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Úvodní slovo
Vážené dámy a vážení pánové, 

 

děkuji, že nahlížíte do výroční zprávy Dobrého anděla. Vypovídá to o vašem zájmu 

nahlédnout hlouběji na výkonnost, nákladovost, trendy a další podstatné aspekty nadace.  

 

Rok 2019 se vyvíjel dobře a konzistentně s lety předchozími. Je to především díky tomu, 

že v Dobrém andělovi máme stabilní – a tím i velmi zkušený – tým. Zkrátka a jednoduše – 

děvčata (ano, máme v kanceláři totiž samé dámy) znají opravdu dobře svou práci, 

spolupracující partnery, rodiny příjemců pomoci i Dobré anděly. Umožňuje nám to 

pracovat s hlubokou znalostí věci. 

 

Udělali jsme po čase opět průzkum mezi rodinami – tentokrát mezi těmi, v nichž dítě trpí 

jiným vážným onemocněním než-li onkologickým. Díky velikosti vzorku (793 rodin) 

máme unikátní kvantitativní a kvalitativní data. 

 

Dovolte, prosím, krátkou zmínku k financování provozu nadace. Prvních pět let jej 

financovali zakladatelé. Záhy se k nim přidali další podnikatelé. V posledních letech začal 

hrát roli také třetí zdroj financování – dary ze závěti. Všechny tři uvedené zdroje 

se doplňují. Jsme za to rádi. Vzhledem k rozsahu a objemu pomoci je důležité, aby 

financování bylo dlouhodobé a stabilní. Podrobnosti naleznete dále.  

 

Díky za váš zájem o Dobrého anděla. Přeji zajímavé čtení. V případě dotazů či nápadů 

jsme rádi k dispozici. 

 

S úctou 

 

Petr Sýkora 

spoluzakladatel nadace Dobrý anděl 
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Nadace Dobrý anděl 
 

Nadace Dobrý anděl podporuje rodiny s dětmi, kde má rodič nebo dítě onkologické 

onemocnění nebo dítě onemocnělo jiným závažným onemocněním. Díky dárcům – 

Dobrým andělům – může nadace pravidelnými finančními příspěvky každý měsíc 

podporovat tisícovky těchto rodin, které se ocitly v těžké životní situaci. 

 

DOBRÝ ANDĚL je unikátní, protože: 

 

Příspěvky odevzdává do posledního haléře® 

 

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném 

měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným 

rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí 

jejích zakladatelů a dalších filantropů. 

 

Víte, komu pomáháte 

 

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj 

Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, 

a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá. 

 

Pomáhá pravidelně, každý měsíc 

 

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují 

pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou 

spojené, tak pokles příjmů.  
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Hodnoty nadace 

 

Radost 
 

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. 

Dobří andělé zažívají radost z dávání. 

 

 

Spolupráce 
 

Spolupracujeme s lékaři, sestrami a sociálními pracovníky, firmami a dalšími 

organizacemi, které sdílí naše hodnoty. 

 
 

 

Respekt 
 

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém 

i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši 

jejich příspěvku nebo pomoci. 

 

Odvaha 
 

Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme se být odvážní v komunikaci - 

argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní. 
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Etický kodex 
Jako zakladatelé nadace Dobrý anděl tímto dáváme veřejný příslib: 

 

 

1. Nadaci jsme založili s čistým úmyslem vybudovat Systém finanční pomoci, 

v němž může každý podporovat rodiny, kde matka, otec nebo dítě má 

onkologické onemocnění nebo se dítě potýká s jinou závažnou 

a dlouhodobou nemocí a které se ocitly v těžké životní situaci. 

 

2. Veškerou naši činnost budeme vykonávat zdarma, bez nároku na honorář. 

To platí i pro členy Správní a Dozorčí rady a jejich rodinné příslušníky. 

 

3. Budeme dbát na to, aby byla vždy dodržena úplná adresnost. Dárce bude 

znát kontaktní údaje rodiny, která jeho příspěvky obdržela. Příjemce 

bude znát identitu dárce pouze s jeho souhlasem. 

 

4. Budeme dbát na to, aby byla vždy dodržena úplná transparentnost. Dárce 

bude moci v Systému pravidelně kontrolovat nejen komu, ale i kdy jsou jeho 

příspěvky odesílány. 

 

5. Budeme dbát na plné zachování výše finančního daru. K příjemci se dostane 

celá částka, kterou dárce daruje, do posledního haléře. 

 

6. Jako zakladatelé nikdy nebudeme rozhodovat o výběru příjemců pomoci, 

stejně jako členové Správní a Dozorčí rady a pracovníci nadace. 

Do Systému pomoci budou zařazeny na základě potvrzení lékařem všechny 

rodiny, které splní aktuální podmínky a pravidla poskytování pomoci. 

 

7. Budeme pravidelně zveřejňovat úplné výsledky hospodaření, které budou 

transparentní a lehce dostupné. Navíc budou obsahovat i skutečnosti, 

jejichž zveřejnění není povinné, abychom popsali fungování nadace ještě 

podrobněji, než vyžaduje zákon. 

 

8. Veškeré provozní náklady související se zabezpečením činnosti nadace 

budou hrazeny z jiných zdrojů než z příspěvků dárců tak, aby byl dodržen 

převod všech peněz od dárců k příjemcům. 

 

9. Naším cílem je dlouhodobé rozvíjení činnosti neziskové organizace. 

 

10. Budeme ctít a vážit si každého dárce, Dobrého anděla, bez ohledu na výši 

jeho měsíčního příspěvku. 

 

 

 

V Praze dne 1. ledna 2019
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Zakladatelé a správní orgány 
 

 

 

Petr Sýkora 

spoluzakladatel nadace 

předseda Správní rady 

Jan Černý 

spoluzakladatel nadace 

člen Správní rady 

Andrej Kiska 

spoluzakladatel nadace 

    

Milan Vašina 

člen Správní rady 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 

předseda Dozorčí rady 

Tania le Moigne 

členka Dozorčí rady 

Pavel Kysilka 

člen Dozorčí rady 
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Tým nadace 

  

    

Šárka Procházková 
výkonná ředitelka 

Martina Hovorková 
provozní a finanční ředitelka 

Klára Zahradníková 
zástupkyně ředitelek 

social media manager 

Markéta Křížová 
marketingový a PR manager 

    

Lucie Sieberová 
specialistka příjemců pomoci 

office manager 

Lenka Balonová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

Petra Kůrková 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

Helena Kriglová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

   
 

Anita Stejskalová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

Markéta Jarošová 

Těmínová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

Romana Grauová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 

Aneta Krausová 
referentka příjemců pomoci 

office manager 
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Přehled finanční pomoci v roce 2019 

Období 
Dárci, Dobří andělé, 

přispěli 

Rozděleno mezi příjemce 

pomoci 

Počet spolupracujících 

lékařů a zdravotnických 

pracovníků v daném 

období 

Počet rodin, kterým 

v daném období Dobří 

andělé pomohli 

Průměrná výše 

finančního příspěvku 

rodinám 

leden 2019 21 683 507,17 Kč 21 683 507,17 Kč 3174 3410 6 358,80 Kč 

únor 2019 20 818 000,63 Kč 20 818 000,63 Kč 3216 3439 6 053,50 Kč 

březen 2019 21 552 448,64 Kč 21 552 448,64 Kč 3273 3505 6 149,06 Kč 

duben 2019 21 672 633,00 Kč 21 672 633,00 Kč 3312 3544 6 115,30 Kč 

květen 2019 21 598 220,62 Kč 21 598 220,62 Kč 3360 3580 6 033,02 Kč 

červen 2019 21 021 567,37 Kč 21 021 567,37 Kč 3401 3603 5 834,46 Kč 

červenec 2019 22 182 696,43 Kč 22 182 696,43 Kč 3455 3625 6 119,36 Kč 

srpen 2019 21 723 547,46 Kč 21 723 547,46 Kč 3495 3642 5 964,73 Kč 

září 2019 22 060 357,12 Kč 22 060 357,12 Kč 3541 3643 6 055,55 Kč 

říjen 2019 22 532 459,60 Kč 22 532 459,60 Kč 3571 3700 6 089,85 Kč 

listopad 2019 24 378 834,58 Kč 24 378 834,58 Kč 3624 3752 6 497,56 Kč 

prosinec 2019 32 606 505,01 Kč 32 606 505,01 Kč 3662 3783 8 619,22 Kč 

2019 celkem 273 830 777,63 Kč *) 273 830 777,63 Kč 3662 4556 **) 6 334,86 Kč 

 

*) Pozn. 1 - Hodnota přijatých darů je upravena o část příspěvků nad 20 tis. Kč, které byly v souladu s Pravidly poskytování finanční pomoci časově rozlišeny z předchozích a do následujících období a budou také vždy 

vyplaceny do posledního haléře příjemcům pomoci. Přijaté dary za rok 2019 dle čl. 8 Přílohy k účetní závěrce ve výši 278 257 371,63 Kč byly navýšeny o časové rozlišení z roku 2018 v částce 11 292 979 Kč a poníženy 

o časové rozlišení do roku 2020 v částce 15 719 573 Kč. 

**) Pozn. 2 – Celkový počet rodin, kterým Dobří andělé pomohli v roce 2019.   
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„Milí přátelé nadace Dobrý anděl, 

 

s Andělským týmem se denně setkáváme s tíživými příběhy mnoha rodin. Poznáváme 

osudy dětí, které se léčí s vážnými a často život ohrožujícími nemocemi, a příběhy 

rodičů, které zasáhlo onkologické onemocnění. Abychom naši práci mohli vykonávat 

dlouhá léta dobře a se stejným nadšením, potřebujeme naději na dobré konce. Té se 

nám dostává společně s vědomím, že na to nejsme sami. Díky mnoha a mnoha dárcům 

- Dobrým andělům. Nesmírně si vážíme každého daru, a to bez rozdílu jeho výše. Dobře 

víme, že každý člověk se nachází v jiné životní situaci a přispívá dle svých možností. 

Důležitým mottem pro nás zůstává skutečnost, aby darování bylo vždy radostí nikoliv 

starostí. 

 

Společně s poděkováním Dobrým andělům za dlouhodobou finanční pomoc rodinám, 

děkuji za jejich podporu při šíření myšlenky nadace Dobrý anděl. Sdílení příběhu, 

vyvěšení andělského certifikátu či nalepení samolepky se může zdát jako maličkost, 

která nestojí za řeč. Pro nás ale znamená mnoho, stejně jako pro příjemce pomoci 

každý drobný příspěvek. Znamená totiž inspiraci pro ostatní. A nás těší, že inspirativní 

Dobří andělé se nacházejí ve všech krajích naší země vcelku rovnoměrně. 

 

Jménem rodin a celého Andělského týmu děkujeme, že jste v tom s námi!“ 

 

 

Šárka Procházková 

výkonná ředitelka nadace Dobrý anděl 
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Andělský rok devátý 
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Pomozte nám najít další rodiny! 

2. ledna 2019 

 

Dobří andělé rádi pomohou všem rodinám, v nichž se dítě potýká se závažným 

onemocněním. Máte ve svém okolí nějakou takovou rodinu? Neváhejte jim 

o pomoci Dobrých andělů říct. Děkujeme! 

 

 

Jsou mezi Vašimi kolegy další Dobří andělé? 

19. února 2019  

 

700 firem a organizací po celé České republice se již zapojilo do projektu Zde 

pracují Dobří andělé. Jsou mezi Vašimi kolegy další dárci – Dobří andělé? Zapojte 

se také! 

 

Řada z Vás se ptá, jak byste mohli ještě více či jinak pomoci rodinám, které zasáhlo 

vážné onemocnění. Jednou z možností je představit nadaci Dobrý anděl právě 

ve Vaší firmě, organizaci, škole, na úřadu – zkrátka tam, kde pracujete – a zapojit 

tak další lidi, aby se stali Dobrými anděly. Projekt Zde pracují Dobří andělé je tomu 

přímo uzpůsoben. 

 

Péče o dítě s vážným onemocněním – 24 hodin denně 

v pohotovosti 

27. března 2019 

 

Téměř polovina rodičů pečujících o dítě s vážným onemocněním se vůbec nevyspí. 

60 % pak uvádí, že je dohled potřeba prakticky po celý den. Pomáhají prarodiče 

i sourozenci. 

 

Dobří andělé podporují kromě rodin, v nichž se objevilo onkologické onemocnění, 

také rodiny, ve kterých se dítě potýká s jiným vážným onemocněním. Ve většině 

případů se jedná o dlouhodobá a nevyléčitelná onemocnění, která vyžadují 

celodenní péči. Co pro rodiny znamená každodenní péče o takto nemocné dítě? 

 

 

Váš dar znamená víc 

15. dubna 2019 

 

…pro rodiny, které zasáhla vážná nemoc, představuje naději, porozumění i méně 

starostí. Představujeme nový televizní spot, který již brzy můžete vidět nejen 

na obrazovkách České televize.  
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Jak strávily Den dětí ty, kterým pomáhají Dobří andělé? 

1. června 2019 

 

Dětský úsměv je jedním z nejhezčích momentů, který si umíme v Dobrém andělovi 

představit. Příležitostí k němu je po celý rok mnoho, ale některé konkrétní dny 

ke smíchu přímo vybízejí. Jedním z nich je Den dětí. Den plný her a radosti. 

 

Některé děti jej ale tráví s ostatními pacienty v nemocnici. Jiné musí zůstat doma 

v izolaci, neboť jim akutní fáze léčby nedovoluje pobyt v kolektivu. A další děti jsou 

trvale připojeny k přístrojům, které jim doslova pomáhají žít. V takové situaci potěší 

i maličkost. Proto jsme pro radost všech dětí, dospělých nevyjímaje, připravili malou 

andělskou tetovačku, se kterou se dá užít legrace, ať už jste kdekoliv.  

 

 

12 420 dětí a 11 430 rodičů z 6521 rodin z celé ČR 

26. června 2019 

 

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění - ať už rodiče nebo dítěte - dopadne jeho 

tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé tak již ovlivnili životy spousty lidí.  

 

 

3500 lékařů již doporučilo pomoc Dobrých andělů 

27. srpna 2019 

 

Jejich pomoci si velmi vážíme, děkujeme! 

 

Co o pomoci Dobrých andělů říká pan profesor Seeman z Pediatrické kliniky 

Fakultní nemocnice v Motole, který se ve své praxi setkává s dětmi s chronickým 

selháním ledvin, které Dobří andělé pravidelně podporují? 

 

 

Dobří andělé pomohli již 7000 rodinám! 

1. října 2019 

 

7000 rodin ze všech koutů České republiky, s dětmi malými i odrostlejšími. Rodin, 

ve kterých je nemocná máma, táta nebo některé z dětí… Sedm tisíc rodin, které 

celkem od roku 2011 podpořili Dobří andělé. 

 

Děkujeme! 
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Váš dar znamená víc – nová kampaň na TV Nova 

15. října 2019 

 

Dnes odstartovala naše každoroční kampaň s TV Nova a my děkujeme všem, kdo 

se na ní podílejí 💛 V sérii sedmi krátkých charitativních spotů se Vám letos 

postupně představí 9 rodin, kterým pomáhají Dobří andělé, a také 5 známých 

tváří. Mezi ně patří již tradičně moderátorská dvojice Lucie Borhyová a Rey 

Koranteng, které doplňuje moderátor Petr Suchoň a herci Michaela Badinková 

a Matyáš Valenta. Spoty budou již tradičně doplněny také sérií reportáží. 

 

Letošní kampaň, sedmá v pořadí, poukazuje na to, co vše může takový pravidelný 

příspěvek pro rodiny znamenat. Série spotů obsahuje reálné výpovědi rodin, které 

o těchto pocitech hovoří. Vědomí toho, že na situaci nejsou sami, jim přináší jistotu, 

naději i psychickou oporu. Cílem kampaně je oslovit nové potenciální dárce 

a zároveň ukázat dárcům, Dobrým andělům, kteří se do pomoci zapojili díky 

předešlým společným kampaním, vděčnost rodin s vážně nemocným rodičem 

či dítětem. Děkujeme! 

 

 

 

Dobří andělé slaví 8. narozeniny 

8. listopadu 2019 

 

Oslavte je společně s námi a pomozte najít další Dobré anděly! Nebojte se 

„pochlubit“ dobrou věcí – řekněte svým přátelům a známým, že i Vy jste Dobrými 

anděly. Podělte se s nimi o své zkušenosti, inspirujte! Mnozí z Vás se ale o Dobrém 

andělovi dozvěděli právě od svých přátel či známých. A s kamarádem můžete vždy 

probrat všechny pro a proti :-)  

 

Pro ty z Vás, kteří by chtěli tímto způsobem pomoci šířit myšlenku Dobrého anděla 

dále, jsme připravili několik tipů. 

 

 

Míša (13 let), onkologické onemocnění
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Poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali: 

 

 Všem Dobrým andělům, kteří nejen svojí nezištnou finanční pomocí každý 

měsíc drží rodiny v těžké životní situaci nad vodou. 

 

 Všem partnerům Dobrého anděla, kteří nám svojí neocenitelnou pomocí 

velmi pomáhají v každodenní práci. 

 

 Všem lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům a dalším zaměstnancům 

zdravotnických zařízení či neziskových organizací, kteří tak obětavě 

nad rámec svých pracovních povinností pomáhají rodinám vyřešit jejich 

sociální a finanční situaci. 

 

 Médiím, která zveřejňují informace o Dobrém andělovi, a tím pomáhají šířit 

myšlenku pomoci druhým dále. 

 

 Rodinám s dětmi, které se přihlásily do programu Dobrého anděla a které 

tak umožnily všem dárcům - Dobrým andělům - zažívat radost z dávání. 

 

 Všem dobrým lidem, kteří nás v naší činnosti jakkoli podporují. 

 

 

 

 

 

Lukášek (13 let), autismus a mentální postižení 
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„Poslední dobou čas od času narážím (zejména v médiích) na názor, že my Češi jsme 

málo solidární, že neradi pomáháme druhým nebo dokonce, že jsme sobečtí. 

My v Dobrém andělovi máme zkušenost přesně opačnou. Naši Dobří andělé pomáhají 

rádi a spontánně, aniž by je k tomu někdo musel ‚nutit‘, aniž by za to něco očekávali. 

Troufám si říci, že tak má pomoc vypadat a taková pomoc má smysl. Přesně v souladu 

s tím, když říkáme, že Váš dar znamená víc…“ 

 

 

 

Jan Černý 

spoluzakladatel nadace Dobrý anděl 
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Financující partneři 

Martin Burda 
Lenka a Robert 

Chmelařovi    

Václav Dejčmar 
Naďa a Zbyněk 

Frolíkovi 
Ondřej Fryc 

Inka a Martin 

Kováčovi 

Tania a Vassili 

le Moigne 

 
Petr Pavlík 

   

Pavla a Petr Šmídovi 
Jindra a Petr 

Sýkorovi 
Milan Vašina Květa a Šimon Vostří 

 

 
    

Dědictví 
Dědictvím činnost nadace Dobrý anděl laskavě podpořili: 

 

Petr Babka Emilie Klementová    
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Podporují nás 

     
 

 

 
 

     

 
    

  

 
 

  
 

 
 

HVK v.o.s. 
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Mediální partneři 
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 Děkujeme také obecním a městským zpravodajům, jež uveřejnily naše články, a majitelům všech webových stránek a blogů, kteří umístili bannery Dobrého anděla. 
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Spolupracující organizace 
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Účetní závěrka 2019 

Rozvaha k 31. 12. 2019 - Aktiva 
 

AKTIVA 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

2019 (tis. Kč) 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

2019 (tis. Kč) 

A. Dlouhodobý majetek celkem 6 832 1 234 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 922 2 124 

2. Software 1 903 2 123 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 19 1 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 813 1 163 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 313 313 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 500 850 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 903 -2 053 

2. Oprávky softwaru -1 721 -1 766 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí 
-182 -287 

B. Krátkodobý majetek celkem 61 310 81 122 

I. Zásoby celkem 437 270 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 437 270 

II. Pohledávky celkem 510 256 

4. Poskytnuté provozní zálohy 324 221 

5. Ostatní pohledávky 21 6 

17. Jiné pohledávky 36 27 

18. Dohadné účty aktivní 129 2 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 60 208 80 486 

3. Peněžní prostředky na účtech 60 208 70 544 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování  1 079 

5. Dluhové cenné papíry k obchodování  8 863 

IV. Jiná aktiva celkem 155 110 

1. Náklady příštích období 155 110 

Aktiva celkem 68 142 82 356 
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Rozvaha k 31. 12. 2019 - Pasiva 
 

PASIVA 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

2019 (tis. Kč) 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

2019 (tis. Kč) 

A. Vlastní zdroje celkem 67 331 81 553 

I. Jmění celkem 67 331 81 553 

1. Vlastní jmění 1 000 1 000 

2. Fondy 66 331 80 536 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku 

a závazků 
 -3 

II. Výsledek hospodaření celkem 0 0 

B. Cizí zdroje celkem 811 823 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 811 823 

1. Dodavatelé 4 5 

4. Ostatní dluhy 5 5 

5. Zaměstnanci 267 308 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištění 
161 184 

8. Daň z příjmů  35 

9. Ostatní přímé daně 51 58 

10. Daň z přidané hodnoty 1 0 

17. Jiné dluhy 17 0 

22. Dohadné účty pasivní 305 228 

IV. Jiná pasiva celkem 0 0 

Pasiva celkem 68 142 82 356 
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Výkaz zisku a ztráty za období 2019 
 

 
Hlavní činnost 

(tis. Kč) 

A. Náklady  

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 3 500 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 714 

2. Prodané zboží 304 

3. Opravy a udržování 0 

4. Náklady na cestovné 71 

5. Náklady na reprezentaci 15 

6. Ostatní služby 2 396 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem 0 

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 0 

9. Aktivace dlouhodobého majetku 0 

III. Osobní náklady celkem 5 877 

10. Mzdové náklady 4 346 

11. Zákonné sociální pojištění 1 454 

13. Zákonné sociální náklady 66 

14. Ostatní sociální náklady 11 

IV. Daně a poplatky celkem 8 

15. Daně a poplatky 8 

V. Ostatní náklady celkem 194 

18. Nákladové úroky 21 

19. Kursové ztráty 21 

20. Dary 4 

21. Manka a škody 0 

22. Jiné ostatní náklady 148 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 6 713 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 150 

24. Prodaný dlouhodobý majetek 6 500 

25. Prodané cenné papíry a podíly 63 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 35 

Náklady celkem 16 327 
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Výkaz zisku a ztráty za období 2019 
 

 
Hlavní činnost 

(tis. Kč) 

B. Výnosy  

I. Provozní dotace celkem 0 

II. Přijaté příspěvky celkem 8 096 

3. Přijaté příspěvky (dary) 8 096 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 942 

Tržby za prodané zboží 942 

IV. Ostatní výnosy celkem 125 

7. Výnosové úroky 117 

10. Jiné ostatní výnosy 8 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 7 164 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 100 

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 60 

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 4 

Výnosy celkem 16 327 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 35 

16. Daň z příjmů 35 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 
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Příloha k účetní závěrce 
 

1. Všeobecné informace 
1.1. Základní informace o nadaci 

DOBRÝ ANDĚL, nadace (dále „Nadace“) byla zapsána do nadačního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze dne 23. dubna 2015 jako nadace v oddílu N, 

vložce číslo 1231. Její sídlo je Holečkova 3331/37, Praha 5. 

 

Zřizovateli Nadace jsou: 

 Petr Sýkora 

 Ing. Andrej Kiska 

 Jan Černý 

 

Účelem Nadace je přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce 

i společnosti jako takové. V této souvislosti a za tímto účelem Nadace uskutečňuje 

zejména činnost směřující k zabezpečení pravidelné finanční, materiální a jiné 

podpory nezaopatřeným dětem a rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo 

rodič trpí rakovinou nebo dítě trpí jinou závažnou nemocí, například cystickou 

fibrózou, svalovou dystrofií Duchenne, nemocí motýlích křídel nebo závažnou 

metabolickou poruchou, a které se dostaly vlivem zákeřné nemoci do finanční tísně. 

 

1.2. Orgány nadace 

Složení Správní rady k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018: 

 Petr Sýkora, předseda Správní rady 

 Jan Černý 

 Milan Vašina 

 

Složení Dozorčí rady k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018: 

 prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., předseda Dozorčí rady 

 Tania le Moigne 

 Pavel Kysilka 

 

2. Účetní postupy 
2.1. Základní zásady vedení účetnictví 

Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro 

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a je 

sestavena v historických cenách. 

 

Účetním obdobím Nadace je kalendářní rok. 

 

Účetní záznamy jsou zpracovány v účetním softwaru. Účetní doklady jsou 

archivovány v sídle Nadace. 

 

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Nehmotný a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací 

cena převyšuje 40 000 Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek.  

 

Nakoupený nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, 

které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 

 

27 



 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných 

odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti. 

 

Granty a dotace určené na pořízení nehmotného majetku jsou prvotně vykázány 

v položce vlastní jmění. V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, 

postupuje se takto: 

a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté 

dotace/grantu a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela 

z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů, 

b) sníží se výše vlastního jmění o tuto částku, a  

c) současně se zvýší jiné ostatní výnosy o tuto částku. 

 

2.3. Zásoby 

Nakoupené zásoby představují zboží prodané prostřednictvím e-shopu Nadace 

a jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o případnou opravnou položku. 

Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob 

(zejména doprava, grafické práce). 

 

Pro ocenění úbytků nakoupených zásob užívá Nadace metodu váženého průměru. 

Nadace účtuje o zásobách způsobem B. 

 

2.4. Krátkodobý finanční majetek 

Cenné papíry jsou okamžitě likvidní, proto o nich Nadace účtuje jako o krátkodobém 

finančním majetku. Nakoupené cenné papíry se oceňují v pořizovací hodnotě. 

Pořizovací cena zahrnuje náklady na pořízení, nezahrnuje obsažené předplacené 

úroky. 

 

Cenné papíry Nadace nepřeceňuje dle aktuální tržní ceny cenného papíru, protože 

uplatňuje výjimku pro mimoúčetní jednotku dle § 27 odst. 7 Zákona o účetnictví. 

Cenné papíry vedené v cizích měnách jsou přeceňovány kurzem platným ke konci 

účetního období. 

 

Při prodeji cenného papíru se zisk nebo ztráta z prodeje účtuje jako náklad z prodeje 

cenných papírů, resp. jako výnos z prodeje cenných papírů.  

 

Úroky a dividendy se účtují do výnosů. 

 

2.5. Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě.  

 

2.6. Přepočet cizích měn 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly 

přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou 

k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, 

pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

 

2.7. Cizí zdroje 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

 

2.8. Nadační dary 

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi Nadací 

a dárci a to v peněžité i naturální podobě nebo na základě příspěvku na bankovní 

účet Nadace.  

 

Nadační dary na podporu činnosti Nadace v souladu s posláním Nadace se účtují 

do fondů v rámci „Vlastních zdrojů“. Věcné nadační dary jsou oceňovány 

reprodukční pořizovací cenou. Část nadačních darů využitá na provoz Nadace 

je zúčtována do „Ostatních výnosů“. 

 

Nadační dary peněžní povahy určené na provoz Nadace jsou od roku 2015 účtovány 

jako navýšení Fondu pro úhradu nákladů z hlavní činnosti. O jeho čerpání rozhoduje 

Správní rada Nadace.  
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Nadační dary věcné povahy určené na provoz Nadace nebo nadační dary peněžní 

povahy určené ke krytí specifických provozních nákladů daného účetního období 

se účtují jako „Přijaté příspěvky“ do výnosů. 

 

2.9. Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky, finanční i věcné, jsou poskytovány na základě písemné žádosti 

žadatele potvrzené lékařem po schválení Nadací.  

 

Finanční nadační příspěvky jsou vypláceny z fondů v rámci „Vlastních zdrojů“, 

věcné příspěvky jsou poskytovány jen v případě, kdy Nadace obdržela věcný 

nadační dar. 

 

2.10. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Nadace používalo odhady 

a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

Nadace stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 

relevantních informací. 

 

2.11. Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady Nadace za činnosti, které jsou vynaložené na naplnění účelu 

Nadace v souladu s jejím statutem, jsou vykázány v rámci hlavní činnosti. Odděleně 

jsou vykazovány výnosy a náklady Nadace za hospodářskou činnost. 

 

V rámci hlavní činnosti se odděleně sledují náklady a výnosy přímo související 

s naplňováním účelu Nadace a náklady a výnosy na správu Nadace.  

 

Celkové roční náklady na správu Nadace nesmí podle Statutu Nadace převýšit 15 % 

z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 

 

2.12. Účtování o dědických řízeních 

Veškeré získané příspěvky ze závěti nebo odkazu jsou součástí dlouhodobého 

Fondu na úhradu provozních nákladů (pokud zůstavitel neměl jiné přání). 

 

O příspěvku do Fondu účtuje Nadace ke dni právní moci dědického usnesení 

v nominálních cenách uvedených v tomto usnesení. Změna hodnoty majetku během 

dědického řízení se promítá přímo do výše Fondu na úhradu provozních nákladů 

(včetně pozdějšího vyúčtování dohadných položek). Změna hodnoty majetku 

po ukončení dědického řízení ovlivňuje náklady a výnosy Nadace, které jsou 

účtovány vždy při jejich vypořádání a ke konci každého účetního období. 

 

Prostředky získané v rámci dědického řízení nepodléhají dani z příjmu, ale dani 

darovací. 

 

2.13. Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 

závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly 

doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. 

 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo 

k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém 

dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 

zaúčtovány v účetních výkazech. 
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3. Dlouhodobý nehmotný majetek 
Během roku 2019 došlo k technickému zhodnocení nehmotného majetku o částku 

220 tis. Kč (za rok 2018 byl zhodnocen o 75 tis. Kč). 

 

4. Dlouhodobý hmotný majetek 
V roce 2019 nedošlo k pořízení souboru movitých věcí. 

 

Nadace eviduje k 31. prosinci 2019 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

v hodnotě 850 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 6 500 tis. Kč), jedná se o nemovitost 

z dědického řízení skončeného dne 22. října 2019, kterou Nadace nevyužívá 

pro hlavní činnost a která je určena k prodeji v roce 2020. 

 

5. Dlouhodobý a krátkodobý 

finanční majetek 
Nadace eviduje finanční majetek v podobě nakoupených cenných papírů 

a termínovaných vkladů. Nadace do roku 2019 evidovala depozita uložena 

v bezpečnostních schránkách. 

 

Nadace zhodnocuje část volných peněžních prostředků nákupem cenných papírů 

v konzervativní struktuře (90 % dluhopisů, 10 % akcií) prostřednictvím externích 

služeb Asset Managementu. Během roku 2019 byly pořízeny cenné papíry v celkové 

hodnotě 9 942 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 0 Kč), které Nadace eviduje jako 

krátkodobý finanční majetek. K uvedenému majetku je evidována záporná 

oceňovací odchylka z přecenění kurzem v hodnotě -3 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 

0 Kč). 

 

Nadace eviduje dlouhodobý termínovaný vklad s konečnou splatností v červnu 

2021 v hodnotě 2 082 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 2 674 tis. Kč). Výše vkladu 

zohledňuje postupně připsané úroky. 

 

6. Pohledávky 
Nadace neevidovala žádné pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2019 

a k 31. prosinci 2018. 

 

K 31. prosinci 2019 jsou evidovány jiné pohledávky ve výši 13 tis. Kč 

(k 31. prosinci 2018: 13 tis. Kč) z uzavřené smlouvy o věcném plnění a 14 tis. Kč 

(k 31. prosinci 2018: 0 tis. Kč) z ukončených dědických řízení. 

 

Poskytnuté provozní zálohy tvoří zaplacenou kauci k nájmu kanceláře. Poskytnuté 

zálohy krátkodobé se váží k doposud nevyúčtovaným službám spojeným s nájmem 

bytu nebo vlastnictvím nemovitosti. Ostatní provozní pohledávky zahrnují platby 

přijaté platební kartou na účet operátora plateb (vztahující se k prosinci daného 

roku). Pohledávky z dědických řízení souvisí s vyúčtováním energií zděděné 

nemovitosti. 
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7. Vlastní zdroje 
Přehled změn vlastních zdrojů (v tis. Kč): 

 

 
Vlastní jmění Fondy 

Vlastní zdroje 

celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2019 0 67 331 67 331 

Přijaté nadační dary 0 278 257 278 257 

Poskytnuté nadační příspěvky 0 -268 243 -268 243 

Tvorba fondu na úhradu nákladů z hlavní 

činnosti 
0 11 863 11 863 

Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní 

činnosti 
0 -7 672 -7 672 

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění 

finančního majetku a závazků 
0 -3 -3 

Hospodářský výsledek za běžné období 0 0 0 

Zůstatek k 31. prosinci 2019 0 81 533 81 533 

    

 
Vlastní jmění Fondy 

Vlastní zdroje 

celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2018 32 47 483 47 515 

Přijaté nadační dary 0 234 338 234 338 

Poskytnuté nadační příspěvky 0 -227 671 -227 671 

Tvorba fondu na úhradu nákladů z hlavní 

činnosti 
0 21 512 21 512 

Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní 

činnosti 
0 -8 331 -8 331 

Čerpání části grantu -32 0 -32 

Hospodářský výsledek za běžné období 0 0 0 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 0 67 331 67 331 

 

Konečný zůstatek vlastních zdrojů k 31. prosinci 2019 je v následujícím složení: 

 Nadační příspěvky určené k výplatě v řádném termínu dne 2. ledna 2020 

ve výši 32 279 tis. Kč. (k 1. lednu 2019: ve výši 26 783 tis. Kč, které byly 

vyplaceny v řádném termínu dne 2. ledna 2019). 

 Nadační příspěvky zadržené z důvodů na straně jejich příjemců, které byly 

vyplaceny do 31. ledna 2020 ve výši 310 tis. Kč., respektive 

do 29. února 2020 ve výši 24 tis. Kč (k 1. lednu 2019: 214 tis. Kč, 

které byly vyplaceny do 31. ledna 2019, respektive 6 tis. Kč vyplaceny 

do 28. února 2019). 

 Část přijatých nadačních darů ve výši 15 719 tis. Kč, která je zadržena 

v souladu s pravidly finanční pomoci a je vyplácena postupně do konce 

roku 2020 (k 1. lednu 2019: 11 293 tis. Kč, které byly vyplaceny do konce 

roku 2019). 

 Fond na úhradu nákladů z hlavní činnosti ve výši 32 204 tis. Kč 

(k 1. lednu 2019: 28 012 tis. Kč). 

 Základní vklad zakladatelů ve výši 1 000 tis. Kč (k 1. lednu 2019: 

1 000 tis. Kč). 

 Záporný oceňovací rozdíl z přecenění finančního majetku a závazků ve výši 

3 tis. Kč (k 1. lednu 2019: 0 tis. Kč).  
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8. Nadační dary 
Přehled nadačních darů za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, uhrazených 

k 31. prosinci 2019, je uveden níže.  

V příloze č. 1 k účetní závěrce jsou uvedeni jednotliví dárci, jejichž souhrnná výše 

darů za rok 2019 překročila hranici 10 tis. Kč. 

 

 
Částka v Kč 

Úhrn jednotlivých darů nad 10 tis. Kč včetně 97 837 044,82 

Úhrn jednotlivých darů v částce pod 10 tis. Kč 180 420 326,81 

Celkem 278 257 371,63 

 

Nadační dary přijaté od 2. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve výši 278 257 tis. Kč 

jsou vedeny jako příjmy veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. Tato veřejná 

sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy na dobu neurčitou. Dary 

přijaté v rámci veřejné sbírky jsou zahrnuty v tabulce výše. Účel veřejné sbírky 

se plně shoduje s nadační listinou Nadace a statutem Nadace, podle kterého jsou 

příspěvky použity k zajištění pravidelné finanční, materiální a jiné podpory 

nezaopatřeným dětem a rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo rodič trpí 

rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným onemocněním, a které se dostaly vlivem 

zákeřné nemoci do finanční tísně. 

 

9. Nadační příspěvky 
Přehled vyplacených nadačních příspěvků za období od 1. ledna 2019 

do 31. prosince 2019 (včetně úhrad provedených v období 1. ledna – 29. února 2020, 

které se vázaly k rozhodnutí o úhradě z roku 2019), je uveden níže. V tabulce jsou 

zvlášť uvedeni pouze ti příjemci, jejichž celkový přijatý příspěvek za rok 2019 

přesáhl částku 10 tis. Kč. Jejich soupis je součástí přílohy č. 2. 

 

 
Částka v Kč 

Nadační příspěvky nad 10 tis. Kč včetně celkem 267 055 513,93 

Nadační příspěvky pod 10 tis. na příjemce celkem 1 187 753,00 

Celkem 268 243 266,93 

 

Rozdíl mezi přiznanými a vyplacenými příspěvky ke dni 29. února 2020 je 0 Kč. 

 

10. Fond na úhradu nákladů 

z hlavní činnosti 
V roce 2015 byl zřízen Fond na úhradu nákladů z hlavní činnosti, do kterého 

přispívají financující partneři Dobrého anděla formou sponzorských darů v peněžní 

podobě. Počáteční zůstatek Fondu na úhradu nákladů z hlavní činnosti 

k 1. lednu 2019 je 28 012 tis. Kč. Během roku 2019 byly přijaty další příspěvky ve výši 

10 485 tis. Kč od financujících partnerů a 1 379 tis. Kč z přijatých dědictví. Čerpání 

fondu v roce 2019 bylo 7 672 tis. Kč a zůstatek fondu k 31. prosinci 2019 byl ve výši 

32 204 tis. Kč.  
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Přehled darů do Fondu na úhradu nákladů z hlavní činnosti: 

 

Jméno financujícího partnera Částka v Kč 

Martin Burda 500 000 

COSMOPOL - Charlé, spol. s r.o. 300 000 

CPI Retail MB s.r.o. 347 500 

Crestyl - Nadační fond 110 000 

Ďáblická 55, s.r.o. 600 000 

decoDoma, s.r.o. 200 000 

Václav Dejčmar 500 000 

Dvorecké náměstí 2, s.r.o. 600 000 

Edwards Lifesciences AG, organizační složka 27 000 

Naďa a Zbyněk Frolíkovi 1 000 000 

Ondřej Fryc 200 000 

Robert Chmelař 150 000 

Jeseniova, s.r.o. 300 000 

Ingrida a Martin Kováčovi 300 000 

Nadační fond AVAST 1 000 000 

Petr Pavlík 50 000 

Jindra a Petr Sýkorovi 1 000 000 

Pavla a Petr Šmídovi 300 000 

Ruská 86, s.r.o. 600 000 

SÁGL PRODUCTION s.r.o. 300 000 

SIKO KOUPELNY a.s. 500 000 

Milan Vašina 300 000 

Šimon Vostrý 200 000 

WOOD & Company Financial Services, a.s. 600 000 

Zátiší Catering Group a.s. 500 000 

Celkem od financujících partnerů 10 484 500 

Dědictví po panu P. Babkovi 99 384 

Dědictví po paní E. Klementové 1 330 394,40 

Úprava hodnoty dědictví po paní Ing. G. Krylové -51 268,04 

Celkem z dědictví 1 378 510,36 

Celkové příspěvky do Fondu 11 863 010,36 

 

11. Náklady příštích období 
Náklady příštích období k 31. prosinci 2019 ve výši 110 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 

155 tis. Kč) jsou tvořeny marketingovými náklady roku 2020 ve výši 30 tis., 

provozními náklady roku 2020 ve výši 2 tis. Kč, náklady na prodej nemovitosti 

v roce 2020 ve výši 26 tis. Kč a nájemným kanceláře ve výši 52 tis. Kč.  
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12. Závazky 
Závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Nadace a nemají splatnost delší 

než 5 let. 

 

Dohadné položky k 31. prosinci 2019 představují zejména služby spojené s nájmem 

prostor a nevyfakturované dodávky služeb. 

 

Nadace nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění 

ani žádné závazky ke státním institucím. 

 

13. Výnosy 
Jako přijaté příspěvky roku 2019 jsou evidovány přijaté sponzorské dary ve formě 

věcného plnění v celkové hodnotě 425 tis. Kč. Z Fondu na úhradu nákladů hlavní 

činnosti byla čerpána částka ve výši 7 672 tis. Kč. 

 

Přehled přijatých sponzorských darů: 

 

Dárce Částka v Kč 

Acrea ČR spol. s r. o. – školící služby 38 172,80 

MM publishing, s.r.o. - inzerce 36 300 

Mobilboard s. r. o. – mediální prostor 214 664 

Nohel Garden – reklamní předměty 8 527 

Raiffeisenbank a. s. – bankovní služby 108 000 

SLAVÍČEK s. r. o. – mzdová evidence 6 050 

T-Mobile Czech Republic a. s. – SMS platební služby 13 068 

Celkem 424 781,80 

 

V roce 2018 zahájila Nadace prodej zboží se svým logem, v roce 2019 dosáhla tržeb 

942 tis. Kč (v roce 2018: 409 tis. Kč), k prodeji se vázaly přímé náklady ve výši 

751 tis. Kč (v roce 2018: 374 tis. Kč), z toho mzdové náklady tvořily 162 tis. 

(v roce 2018: 67 tis. Kč).  

 

Nadace dosáhla na tržby z prodeje nemovitého majetku získaného dědictvím 

ve výši 7 100 tis. Kč (v roce 2018: 0 tis. Kč), k tomuto prodeji se vázaly náklady 

v podobě reprodukční ceny majetku ve výši 6 500 tis. Kč (v roce 2018: 0 tis. Kč) 

a náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 321 tis. Kč (v roce 2018: 0 tis. Kč). 

 

Zbylou část výnosů tvoří přijaté úroky z krátkodobého finančního majetku včetně 

běžných účtů ve výši 117 tis. Kč (v roce 2018: 39 tis. Kč), tržby z prodeje 

krátkodobého finančního majetku ve výši 60 tis. Kč (v roce 2018: 0 tis. Kč) a ostatní 

výnosy ve výši 12 tis. Kč (v roce 2018: 32 tis. Kč). 

 

14. Náklady 
Veškeré náklady na činnost Nadace jsou v roce 2019 hrazeny nad rámec 

dosažených výnosů (tj. výnosů z prodeje zboží, částí přijatých soukromých dotací 

a adresným věcným plněním) čerpáním z Fondu na úhradu nákladů hlavní činnosti. 

 

Za rok 2019 byla vypočtena daň z příjmu právnických osob ve výši 35 tis. Kč 

(za rok 2018: 0 tis. Kč).  
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15. Zhodnocení nákladového 

kritéria 
Náklady na činnost, včetně nákladů na správu Nadace činily 16 292 tis. Kč 

za rok 2019. Zakladatelé se v etickém kodexu Nadace zavázali uhradit veškeré 

provozní náklady spojené s činností Nadace, pokud nejsou kryté věcným plněním 

nebo specifickým příspěvkem na provozní náklad od třetí strany.  

 

Na úhradu těchto nákladů nebyly použity dary dárců Nadace. Statutem stanovené 

pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 15 % z částky poskytnutých nadačních 

příspěvků dodrženo. 

 

16. Zaměstnanci 
Nadace měla v účetním období 2019 v evidenci 12 zaměstnanců. 

 

Osobní náklady Nadace: 

 
2019 (tis. Kč) 

Mzdové náklady 4 346 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 454 

Ostatní sociální náklady 77 

Osobní náklady celkem 5 877 

 

Členům Správní rady a Dozorčí rady Nadace nebylo vyplaceno žádné plnění. Všichni 

členové Správní rady a Dozorčí rady vykonávají svoji činnost bez nároku 

na odměnu. 

 

17. Potenciální závazky 
Nadace není odpůrcem v žádném soudním sporu vyplývajícím z její činnosti.  

 

Členové Správní rady Nadace si nejsou vědomi žádných potenciálních závazků 

Nadace k 31. prosinci 2019. 

 

18. Následné události 
Začátkem roku 2020 došlo k prodeji nemovitosti za cenu přesahující cenu odhadní 

dle usnesení k dědickému řízení. 

 

V lednu 2020 se Nadace stala dědicem ve dvou dědických řízení s odhadovanou 

hodnotou podílu na dědictví 1 000 tis. Kč. 

 

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobující 

nemoc (Covid-19), která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila 

narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit. Nadace považuje 

vypuknutí této pandemie za následnou událost, která nevede k úpravě účetních 

výkazů. Protože je situace nestabilní a rychle se vyvíjí, není možné učinit odhad 

potenciálního dopadu na Nadaci. Případný dopad epidemie na makroekonomické 

prognózy, naši pozici a výsledky zahrneme do odhadů opravných položek a rezerv 

v roce 2020. 

 

V souvislosti s Nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 

přijala Nadace veškerá potřebná opatření tak, aby nebyl narušen její provoz, 

zejména rozdělení zaměstnanců do více na sobě nezávislých týmů a převedení části 

práce na homeoffice. Činnost nadace tak byla v plném rozsahu zachována. 

V souvislosti s celosvětovou pandemií Nadace očekává pokles nadačních příjmů 

stejně jako příjmů do Fondu ke krytí nákladů z hlavní činnosti v řádu 10 až 15 %. 
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V dubnu 2020 překročila Nadace kritérium 1 mil. tržeb za posledních 12 měsíců 

a stala se tak plátcem DPH s platností od 1. 6. 2020. 

 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný 

dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2019. 

 

19. Schválení účetní závěrky 
Účetní závěrka byla schválena Správní radou Nadace a byla z jejího pověření 

podepsána. 

 

V Praze dne 24. 6. 2020 

 

 

Petr Sýkora 

předseda Správní rady 
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Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 
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Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 
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Výkaz plnění finančních pravidel 

etického kodexu za rok 2019
 Kč 

Finanční odměny členů Správních a Dozorčích orgánů a jejich rodinných 

příslušníků v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 
0 

Nadační dary přijaté Nadací na podporu činnosti Nadace v souladu s jejím 

posláním v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 
278 257 372 

Nadační dary přijaté Nadací na podporu činnosti Nadace v souladu s jejím 

posláním v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, které byly převedeny do roku 2019 

pomocí časového rozlišení darů 

11 292 979 

Celkem 289 550 351 

Z toho:  

 vyplaceno do 31. 1. 2020 formou nadačního příspěvku oprávněným 

osobám * 
273 807 043 

 nevyplaceno z titulu časového rozlišení darů nad 20 tis. Kč včetně 15 719 573 

 nevyplaceno z důvodů na straně příjemců 23 735 

 použito na jiný účel než nadační příspěvek oprávněné osobě 0 

* částku 273 807 tis. Kč lze odsouhlasit na Vyplacenou nadační pomoc v části 6 Přílohy tak, 

že k částce z Přílohy (268 243 tis. Kč) přičteme příspěvky roku 2019 vyplacené až v lednu 2020 

(32 589 tis. Kč), odečteme příspěvky roku 2018 vyplacené v roce 2019 (26 996 tis. Kč) a odečteme 

rozdíl vznikající z pozdních plateb či předplacených záloh (30 tis. Kč). 

 

 

 Kč 

Náklady z hlavní činnosti celkem 16 326 947 

Kryté z:  

 úroků z bankovního účtu 116 994 

 tržeb z prodeje zboží 941 765 

 tržeb z prodeje nehmotného nebo hmotného majetku 7 100 000 

 tržeb z prodeje krátkodobého finančního majetku a výnosů z něj 63 979 

 fondu ke krytí provozních nákladů 7 671 274 

 sponzorských darů ve formě věcných plnění 424 782 

 jiných výnosů z nadační činnosti (kurzové zisky, přijaté úhrady škod, 

pojistné plnění atp.) 
8 153 

 

Na základě výše uvedených informacích potvrzujeme, že DOBRÝ ANDĚL, nadace 

v roce 2019 plnil finanční pravidla etického kodexu. 
 

V Praze dne 24. 6. 2020 
 

Petr Sýkora 

předseda Správní rady 
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Finanční pravidla etického 

kodexu nadace Dobrý anděl 
vydaná 1. ledna 2019 

 

1. Členové Správní rady, Dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci neobdrží žádnou 

formu peněžní odměny či jiné finanční výhody ze zdrojů Nadace. 

 

2. Celá část nadačních darů, poskytnutých na podporu činnosti Nadace v souladu 

s posláním Nadace (příjmy od registrovaných dárců) v kalendářním roce 

(snížená o případné bankovní poplatky přímo související s jejich připsáním a 

zvýšená o přijaté úroky či jiné zhodnocení těchto darů) je vyplacena nejpozději 

do 31. ledna následujícího roku formou nadačního příspěvku oprávněnému 

příjemci (oprávněnost doložena lékařským potvrzením ne starším než 6 

měsíců) s výjimkou jednorázových darů v hodnotě nad 20 000 Kč včetně, které 

se vyplácí postupně po dobu 12 měsíců následujících od data přijetí, kdy každý 

měsíc je vyplacena 1/12 celkového daru nebo v případě daru v hodnotě nad 

500 000 Kč včetně, je první měsíc následující po datu přijetí vyplacena částka 

rovnající se celkové hodnotě daru/360*počet dnů ode dne následujícího po dni 

přijetí do konce měsíce. 

 

3. Celá část nákladů z hlavní činnosti (vyčíslených dle účetní závěrky sestavené 

v souladu s českou účetní legislativou) bude hrazena z jiných zdrojů, než jsou 

nadační dary poskytnuté na podporu činnosti Nadace v souladu s posláním 

Nadace (příjmy od registrovaných dárců). Za jiné zdroje se považuje také 

pravidelné zhodnocování kapitálových fondů Nadace nebo jejího nadačního 

jmění (např. přijaté úroky, výnosy z asset managementu atp.) 
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Výrok k Výkazu plnění finančních pravidel etického kodexu 
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@dobryandel @dobryandel @dobryandel 

  

Dobrý anděl DOBRÝ ANDĚL 

 

 

 

V Praze 24. 6. 2020 

DOBRÝ ANDĚL, nadace 

Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5 

IČ: 24161501, Spis. zn. N1231 městský soud v Praze 

www.dobryandel.cz, e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz 

telefon 733-119-119, 733-123-450, číslo účtu 8001008/5500 

 

Autory fotografií zakladatelů a zaměstnanců jsou: Lukáš Oujeský, Helena Kriglová a Markéta Křížová 

https://www.facebook.com/dobryandel
https://www.instagram.com/dobryandel/
https://twitter.com/dobryandel
https://www.linkedin.com/company/dobr-and-l-n-f-
https://www.youtube.com/user/dobryandelnf

