 prodané zboží    3 

z toho služby 309 549   

 osobní náklady 120 510   

 nadační příspěvky 1.136 796   

 ostatní náklady 102 100   

V souladu s Českými účetními standardy pro nevýdělečné organizace jsou poskytnuté nadační 
příspěvky vykázány v řádku A.VII.28 výkazu zisku a ztráty přesto, že je tento řádek nazván 
„Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami“, což 
slovně nevystihuje podstatu poskytnutých nadačních příspěvků.  

Kromě nadačních příspěvků poskytnutých ve formě finančního plnění poskytuje nadační fond 
pomoc rodinám s předčasně narozenými dětmi i formou dlouhodobých zápůjček nakoupeného 
movitého majetku. 



Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny 

Přijaté dary nad 10 tis. Kč 

Poskytovatel Účel Částka tis. Kč 

Accade Outsourcing Podpora předčasně narozených dětí 100 

Lidija Zavoralová  100 

Nadace Vodafone ČR  86 

Tess promotion  50 

Nadační fond Avast  50 

Atavani Solutions  50 

Daquas s.r.o.  40 

Košina  30 

Jeřábek  20 

Pechalová  15 

Famagusta group  11 

ostatní drobní dárci  911 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků nad 10 tis. Kč 

Obdarovaný Částka 

Ronja Kubíčková 50.037 

Tadeáš Tobiška 44.000 

trojčata Trnkovi 41.664 

Nicol Hanáková 30.000 

Eliška Biskupová 27.782 

Matyáš Čech 25.000 

Matyáš Matas 24.738 

Bibiana Grufíková 19.700 

Ladislav a Michal Kývalovi 19.460 

Rudolf Novák 18.212 

Lukáš Loutman 17.456 

Charlotte Qianquintier 15.000 

Leona Plintová 15.000 

Iva Burešová 12.207 

Natálie Vydrová 12.143 

Sofia Jurčová 10.283 

dalších 26 obdarovaných 242.115 

 

Sestaveno dne 

4. července 2018 

Podpisový záznam statutárního orgánu 

Právní forma účetní jednotky 

nadační fond 

Poslání organizace 

Zajišťování pomoci předčasně narozeným 
dětem a jejich rodinám 

 



Děkujeme, že společně s námi pomáháte těm nejmenším.


