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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

• Získat finanční prostředky na pomoc je 
rok od roků těžší. Máme tři pilíře 
získávání financí a to prostřednictvím:

• Partnerů a pravidelných podporovatelů 
nadačního fondu – ALZA, ACCACE, AVAST 
a další.

• Organizací vlastních aktivit. Tato aktivita byla 
bohužel v roce 2020 v podstatě zastavena 
kvůli COVID situaci.

• Pravidelní dárci



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







Významné
projekty roku
2020



Koncert Adama Plachetky
v 02 areně pomohl

předčasně narozeným
dětem částkou 233.970 Kč

• Adam Plachetka se jako první operní pěvec pustil 
do vlastního koncertu v největší české multifunkční 
hale. Adam Plachetka i Kateřina Kněžíková aktivně 
podporují Nadační fond pro předčasně narozené 
děti a jejich rodiny. Proto se i letos rozhodli, že 
fondu tímto koncertem pomohou. „S nadačním 
fondem spolupracujeme pravidelně už pár let a 
rozhodli jsme se ho podpořit i koncertem v O2 areně. 
Líbí se mi, že tím dostává i přesah akce pro dobrou 
věc. Fondu poplyne příspěvek z každé prodané 
vstupenky, což je i dobrá motivace, proč jich prodat 
co nejvíc,“ uvedl Adam Plachetka.



Nadační fond  
AVAST v rámci  

programu Spolu  
se zaměstnanci  

věnoval na  
pomoc

předčasně  
narozeným

dětem 50.000,-



ALZA opět nadělila DOBRO! Milion a půl
korun pro předčasně narozené děti.

• Společenská odpovědnost firem se stává stále důležitějším a 
skloňovanějším tématem. Toho si je dobře vědom největší český
e-shop Alza.cz, který se v rámci své CSR strategie zaměřuje na 
filantropii a podporu znevýhodněných skupin, ochranu životního
prostředí a dlouhodobě podporuje vzdělávání.

Víceleté partnerství pojí Alzu s Nadačním fondem pro předčasně
narozené děti a jejich rodiny, kterému za tříletou podporu
věnovala již 1,5 milionu korun. Šek v této hodnotě zástupci Alzy
fondu předali stejně jako vloni i před letošními Vánoci. Celkem
tedy již na extrémně náročnou péči o malé bojovníky firma
věnovala 3 miliony korun, které pomohly více než 85 rodinám. 
Nadační fond získané prostředky rozděluje rodinám po celé
republice.



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.



PRÁVO NA ŽIVOT

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny se zapojil do 
projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt PRÁVO NA ŽIVOT je určen pro rodiny pečující o postižené děti, 
nejedná se jen o diagnózu předčasně narozeného dítěte.

Projekt Právo na život je v rozmezí 1.10.2019-31.3.2022.

Cílem projektu je dlouhodobá péče a pomoc rodinám a osobám 
s postižením do věku 18 let.

Díky projektu pomáhá nadační fond s financováním pomoci v oblasti: 
psychoterapie, rehabilitace, asistenci, ergo/logo, speciální terapie, 
rodičovské skupiny, poradenství v oblasti sociálních služeb, koučink, 
pomoc při koordinaci péče o postiženou osobu s životem celé rodiny.





V roce 2018 jsme zahájili projekt Mobilní péče pro 
neformální pečující. Projekt byl ukončen v březnu 2020.

• 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 v celkové výši 2 213 075 Kč.

• Cílovou skupinou byly osoby s trvalým bydlištěm ve
Středočeském kraji. Díky tomuto projektu jsme pomohli
několika desítkám rodin s postiženým dítětem primárně
v těchto klíčových oblastech:

• Psychologická pomoc ( psychoterapie)

• Sociální podpora

• Nácvik přímé péče ( specialisté rehabilitačních

technik, ergoterapie, logopedie, fyzioterapie)

• Služby pečovatelek





Rozvaha podle Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2020 
(v celých tisících Kč) 

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky 

Nadační fond pro předčasně na 
Podolské nábřeží 157/36 Praha 
4 
147 00 

 

Účetní jednotka doručí: 

1 x příslušnému fin. orgánu 

 
 
 

Označení AKTIVA 
číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 327 218 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 632 632 

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -305 -414 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 8 051 6 749 

B. I. Zásoby celkem 7 107 72 

B. II. Pohledávky celkem 8 78 10 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 7 865 6 665 

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 1 2 

 Aktiva celkem Součet A. až B. 11 8 378 6 967 

 
 

 

Označení PASIVA 
číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 439 620 

A. I. Jmění celkem 13 20 20 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 419 600 

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 7 939 6 347 

B. I. Rezervy celkem 16   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17  42 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 366 542 

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 7 573 5 763 

 Pasiva celkem Součet A. až B. 20 8 378 6 967 

 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 31.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 

nadační fond 

Předmět podnikání 

zajišťování pomoci předčasně narozeným 
dětem a jejich rodinám 

Pozn.: 

 

02503786 

IČO 



Výkaz zisku a ztráty 
podle Přílohy č. 2 vyhlášky 
č. 504/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2020 
(v celých tisících Kč) 

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky 

Nadační fond pro předčasně na 
Podolské nábřeží 157/36 Praha 
4 
147 00 

 

Účetní jednotka doručí: 

1 x příslušnému finančnímu orgánu 

 
 
 

 

Označení 

 

TEXT 

 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 5 260  5 260 

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    

A. III. Osobní náklady 4 789  789 

A. IV. Daně a poplatky 5    

A. V. Ostatní náklady 6 1 040  1 040 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek 

7 109  109 

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8    

A. VIII. Daň z příjmů 9    

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 10 7 198  7 198 

B. Výnosy 11    

B. I. Provozní dotace 12 3 627  3 627 

B. II. Přijaté příspěvky 13 3 746  3 746 

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14    

B. IV. Ostatní výnosy 15 6  6 

B. V. Tržby z prodeje majetku 16    

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 7 379  7 379 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 181  181 

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19 181  181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 31.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 

nadační fond 

Předmět podnikání 

zajišťování pomoci předčasně narozeným 
dětem a jejich rodinám 

Pozn.: 

 

02503786 

IČO 



Děkujeme, že společně s námi pomáháte těm nejmenším.


