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Mezi 31. 12. 2017 a datem vydání této Výroční zprávy nenastaly žádné nové významné
skutečnosti.
Nadační fond nemá žádný majetek v pronájmu nebo zatížený zástavním právem či věcným
břemenem.

Přehled o činnosti nadačního fondu včetně zhodnocení této činnosti
Nadační fond Kryštůfek (NFK) vznikl 14. 6. 2014.
Rok 2017 byl jeho třetím celým hospodářským rokem.
Činnost NFK v r.2017 spočívala i nadále na dvou pilířích.
A/ Jednak byli zakoupeni a distribuování plyšoví Kryštůfci do krajských organizací
zdravotnické záchranné služby ZZS (plus do soukromé Ambulance Meditrans) a dále pak do
vybraných nemocnic (na oddělení urgentní péče).
B/ Jednak byly zorganizovány (obvykle ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři) po celé
ČR akce, na nichž byli účastníci (zejména děti) poučeni, jak si počínat při záchraně života.
Současně byla na těchto akcích i popularizována činnost Kryštůfka záchranáře tj. NFK a ZZS.
A/ Zajištění Kryštůfků
V r.2017 jsme zajistili dodávky plyšových Kryštůfků do celkem dvanácti ZZS, do jedné
soukromé záchranky a do tří nemocnic. Celkem to bylo 5 124 ks plyšových Kryštůfků, což je
oproti roku 2016 mírný pokles (5.340 ks) Dodávky do ZZS Olomouckého kraje (320 ks) a do
Městské nemocnice Ostrava (30) a FN Ostrava (40) byly odloženy do r.2018.
O předaných Kryštůfcích (a tedy případech pomoci dětem) je v organizacích ZZS i
v nemocnicích vedena příslušná evidence. Dle ústního vyjádření personálu jde v naprosté
většině případů o velmi kladně hodnocený akt. K dispozici jsou i některá pozitivní písemná
vyjádření, která jsou v anonymní podobě umístěna na webových stránkách. Během roku
2017 nebyly zaznamenány žádné případy negativního přijetí (nepřijetí) plyšové figurky.
B/ Akce
Uskutečnilo se celkem 27 akcí místního i celostátního významu, na nichž se prezentoval
Kryštůfek záchranář jako rádce a patron dětí. Je to mírný pokles oproti r.2016. K největším
akcím patřily Dny NATO , Den bezpečnosti v Čáslavi, Den záchranných služeb v Kolíně, Den
záchranářů v Lounech, Den otevřených dveří na letišti v Českých Budějovicích nebo Dětský
den Kapitolu v Humpolci. Na 25 akcích se „Malovalo s Kryštůfkem“, což je celostátní a
celoroční soutěž , v níž děti získaly pěkné odměny (podrobněji viz níže).
Další činnost
* Fundraising se soustředil na poradce Kapitolu a.s., tj. na zakládající organizaci NFK. Velmi
úspěšná akce proběhla na celostátní konferenci Kapitolu , kdy bylo darováno téměř 100
tis.Kč. Nastartoval prodej upomínkových předmětů přes Internet formou veřejné sbírky.
V roce 2017 naběhl nový systém DMS s možností zadání trvalého příspěvku (na místo
ročního), na konci roku bylo zaznamenáno celkem 708 DMS (všech kategorií), což je mírný
nárůst proti r.2016. Veřejná sbírka (kasička) byla zrealizována na 7 akcích.
* Velkým projektem byla soutěž Malování s Kryštůfkem (už pátým rokem). Na 25 akcí přišlo
odhadem asi 2 500 dětí z nichž více než 1 500 malovalo. Proběhlo internetové hlasování nad

201 vybranými obrázky a dvanáct vítězných obrázků bylo vytištěno v nástěnném kalendáři
Kryštůfek 2018. Vítězní autoři – děti, obdrželi věcné odměny. Internetový prodej kalendáře
za dárcovskou cenu nebyl úspěšný. Je to bod k zamyšlení pro příští rok, neboť vlastní projekt
(soutěž Malování s Kryštůfkem) je skvělá PR aktivita, která přináší mnoho pozitivního pro
veřejnost (děti), pro záchranáře i pro NFK.
* Působení Zlaty Adamovské – patronky Kryštůfka záchranáře – se potkalo s velkým zájmem
veřejnosti na třech akcích (dvakrát v Hradci Králové a jedenkrát v létě v Humpolci). Podařilo
se vizuálně zapojit plyšového Kryštůfka do pořadu Ordinace v růžové zahradě, TV Nova.
Činnost Z.A. zůstane zachována i v příštím období, nové okruhy spolupráce zkoumají obě
strany.
* NFK průběžně spolupracoval především se ZZS v krajích a jejich prostřednictvím i
s organizacemi AZZS ČR a ČRR. Dalšími spolupracujícími partnery byly MOO Design, Fórum
dárců, trivia, Entity Production, Fa Kříž, ART Reklama, Leonardo a jiní .
* Během r.2017 došlo k personálním změnám ve vedení NFK. Spolupráci ukončil v lednu
dosavadní předseda Správní rady (SR) , SR byla doplněna novým členem a byl zvolen nový
předseda SR. Ve středu zájmu bylo personální posílení v oblasti administrativních a také
materiálně-technických činností, tento záměr však nebyl naplněn. Pouze pro účetní činnost
byla vybrána nová externí pracovní síla.
NFK plnilo v roce 2017 řádně veškeré správní povinnosti, které jsou na něj ze zákona kladeny.
Nevyskytly se žádné připomínky či stížnosti.
Činnost NFK se podařilo během r.2017 udržet na standardní úrovni. Řada věcí se podařila,
jsou ovšem i oblasti, které vyžadují zlepšení v roce příštím. Správní rada hodnotí činnost NFK
jako celkově dobrou. Hodnocení ze strany veřejnosti, zejména od dětských pacientů a jejich
rodičů, partnerů a dárců je velmi dobré.

Přehled o vlastním majetku a závazcích
Nadační fond v roce 2017 neměl dlouhodobý majetek. Měl pouze ke konci roku na skladě
Kryštůfky v hodnotě 396.918,20 Kč. Majetkový vklad/základní kapitál byl ve výši 50.000 Kč.
Závazky k 31. 12. 2017
Typ
Dodavatel
Faktura přijatá
Petr Lysoněk
Faktura přijatá
Zoner
Celkem

Text
tisk
Doména

Přehled nejvýznamnějších dárců (od 10tis. Kč)

Částka v Kč
2 493
301
2 794

Poskytovatel

Částka v Kč

Kapitol a.s.

300

Kooperativa a.s.

200

J.Krejčí Svitavy, s.r.o.

40

Martin Flídr

20

Svitavské tenisové srdce

20

Jiří Cepák

19

Michal Červenka

19

Klíčanka a.s.

15

Podroužek, Moník, Petera a partneři, s.ro.

14

Michal Veselý

13

Ladislav Diviš

13

Jaroslav Hodač

12

Radek Milion

12

Václav Kopal

12

Hanslinvest s.r.o.

12

Michal Liškutin

11

Josef Prokop

10

Zdeněk Malý

10

Přehled o tom, jak byl majetek nadačního fondu použit
Nadační fond v roce 2017 použil příjmy z darů v souladu s účelem nadačního fondu.
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

1. 1. 2017
Přijaté dary
Poskytnuté nadační příspěvky

Zisk za
účetní
období

Vlastní
jmění

Fondy

50

1 503

1 553

1 310

1 310

-808

-808

Celkem

Použití fondů na krytí nákladů
Výsledek hospodaření 2016

-734

-734

10

10

Výsledek hospodaření 2017
31. 12. 2017

50

1 281

10

10

10

1 341

Přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek ve formě Kryštůfků
V roce 2017 poskytl nadační fond 5.124 ks Kryštůfků pro dětské pacienty zdravotnických
záchranných služeb a urgentních příjmů nemocnic.
Kryštůfci byli předání jmenovitě na tyto osoby:
Partner
ZZS Královehradeckého kraje
ZZS Libereckého kraje
ZZS Ústeckého kraje
ZZS Hl. město Praha
ZZS Středočeského kraje
ZZS Jihomoravského kraje
FN Hradec Králové
Nemocnice Jihlava
Ambulance Meditrans
ZZS Moravskoslezského kraje
FN Olomouc
ZZS Jihočeského kraje
ZZS Zlínského kraje
ZZS Vysočina
ZZS Plzeňského kraje
Celkem

ks
324
324
216
724
570
712
100
20
50
600
20
504
320
320
320
5 124

Kč
45 084,6
50 965,2
33 976,8
113 885,2
89 661
111 997,6
13 915
3 146
7 865
94 380
3 146
79 279,2
50 336
50 336
50 336
798 309,6

Přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek ve formě finančních
prostředků
Partner
OS Helpík
Celkem

Kč
10 000
10 000

Zhodnocení dodržení pravidel pro poskytování nadačních příspěvků (dle § 353 až 356)

Se všemi příjemci nadačního příspěvku je sepsána smlouva, ve které se zavazují dodržovat
pravidla využití nadačního příspěvku. Tyto příspěvky jsou vždy poskytovány v souladu s výše
uvedenými paragrafy a využívání je kontrolováno.

Přehled nákladů na vlastní správu
Náklad
Mzdové náklady
Zákonné soc. poj.
Cestovné
Celkem

Kč
250 000
85 000
45 879
380 879

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Kryštůfek k 31.
12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2017
v souladu s českými účetními předpisy pro nevýdělečné organizace.

