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ZÁKLADNÍ INFORMACE A POSLANÍ FONDU  

Nadační fond pomoci je nezávislým subjektem založeným za účelem podpory obětí 

podvodu, agrese a iracionální byrokracie. Byl zapsán dne 23. 5. 2012 v nadačním rejstříku 

vedeném městským soudem v Praze v oddíle N, vložce číslo 915. Zakladateli Nadačního 

fondu pomoci jsou Karel Janeček a Markéta Sýkorová. 

Posláním Nadačního fondu pomoci je podávat pomocnou ruku obětem podvodu, 

agrese a iracionální byrokracie. Pomáháme takovým lidem, kteří se cizí vinou dostali do 

tíživé životní situace, a to buď formou přímé finanční pomoci nebo systémem 

crowdfundingu, kdy se na financování projektu podílí i veřejnost. 

  



ÚVODNÍ SLOVO KARLA JANEČKA 

Milí přátelé, 

již sedmým rokem plníme naše poslání a pomáháme obětem agrese, podvodu a 

iracionální byrokracie. Zároveň se nám podařilo vybudovat silné základy pro 

crowdfundingové projekty.  

Moje slova nejlépe podtrhují následující čísla: Počet úspěšných sbírek je letos 28, což je 

téměř dvakrát více v porovnání s loňskem, s celkovou darovanou částkou přesahující 12 

milionů korun, kterou dárci věnovali lidem v těžké situaci a na podporu neziskových 

projektů. Děkujeme. 

Charitativní crowdfunding bude hlavním tématem i v roce následujícím. 21. ledna 2020 

jsme spustili unikátní dárcovskou platformu, která umožní lidem v nouzi snadné založení 

sbírky, a to v řádu hodin. Jedná se o jedinečný nástroj, díky kterému je možné bezpečně a 

bleskově reagovat na tragické události, jako jsou autonehody, katastrofy či jiné havárie. 

S pomocí našich facebookových fanoušků jsme vybrali i výstižný název – zNesnáze 21. 

Věřím, že otevíráme bezpečné místo pro setkávání těch, kteří pomoc potřebují, s těmi, 

kteří ji nabízí. 

Vážím si důvěry, se kterou se na nás obrací samotní žadatelé a taktéž dárci. Vám všem, 

kteří s námi podáváte pomocnou ruku, hluboce děkuji. 

 

Karel Janeček 

předseda správní rady 

DŮLEŽITÉ MILNÍKY 

  



LIDÉ VE FONDU 

ZAKLADATELÉ 

Karel Janeček, předseda správní rady 

Markéta Sýkorová 

 

SPRÁVNÍ RADA 

Karel Janeček, matematik, vizionář, mecenáš, předseda správní rady 

Martin Hausenblas, podnikatel, politik, transformátor veřejného života, člen správní rady 

Tomáš Slavata, sportovec, patron, společensky odpovědný člověk, člen správní rady 

 

TÝM 

Čestmír Horký – ředitel NFP  

Kateřina Piechaczková – vedoucí týmu, konzultantka 

Klára Kořenková – konzultantka 

Marie Šourová – asistentka, správa dat a darů 

 

V červenci došlo ve fondu ke reorganizaci 

a nastoupil nový tým: 

Darina Danielová, ředitelka 

Čestmír Horký, autor a zakladatel 

znesnáze21 

Jolana Burešová, sociální pracovnice 

Iva Forejtová, správkyně sbírek 

Petra Klinkovská, asistentka 

Martina Nováková, PR koordinátorka 
 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

Jan Krouský, právník 

Anna Marková, účetní 

Jan Vavřiník, IT administrátor 



JAK POMÁHÁME 

Nadační fond pomoci podává od roku 2012 pomocnou ruku lidem, kteří se dostali 

do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Finanční podporu 

poskytuje formou přímé pomoci a skrze crowdfundingové sbírky.  

Svými aktivitami ve společnosti podporujeme kromě jiných 4 klíčové hodnoty, 

kterými jsou odpovědnost, cítění, spravedlivost a energie. 

 

Přímá pomoc obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie 

Přímá pomoc je určena fyzickým a právnickým osobám žijícím na území České 

republiky, které se staly prokazatelně oběťmi podvodu, agrese či iracionální 

byrokracie. Dostaly se do tíživé situace, kterou je nutné řešit neodkladně. 

Společně s finančním příspěvkem zajišťujeme také odborné sociální poradenství. 

Charitativní sbírky 

Již šestým rokem se věnujeme charitativnímu crowdfundingu. Jedná se o formu 

financování, kdy se na výslednou částku skládá veřejnost. Sbírky otevíráme lidem 

v nouzi a neziskovým organizacím, které svou činností přispívají k dosahování 

obecného blaha. 

  



Příběhy přímé pomoci 

V letošním roce jsme přímou finanční pomocí podpořili desítku žadatelů. 

Významnou část z nich tvořili lidé, kteří se stali oběťmi agrese, podvodu nebo se 

setkali se zbytečnou a nesmyslnou byrokracií. 

Když dítě zkolabuje ve škole 

Pro Petra začal den jako každý jiný. Ráno odešel do školy, kde se mu však hned v 
první hodině udělalo nevolno a zkolaboval. Přivolaná ambulance mu však 
neposkytla dostatečnou pomoc. Naopak se ho záchranáři snažili postavit na nohy a 
nařkli Petra z toho, že simuluje před maminkou. 

Maminka nechtěla nechat nic osudu a s Petrem odjela do nemocnice, kde byl 
následně hospitalizován. Tímto se rodině ze dne na den otočil život vzhůru 
nohama, Petrovi totiž následně ochrnula dolní část těla. Kvůli zdravotnímu stavu 
syna si musela rodina najít bezbariérový byt, což s sebou nese velké finanční 
náklady. Fond jim pomohl se zaplacením prvního nájmu. 

Odchod od násilníka 

Paní Zuzana chtěla udělat tlustou čáru za svým vztahem a ocitla se tak i se svou 
dcerou bez domova. K odchodu se odhodlala kvůli domácímu násilí. Manžel si 
vybíjel vztek nejen na ní, ale také na zdravotně postižené dceři. Zuzaně se podařilo 
najít soukromé bydlení, na úhradu kauce už jí však nezbyly finance. Fond poskytl 
příspěvek ve výši 12 tisíc korun. 

Když do života zasáhne autonehoda 

Dopravní nehoda dokáže zanechat jizvy na těle i na duši. Pana Davida upoutala na 
invalidní vozík. Obrátil se na nás s prosbou o finanční příspěvek na zdravotnický 
materiál. Postižení pohybového aparátu je totiž spojeno s řadou dalších 
onemocnění. 

V zimním období potřebuje pan David zvýšené množství urologických cévek. A 
protože je jejich počet úhradou VZP limitován, musí si je nad rámec platit sám. Na 
tuto úhradu mu nezbývají finanční prostředky, neboť hendikep s sebou nese i další 
zvýšené náklady. Fond se proto rozhodl zakoupit panu Davidovi cévky v hodnotě 
10 tisíc korun. 

  



Podpořené projekty 

Finanční příspěvek putoval také k právnickým subjektům. Podporu stavíme na 
dlouholetém partnerství a na sdílení stejných hodnot. 

Představení pro neslyšící a nevidomé děti 

Divadlo Spejbla a Hurvínka uvedlo ve 
spolupráci s Nadačním fondem pomoci 
již podeváté speciální představení pro 
neslyšící a nevidomé. Jsme hrdými 
partnery, které těší, že se Hurvínkova 
dobrodružství daří přenášet i dětem s 
hendikepem. Letos jsme navíc podpořili 
představení pro seniory.  

Cena Ď 

Projekt Richarda Langera podporujeme pravidelně od 2016. Cena Ď si nás získala 
svým cílem naučit se děkovat těm, kteří pomáhají – ať darovali korunu nebo milion, 
hodinu svého času nebo roky. I letos jsme se stali součástí ocenění mecenášů 
a dobrodinců v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot.  

Terapie Sociální kliniky 

V tomto roce jsme se rozhodli podpořit Sociální kliniku, která poskytuje 
terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si 
tyto služby z finančních důvodů dovolit. Stali jsme se partnerem jejich akce 
Nenasyta na síti a každou prodanou vstupenku jsme navýšili o zlatý řez, tedy 
násobkem 1,618. Celkově jsme darovali částku 14 641 korun, která poputuje na 
podporu dobrovolných terapeutů. 

  



Crowdfundingové sbírky 

Crowdfundingu se věnujeme od roku 2014 a za tu dobu se nám podařilo spustit 
devadesátku sbírek, jen letos jich bylo 28. Díky sbírkám dokážeme rychle 
a bezpečně spojit mnoho lidí a zajistit tak finanční pomoc tam, kde je potřeba.  

V roce 2019 přispěli dárci na pomoc potřebným částku přesahující 12 milionů 
korun. Díky podpoře Karla Janečka a patronů jsme vybrané sbírky navýšili 
o zlatý řez – x 1,618. V praxi to znamenalo, že jsme ke stokoruně od dárce přidali 
61,8 korun. 

Pomoc pro Dragu 

Maminka tří dětí Draga přišla vlivem tragické autonehody o životního partnera 
a otce svých dětí. Místo poklidných vánočních svátků zasáhla do rodiny životní 
tragédie, nejistota a strach, zda se rodině podaří udržet si střechu nad hlavou.  

Před nehodou žili šťastně na okraji vesnice Dlouhý Most u Liberce. Tatínek od 
rodiny postupně svépomocí rekonstruoval dům, společně spláceli hypotéku. Po 
smrti partnera je veškerá péče, logistika a finanční zajištění rodiny na matce dětí. 
Cílem sbírky bylo získat finanční prostředky k překonání této nepříznivé životní 
situace. Cílovou částku 12 x 21³, tedy 111 132 Kč, se podařilo překonat. Dárci 
společně s Karlem Janečkem a patrony přispěli více než 1,7 milionu korun.  

Pád nebeského jezdce 

Sbírka Pád nebeského jezdce je smutný příběh pilota záchranné služby. Ale také 

ukázka toho, že když se lidé spojí dohromady, dokážou velké věci. Během dvou 

měsíců přispěli dárci nejvyšší částku v historii Nadačního fondu pomoci – 4 496 218 

korun. A připojili vzkazy plné podpory, které měly pro partnerku zesnulého Michala 

nevyčíslitelnou hodnotu. 

Mladý pilot Michal Beneš zachraňoval 
životy druhých, ten svůj bohužel 
neuchránil. V březnu 2019 tragicky 
zahynul při výcvikovém letu. Partnerka 
Simona a dvě malé holčičky přišly o 
milovaného člověka. Simona tak 
zůstala sama nejen na výchovu dětí, 
ale i na splácení hypotéky. Michalův 
kolega z práce Robert Rajtmajer pro 
rodinu zorganizoval sbírku.  
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Cesta k Baltu 

 

Filantrop a člen naší správní rady Tomáš Slavata inicioval již potřetí projekt Cesta 
k Baltu. Pětice odvážných z Dětského domova Liběchov se před létem vydala na 
kolech k Baltskému moři. Lidé jim mohli fandit a zároveň přispívat na sbírku, jejíž 
výtěžek přesahující 21^4 korun putoval do Nadačního fondu "N" - pro nedonošená 
miminka a do Domova seniorů Vidim. 

Chceme být slyšet 

Nezisková organizace Tichý svět připravila výbornou propagaci sbírky, za kterou si 
odnesla Cenu Fóra dárců. Získala 1. místo v kategorii Crowdfundingová kampaň. A 
projekt ocenili i samotní dárci – přispěli 236 tisíc korun, které putovaly na provoz 
Tiché linky. Ta pomáhá neslyšícím a zajišťuje online tlumočení a přepis znakového 
jazyka. Cílem sbírky bylo, aby tato ojedinělá služba byla i nadále přístupná nonstop 
a zdarma.  

  



PATRONI 

Na pomoc nejsme sami. Společně s námi podávají pomocnou ruku také patroni. 
Vážíme si jejich podpory a patří jim velké poděkování. 

 

 

 



Ministerstvo financí  ČR
schváleno MF ČR Úč NO  1 - 01
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

s účinností pro účetní jednotky Název, sídlo a právní forma
účtující podle účtové osnovy pro  účetní jednotky
nevýdělečné organizace Nadační fond pomoci

Zapova 1559/18
Praha 5

Účetní jednotka doručí :
1 x příslušnému finančnímu orgánu

číslo Stav k poslednímu
   A K T I V A pol. dni účetního období

b 2

 A. Dlouhodobý majetek celkem  (2 + 10 + 21 + 29) 1 943
 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  (součet 3 až 09) 2 953

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3

2. Software (013) 4

3. Ocenitelná práva (014) 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 10
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 943
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  (součet 11 až 20) 10 326
1. Pozemky (031) 11

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

3. Stavby (021) 13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 154
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 172
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18

9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek (042) 19

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

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  (součet 22 až 28) 21

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22

2. Podíly - podstatný vliv (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

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  (součet 29 až 39) 28 -336 
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

2. Oprávky k software (073) 30

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -10 
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samost. hm. mov. věcem a souborům hm. mov. věcí (082) 35 -154 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -172 
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

číslo Stav k poslednímu
   A K T I V A pol. dni účet. období

b 2

-32 

-154 

-482 

Stav k prvnímu

dni účet. období
a 1

ROZVAHA

32

k    31.12.2019

(v celých tisících Kč)

-668 

482

IČO

24303437

Stav k prvnímu

dni účetního období
a 1

154

32

636



 B. Krátkodobý majetek celkem  (41 + 51 + 71 + 79) 40 3 414
 B.I. Zásoby celkem  (součet 42 až 50) 41 16

1. Materiál na skladě (112) 42

2. Materiál na cestě (119) 43

3. Nedokončená výroba (121) 44

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 16
8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

 B.II. Pohledávky celkem  (součet 52 až 70) 51 66
1. Odběratelé (311) 52

2. Směnky k inkasu (312) 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 24
5. Ostatní pohledávky (315) 56 93
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř. zdr. pojištění (336) 58

8. Daň z příjmu (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC (348) 64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -51 
 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet 72 až 78) 71 3 325

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 4
2. Ceniny (213) 73

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 3 321
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Peníze na cestě (261) 78

 B.IV. Jiná aktiva celkem (součet 80 až 81) 79 7
1. Náklady příštích období (381) 80 7
2. Příjmy příštích období (385) 81

AKTIVA CELKEM  (1 + 40) 82 4 357227 020 441

číslo Stav k poslednímu
   P A S I V A pol. dni účet. období

b 2

 A. Vlastní zdroje celkem  (84 + 88) 83 4 134
 A.I. Jmění celkem  (součet 85 až 87) 84 4 134

1. Vlastní jmění (901) 85 2
2. Fondy (911) 86 4 132
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 87

 A.II. Výsledek hospodaření celkem  (součet 89 až 91) 88

1. Účet výsledku hospodaření 89

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 90

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 91

 B. Cizí zdroje celkem  (93 + 95 + 103+ 127) 92 223
 B.I. Rezervy celkem   (94) 93

1. Rezervy (941) 94

 B.II. Dlouhodobé závazky celkem  (součet 96 až 102) 95

2
2 049

a 1

1
1

379

2 430

Stav k prvnímu

dni účet. období

2 051
2 051

-51 
2 342

2 341

14

1

14

73

2 430

31
93



1. Dlouhodobé úvěry (951) 96

2. Vydané dluhopisy (953) 97

3. Závazky z pronájmu (954) 98

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 99

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 100

6. Dohadné účty pasivní (389) 101

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102

 B.III. Krátkodobé závazky celkem  (součet 104 až 126) 103 127
1. Dodavatelé (321) 104 1
2. Směnky k úhradě (322) 105

3. Přijaté zálohy (324) 106

4. Ostatní závazky (325) 107 11
5. Zaměstnanci (331) 108 66
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 109

7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdr. pojištění (336) 110 27
8. Daň z příjmů (341) 111

9. Ostatní přímé daně (342) 112 3
10. Daň z přidané hodnoty (343) 113

11. Ostatní daně a poplatky (345) 114

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC (348) 116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 118

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 119

17. Jiné závazky (379) 120

18. Krátkodobé úvěry (231) 121

19. Eskontní úvěry (232) 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 123

21. Vlastní dluhopisy (255) 124

22. Dohadné účty pasivní (389) 125 19
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 126

číslo Stav k poslednímu
   P A S I V A pol. dni účet. období

b 2

 B.IV. Jiná pasiva celkem  (součet 128 až 129) 127 96
1. Výdaje příštích období (383) 128 96
2. Výnosy příštích období (384) 129

PASIVA CELKEM  (83 a 92) 130 4 357

Odesláno dne: 04.05.2020 Razítko: Okamžik sestavení:

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Anna Marková
předseda správní rady

Telefon: 227 020 441

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s
kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

2 430

a 1

Stav k prvnímu

dni účet. období

39

24

134

83

99
379

Podpis odp. 
osoby

Podpis osoby 
odpovědné za sestavení



Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace Nadační fond pomoci

Zapova 1559/18
Praha 5

Účetní jednotka doručí :
1 x příslušnému fin. orgánu

položky hlavní hospodářská celkem
 A. Náklady 1 5 154 5 154
 A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby  (součet 3 až 8) 2 2 489 2 489

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl. dodávek (501+2+3) 3 111 111
2. Prodané zboží (504) 4

3. Opravy a udržování (511) 5 3 3
4. Náklady na cestovné (512) 6 11 11
5. Náklady na reprezentaci (513) 7 107 107
6. Ostatní služby (518) 8 2 257 2 257

 A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  (součet 10 až 12) 9

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti (561+2+3+4) 10

8. Aktivace materálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (571+2) 11

9. Aktivace dlouhodobého majetku (573+4) 12

 A.III. Osobní náklady  (součet 13 až 18) 13 2 467 2 467
10. Mzdové náklady (521) 14 1 975 1 975
11. Zákonné sociální pojištění (524) 15 492 492
12. Ostatní sociální pojištění (525) 16

13. Zákonné sociální náklady (527) 17

14. Ostatní sociální náklady (528) 18

 A.IV. Daně a poplatky  (20) 19 14 14
15. Daně a poplatky (53) 20 14 14

 A.V. Ostatní náklady  (součet 22 až 28) 21 153 153
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále (541+2) 22

17. Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 1 1
18. Nákladové úroky (544) 24

19. Kursové ztráty (545) 25 19 19
20. Dary (546) 26

21. Manka a škody (548) 27

22. Jiné ostatní náklady (549) 28 133 133

 A.VI. 29 31 31

23. Odpisy dlouhodobého majetku (551) 30 31 31
24. Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31

25. Prodané cenné papíry a podíly (553) 32

26. Prodaný materiál (554) 33

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556+9) 34

 A.VII. Poskytnuté příspěvky  (36) 35

28. (581+2) 36

 A.VIII. Daň z příjmů  (38) 37

29. Daň z příjmů (591+5) 38

Náklady celkem  (2+9+13+19+21+29+35+37) 39 5 154 5 154

číslo
položky hlavní hospodářská celkem

 B. Výnosy  40 5 154 5 154
 B.I. Provozní dotace  (42) 41

1. Provozní dotace (691) 42

 B.II. Přijaté příspěvky  (součet 44 až 46) 43

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44

3. Přijaté příspěvky (dary) (682) 45

4. Přijaté členské příspěvky (684) 46

 B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží (601+2+4) 47

 B.IV. Ostatní výnosy  (součet 49 až 54) 48 5 154 5 154

(v celých tisících Kč)

IČO

Činnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Úč NO  2 - 01

Název,  sídlo a právní forma
k    31.12.2019 účetní jednotky

24303437

Název položky číslo

Název položky Činnosti

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  
(součet 32 až 37)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami



5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále (641+2) 49

6. Platby za odepsané pohledávky (643) 50

7. Výnosové úroky (644) 51

8. Kursové zisky (645) 52 25 25
9. Zúčtování fondů (648) 53 5 129 5 129

10. Jiné ostatní výnosy (649) 54

 B.V. Tržby z prodeje majetku  (součet 58 až 60) 55

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotn. a hmotn. majetku (652) 56

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 57

13. Tržby z prodeje materiálu (654) 58

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 59

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 60

Výnosy celkem  (41+43+47+48+55) 61 5 154 5 154
 C. Výsledek hospodaření před zdaněním   (61 - 39 + 37) 62

 D. Výsledek hospodaření po zdanění  (61 - 39) 63

Odesláno dne: 04.05.2020 Razítko:           Okamžik sestavení:

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Anna Marková
předseda správní rady

Telefon: 227 020 441

Podpis odp. 
osoby:

Podpis osoby odpovědné za 
sestavení



Nadační fond pomoci 
Příloha v účetní závěrce (v tis. Kč) 
Rok končící 31. prosincem 2019 
 

 

 1 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Název: Nadační fond pomoci 
 
Sídlo: Praha 5, Zapova 1559/18, PSČ 150 00  
   
IČO: 243 03 437 
 
Právní forma: nadační fond 
 
Datum vzniku: 23. května 2012 zapsáno Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 915  
 
Zřizovatel: Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. 
 Markéta Sýkorová 
 
Předseda správní rady: Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD.  
 
Členové správní rady: Martin Hausenblas, MBA 
 Tomáš Slavata 

 
Revizor: Mgr. et Bc. Petr Hulán od 1. května 2018 
    
 
Účel nadačního fondu  

- účelem nadačního fondu je pomoc potřebným 
- svého účelu nadační fond dosahuje jednak poskytováním nadačních příspěvků a jednak realizací vlastních 
činností    
  směřujících k naplnění účelu nadačního fondu.  
Výše majetkového vkladu  

Zřizovatelé nadačního fondu vložili do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 2 tis. Kč. 
 
Změny v nadačním rejstříku 

Na zasedání správní rady dne 24. dubna 2018 byl novým revizorem zvolen Mgr. et Bc. Petr Hulán s účinností od 
1. května 2018. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 4. června 2018. 

Dne 29. dubna 2018 uplynulo funkční období člena správní rady Martina Hausenblase, MBA. Na zasedání správní 
rady dne 24. dubna 2018 bylo jeho funkční období prodlouženo. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána 
4. června 2018. 
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2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADAČNÍM FONDEM 

Přiložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
a navazujících předpisů pro účetnictví účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
především vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a Českými účetními standardy č. 401 – 414. 
 
Příloha se v jednotlivých bodech zaměřuje na významné částky.  

Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy 

Účetnictví je vedeno externí účetní v účetním programu Profesionál. Účetní doklady jsou uloženy v sídle nadačního 
fondu.  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou a je odpisován rovnoměrně po dobu 
předpokládané životnosti. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 40 000 Kč 
a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 60 000 Kč je vykazován v rozvaze 
a odepsán v roce pořízení. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 000 Kč není vykazován v rozvaze a je účtován 
do nákladů v roce jeho pořízení. 

Zásoby 

Zboží a materiál jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, 
skladovací poplatky a dopravné za dodání. Materiál a zboží získané bezplatně se oceňuje reprodukční cenou. 
Úbytek zásob je oceňován metodou FIFO. 

Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou.  

Devizové operace 

Pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně na Kč se používají aktuální kursy ČNB – v okamžiku 
pořízení majetku či vzniku závazků a pohledávek. Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo 
nákladů běžného roku. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle devizového 
kurzu vyhlášeného ČNB a kurzový rozdíl je zachycen ve výsledku hospodaření.   

Stanovení opravných položek a rezerv 

Zásoby 
Opravná položka k zásobám je tvořena v případě, pokud je pořizovací cena vyšší než očekávaná zpětně získatelná 
hodnota. 
Pohledávky 
Nadační fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti 
dlužníků.   
 

Účtování bitcoinů 

Nadační fond vyplácel část mezd v bitcoinech. Pro přepočet hodnoty vyplácených bitcoinů (BTC) jako část mzdy 
zaměstnanců v průběhu roku je použit aktuální kurs BTC vůči USD a následně USD vůči Kč dne aktuálního denního 
kursu ČNB. Pro nákup BTC je použit aktuální kurs nákupu v bance. 
Zůstatek bitcoinů je evidován jako zboží a pro jeho oceňování platí stejné zásady jako pro oceňování zásob (viz 
výše). 
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Účtování nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.  

Daň z příjmů 

Splatná 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.  

Náklady související se správou nadačního fondu 

Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují náklady související s provozem kanceláře nadačního fondu. 

Přijaté a poskytnuté dary 

Nadační fond účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv na účet 911 – Fondy, ze 
kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány dle charakteru jejich použití následujícími způsoby: 

- do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na 
jednotlivé projekty nebo provozní činnost v daném účetním období; 

- proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků třetím stranám. 
 
Přijaté věcné dary na činnost nadačního fondu jsou účtovány ve prospěch účtu 901 – Vlastní jmění. Odpisy 
vztahující se k darovanému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku jsou účtovány na vrub účtu 901 – 
Vlastní jmění. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  
 

a)         Dlouhodobý nehmotný majetek     

  

 
Drobný  

nehmotný majetek 
Celkem  

2019 
Celkem 

2018 

Pořizovací cena     

Zůstatek k 1.1.   32 32 29 

Přírůstky  4 4 3 

Úbytky  26 26 -- 

Přeúčtování  -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.  10 10 32 

Oprávky     

Zůstatek k 1.1.  32 32 29 

Odpisy    4 4 3 

Oprávky k úbytkům  26 26 -- 

Zůstatek k 31.12.  10 10 32 

Zůstatková hodnota 1.1.  -- -- -- 

Zůstatková hodnota 31.12.  -- -- -- 

     

b)         Dlouhodobý hmotný majetek     

  Samostatné movité 
věci a soubory 
movitých věcí 

Drobný hmotný 
majetek 

Celkem  
2019 

 
Celkem  

2018 

Pořizovací cena    
 

Zůstatek k 1.1. 154 482 636 500 

Přírůstky -- 27 27 136 

Úbytky -- 337 337 -- 

Přeúčtování -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12. 154 172 172 636 

Oprávky    
 

Zůstatek k 1.1. 154 482 6360 500 

Odpisy   -- 27 27 136 

Oprávky k úbytkům -- 337 337 -- 

Zůstatek k 31.12. 154 172 172 636 

Zůstatková hodnota 1.1. -- -- -- -- 

Zůstatková hodnota 31.12. -- -- -- -- 

 
 

Mezi nejvýznamnější přírůstky drobného hmotného majetku patří nákup počítačového vybavení. Koncem roku 
2019 byl vyřazen veškerý nefunkční drobný hmotný a nehmotný majetek. 
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Zásoby 

Od ledna 2018 začal Nadační fond vyplácet část mzdy zaměstnancům v Bitcoinech a jejich vyplácení ukončil 
k červenci 2019. Bitcoiny jsou v účetnictví považovány za nehmotné zásoby. K datu 31. prosince 2019 je jejich 
hodnota 16 tis. Kč (2018 – 14 tis. Kč). 
 
Pohledávky 

Nadační fond neeviduje žádné pohledávky z obchodního styku (2018 – 0 tis. Kč). K 31. prosinci 2019 nadační fond 
eviduje provozní zálohy 24 tis. Kč vztahující se k nevyfakturovaným službám spojených s provozem roku 2019 (2018 
– 31 tis. Kč). Nadační fond k 31. prosinci 2018 eviduje ostatní pohledávky ve výši 93 tis. Kč související 
s poskytnutými návratnými nadačními příspěvky a kaucí k nájmu (2018 – 93 tis. Kč).  
  
Krátkodobý finanční majetek  

Krátkodobý finanční majetek ve výši 3 325 tis. Kč (2018 – 2 342 tis. Kč) představují prostředky na transparentním 
účtu v Raiffeisenbank ve výši 2 839 tis. Kč (2018 – 1 872 tis. Kč), prostředky na provozním běžném účtu v 
Raiffeisenbank ve výši 480 tis. Kč (2018 – 469 tis. Kč), peněžní prostředky na sbírkovém účtu 2 tis. Kč ( r. 2018 – 
0 zos. Kč) a peněžní prostředky v hotovosti 4 tis. Kč (2018 – 1 tis. Kč).  
 
Náklady příštích období 

Nadační fond eviduje k 31. prosinci 2019 náklady příštích období ve výši 7 tis. Kč (2018 – 1 tis. Kč), tyto náklady 
představují vyfakturované a k rozvahovému dni uhrazené služby související se správou a provozem nadačního 
fondu v příštím období. 
 
Závazky 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 1 tis. Kč (2018 – 99 tis. Kč). Dále krátkodobé závazky představují 
ostatní závazky 11 tis. Kč (2018 – 0 tis. Kč), závazky vůči zaměstnancům ve výši 66 tis. Kč (2018 – 134 tis. Kč), 
závazky ze sociálního zabezpečení ve výši 8 tis. Kč (2018 – 58 tis. Kč), závazek ze zdravotního pojištění ve výši 3 tis. 
Kč (2018 – 25 tis. Kč) a závazek z daní ze závislé činnosti ve výši 3 tis. Kč (2018 – 24 tis. Kč). Žádné z těch to závazků 
nejsou po lhůtě splatnosti. 
 

Dohadné položky pasivní 

Nadační fond k 31. prosinci 2019 eviduje dohadné položky pasivní ve výši 19 tis. Kč (2018 – 39 tis. Kč) představující 
odhadované a k rozvahovému dni nevyfakturované služby související se správou a projekty nadačního fondu.  
 
Výdaje příštích období 
Nadační fond k 31. prosinci eviduje známé, ale do konce účetního období nevyfakturované náklady ve výši 96 tis. Kč 
(2018 – 0 tis. Kč) související se správou a projekty nadačního fondu. 
 

Vlastní zdroje  
   

  Vlastní jmění Fondy Celkem 

Stav 1.1.2019 2 2049 2051 

Přijaté dary --  19 777 19 777 

Poskytnuté nadační příspěvky -- -12 565 -12 656 

Zúčtování fondů -- -5 129 -5 129 

Výsledek hospodaření běžného období --         --         -- 

Zůstatek k 31.12.2019 2 4 132 4 134 
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Poskytnuté nadační příspěvky fyzickým osobám 

číslo NP        Příjemce tis. Kč  

NP FO 01/2019 Stanislav Čaban      8 

NP FO 02/2019 Pavel Šulc     7 

NP FO 03/2019 Richard Langer     160 

NP FO 04/2019 Martina Martynyšáková      63 

NP FO 05/2019 Pavel Šulc       87 

NP FO 06/2019 Vít Zechel      100 

NP FO 07/2019 Aneta Osmanová   111 

NP FO 08/2019 Petr Kokeš      6 

NP FO 10/2019 Petra Hojníková     9 

NP FO 11/2019 Erika Dzurňáková     21 

NP FO 12/2019 Draga Schwertnerová      1718 

NP FO 13/2019 Anonymní příjemce*                           2634 

NP FO 15/2019 Markéta Navrátilová     120 

NP FO 16/2019 Peterková Zdeňka                   1 

NP FO 17/2019 Petr Kokeš – věcný dar  -   notebook             19 

NP FO 19/2019 Rami Ben Amorpomoc                  4 

NP FO 19/2019 Rami Ben Amor                      19 

NP FO 20/2019 Markéta Navrátilová      9 

NP FO 21/2019 Simona Kratochvílová               4496 

NP FO 22/2019 Alena Skálová                      21 

NP FO 23/2019 Lucie Zechelovská                           146 

Celkem 9759 

  
* Příjemce požádal o anonymizaci. 

  
Poskytnuté nadační příspěvky právnickým osobám 

číslo NP        Příjemce tis. Kč  

NP PO 01/2019 Český institut biosyntézy, z.ú.      280 

NP PO 02/2019 ROMEA, o.p.s.     270 

NP PO 03/2019 Poradna VIGVAM z.ú.        189 

NP PO 04/2019 Projekt Šance, z.s.     315 

NP PO 05/2019 Český institut biosyntézy, z.ú.      86 

NP PO 06/2019 Divadlo Spejbla a Hurvínka    73 

NP PO 07/2019 Škoda 100 na cestách, z.s. 54 

NP PO 08/2019 Prague Pride, z.s.      53 

NP PO 09/2019  Nadace Krása pomoci                 21 

NP PO 10/2019 Nadace Charty 77           49 

NP PO 11/2019 Benedictus, z.s.                   132 

NP PO 12/2019  Prague Pride, z.s.                          11 

NP PO 13/2019 TJ VS Tábor, z.s.      200 
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NP PO 14/2019 Zajíček na koni, o.p.s. 337 

Celkem 2 070 
  

  
Poskytnuté nadační příspěvky v období září až prosinec 

číslo NP        Příjemce tis. Kč  

NP NFP 1/2019 Post Bellum, o.p.s. 12 

NP NFP 2/2019 Rozmanitě, z.s. 8 

NP NFP 3/2019 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.      197 

NP NFP 4/2019 Kančí Miroslav      8 

NP NFP 7/2019 Mgr. Volfová zástupkně občanské iniciativy 
Pro)(hnutí      

8 

NP NFP 8/2019 Diecézní charita Plzeň      36 

NP NFP 9/2019 Městská charita Plzeň      36 

NP NFP 10/2019 František Mach            120 

NP NFP 11/2019 Drlík Ivan      9 

NP NFP 12/2019 Marie Gregorová       12 

NP NFP 13/2019 Sociální klinika z.ú      14 

NP CRFD 2/2019 Tichý svět, o.p.s.      237 

NP CRFD 3/2019 NOMIA z.ú.      39 

Celkem 736 
  

  

 tis. Kč 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2019 celkem 12 565 

 
 

Přijaté dary právnické osoby   

Dárce tis. Kč 

Nadace Karla Janečka                     7 042 

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.                    250 

Tým dopr. inženýrství s.r.o.             121 

European Air Service                     100 

LOM Praha Trade a.s.                     100 

BB Consult Ingineering s.r.o.            50 

Horská služba, z.s.                      50 

Obec Janov nad Nisou                     50 

LIVECAR, s.r.o.                          40 

Liberecká dentální s.r.o.                30 

ING BANK N.V. PRAGUE                     25 

ANAON veřejně prosp. spolek              20 

MedJurist CZ s.r.o.                      20 

Statutární město Jablonec  n.N.               20 
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Synergie Publishing SE                   20 

ADVENTURE LAND s.r.o.                    15 

Mersen s.r.o.                            15 

ACILUZO, s.r.o.                          10 

AGENTURA SCORPIONS s.r.o.                10 

APLIKACE ZÁCHRANKA                       10 

AUTO DAKAR, s.r.o.                       10 

A-Z Plotové centrum                      10 

Bella DENTE, s.r.o.                      10 

CENSITIO s.r.o.                          10 

Český svaz lyžařských škol               10 

DIRECT ALPINE, s.r.o.                    10 

Favour Finance s.r.o.                    10 

FITHAM, s.r.o.                           10 

Klin. logopedie Mgr. Šárka Bocianová, s.r.o. 10 

Lasch CZ s.r.o.                          10 

MAG Centrum, s.r.o.                      10 

MEDICAL INFORMATION                      10 

Midas International spol. s r.o.         10 

Retail Fashion s.r.o.                    10 

STK KOPR, s.r.o.                         10 

TE-EN SERVIS, s.r.o.                     10 

Value 4industry s.r.o.                   10 

APLIKACE ZÁCHRANKA                       10 

Drobné dary bankou 91 

Dary právnické osoby celkem 8 269 

    

    

Přijaté dary fyzické osoby   

Dárce tis. Kč 

Bubla Jan                                100 

Lukačovič Ivo                            100 

Věra Blažková                            81 

Vít Zechel                               74 

Zvelebilová Zuzana                       50 

Svoboda Jindřich                         46 

Čermák Tomáš, Ing.                       40 

Kabeš Stanislav                          30 

Zavičák Petr                             30 

Jelínek Lukáš, Ing.                      25 

Hniličková Jana, MUDr.                   20 

Chvátal  Ladislav                        20 
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Komárková Barbora                        20 

Mertlík Petr                             20 

Smržová Eva                              20 

Suchánek Tomáš                           20 

Sojka Petr                               16 

Falta Michal, Ing.                       15 

Jakubíková Alena                        15 

Honsa Ladislav, MUDr.                    15 

Prostějovský Michal                      15 

Sroll Šárka                              15 

Valenta Petr                             15 

Rejman Martin                            14 

Zůbek Tomáš                              13 

Plášil Stanislav, ing.                   12 

Hatašová Dimitrina                       11 

Ryšavá Radovana                         11 

Šlégrová Radka                           11 

Barák Rudolf                             10 

Bittner Václav                           10 

Blažejovský Mojmír                       10 

Bonková Reine                            10 

Bulvasová Plášková                       10 

Cerha Milan                              10 

Diepold Karel                            10 

Doušová Karolína                         10 

Garazjan Petrák Soňa                     10 

Hajduček Peter                           10 

Hájková Jana                             10 

Hejdová Zora                             10 

Holubníčková Markéte                    10 

Houdková Helena                          10 

Hrubá Jarmila                            10 

Hurt Jan                                 10 

Janáková Alena                           10 

Katina Zdeněk, Ing.                      10 

Kokeš Jiří, Mgr.                         10 

Kolská Monika,  MUDr.                    10 

Krčková Stanislava                       10 

Kubinová Hana                            10 

Marvanová Jana                           10 

Mazák Tomáš                              10 

Morávková Jarmila                        10 
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Motl Patrik                              10 

Mottlová Hana                            10 

Müller Zdeněk                            10 

Nejezchleba Gustav                       10 

Nekolová Jana                            10 

Novotná Ivana                            10 

Nyplová Denisa                           10 

Okáníková Tereza                        10 

Pavlica Radim                            10 

Podzimek Tomáš                           10 

Pokluda Aleš                             10 

Poledníková Helena                       10 

Riedlová Hejduková M.                    10 

Riegert Jan                              10 

Soldátek Petr                            10 

Šilhánová Renata                         10 

Šimková Radka                            10 

Šimordová Tichelmann                     10 

Šindelářová Markéta                      10 

Štumrová Barbara                         10 

Šura Jaroslav                            10 

Švancar Pavel                            10 

Tuček Daniel                             10 

Urbanec Roman                            10 

Vančura Martin                           10 

Vomela Miloš                             10 

Drobné dary bankou 4 899 

Přijaté dary fyzické osoby celkem 6 283 

  tis. Kč 

Přijaté dary přes GOPAY 5 223 

  tis. Kč 

Přijaté dary sbírkový účet  2 

  tis. Kč 

Přijaté dary v roce 2019 celkem 19 777 

 
 

Poskytnuté nadační příspěvky návratné 

V roce 2013 nadační fond poskytl dvěma fyzickým osobám pro podporu jejich činnosti nebo řešení přechodného 
období návratné nadační příspěvky v celkové výši 100 tis. Kč. Paní Mgr. Květoslava Šámajová z poskytnuté částky 50 
tis. Kč vrátila k 31. prosinci 2019 na účet nadačního fondu částku 29 tis. Kč, paní Hana Fučíkovská z poskytnuté 
částky 50 tis. Kč k 31. prosinci 2019 vrátila pouze 20 tis. Kč. Návratnost těchto zápůjček je velmi nejistá. Z tohoto 
důvodu nadační fond vede k těmto nadačním příspěvkům opravnou položku ve výši 51 tis. Kč (2018 – 51 tis. Kč). 
Tyto návratné nadační příspěvky jsou vykázány na řádku Ostatní pohledávky včetně 42 tis. Kč jistiny k nájemnému. 
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Opravná položka byla vytvořena výjimečně, jelikož ocenění návratných nadačních příspěvků by jinak nepodávalo 
věrný a poctivý obraz v souladu s §7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Veřejná sbírka 

Na základě osvědčení vydaném Magistrátem hlavního města Prahy dne 6.12.2019, č. j. MHMP2378325/2019, sp. 
zn. 2232388/2019, je nadační fond oprávněn k provozování veřejné sbírky v souladu se Zákonem o veřejných 
sbírkách. K tomu účelu byl založen účet číslo 400404004/5500 u Raiffeisenbank, přijaté drobné finanční dary na 
tomto sbírkovém účtu v roce 2019 jsou 1 728,97 Kč a z toho poplatky činí 58,57 Kč. Sbírka byla plně spuštěna až 
v lednu 2020 spolu s novým pilotním projektem Znesnáze21.  
 
V roce 2018 nadační fond žádnou veřejnou sbírku nepořádal. 
 
Mzdové náklady 

Nadační fond průběžně během celého roku 2019 zaměstnával celkem 7 osob na hlavní pracovní poměr (2018 – 4). 
Nadační fond vyplatil na mzdách 1 975 tis. Kč (2018 – 2 142 tis. Kč), z toho v rámci DPP 106 tis. Kč (2018 - 37 tis. Kč), 
na zákonné sociální pojištění odvedl 361 tis. Kč (2018 - 526 tis. Kč), na zákonné zdravotní pojištění 131 tis. Kč (2018 - 
190 tis. Kč). Osobní náklady celkem činí 2 467 tis. Kč (2018 – 2 858 tis. Kč).  
V roce 2019 a 2018 nebyly vyplaceny žádné odměny členům správní rady ani revizorovi. 
 
Výsledek hospodaření, daňový základ, uplatnění snížení dle § 20 odst. 7 ZDP  

Rok 2019 byl osmým účetním obdobím nadačního fondu a jeho hospodaření bylo vyrovnané při výnosech 
a nákladech ve výši 4 244 tis. Kč (2018 – 4 244 tis. Kč). Nadační fond v roce 2019 vykázal nulovou daňovou 
povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. 
 
Daňová úleva dle § 20 odst. 7 zák. č. 586/92 Sb., o daních z příjmů 

Daňová úleva v roce 2019 ani v roce 2018 nebyla použita. 
  
Zdroje financování 

Nadační fond nemá výnosy ze zahraničí. Zdrojem financování v roce 2019 jsou pouze přijaté finanční dary. Přijaté 
finanční dary jsou účtovány do Fondů ve vlastních zdrojích. 
 

Přehled výnosů    
tis. Kč celkem nedaněno daněno 

Výnos 5 154 5 154 -- 

Kursové zisky 25 25   -- 

Zúčtování fondů 5 129 5 129 -- 
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4. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

COVID-19 – Zveřejnění následných/významných událostí (bez existence nejistoty týkající se nepřetržitého trvání 
účetní jednotky/scénáře „close call“) 
 
Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 
12. března 2020 vyhlásila česká vláda nouzový stav, který byl ukončen dne 17. května 2020. V reakci na potenciálně 
závažnou hrozbu, kterou COVID – 19 představuje pro veřejné zdraví, přijaly orgány státní správy České republiky 
opatření k zastavení šíření pandemie.  
 
Opatření mající přímý dopad na činnost Nadačního fondu pomoci: 
V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy došlo k odkladu některých projektů a akcí. Vedení NFP zavedlo pro 
pracovníky práci z domova s pravidelnými online poradami. Zaměstnanci byli zároveň proškoleni v dodržování 
preventivních opatření na pracovišti.  
 
Ekonomické dopady na financování: 
Zdroje financování pro rok 2020 poskytované dárci jsou procesovány bez významných změn a financování projektů 
pro rok 2020 je zajištěno.  
Dle našeho názoru není ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vedení NFP danou situaci nadále 
pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje. 
 
Vedení NFP nejsou známy žádné další významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů 
nebo zveřejnění v příloze v účetní závěrce. 
 
 
 
V Praze, 4. května 2020 
 
  
 
                                                                                                                              Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. 
                                                                                                                                        předseda správní rady 
Vypracovala: Anna Marková  
Tel. 227 020 441 



 

 

www.nfpomoci.cz

 

 
 

Zpráva revizora Nadačního fondu pomoci 
K hospodaření v r. 2019 

 
 
 
 
 

Poznatky revizora vycházejí z účetní dokumentace a z přehledu hospodaření. 
 
 
 
 
V rámci revizních aktivit bylo zjištěno: 
 

1) Prostředky Nadačního fondu pomoci, jejichž použití a nakládání s nimi jsou průkazně 
evidovány, nebylo zjištěno porušování platných účetních předpisů. 

 
2) S prostředky Nadačního fondu pomoci bylo nakládáno v souladu s nadační listinou a 

statutem Nadačního fondu pomoci. 
 

 
 
 
 
V Praze dne: 29.6.2020 
 
 
 
 

Mgr. et Bc. Petr Hulán, advokát 

Revizor Nadačního fondu pomoci 
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