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Mezi 31. 12. 2019 a datem vydání této Výroční zprávy nenastaly žádné nové významné
skutečnosS.
Nadační fond nemá žádný majetek v pronájmu nebo zaYžený zástavním právem či věcným
břemenem.

Přehled o činnosK nadačního fondu včetně zhodnocení této činnosK

Nadační fond Kryštůfek (NFK) vznikl 14. 6. 2014.
Rok 2019 byl jeho pátým celým hospodářským rokem.
Činnost NFK v r.2019 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 děS) poučeni, jak si počínat při záchraně života.
Současně byla na těchto akcích i popularizována činnost Kryštůea záchranáře tj. NFK a ZZS.
V závěru roku 2019, po jednáních s AZZS České republiky, byla řadou administraSvních kroků
připravena veřejná sbírka, jejíž účel je (zkráceně) „poskytovat podporu a pomoc v Yživé
životní situaci současným i bývalým zaměstnancům ZZS“. Tato akSvita, která bude tvořit další
pilíř činnosS NFK, se rozběhne v r.2020.
A/ Zajištění Kryštůeů
V r.2019 jsme zajisSli dodávky plyšových Kryštůeů do celkem jedenácS ZZS (ZZS kraje
Vysočina mělo dostatečnou zásobu), do soukromé záchranky Ambulance Meditrans a do pěS
nemocnic. Celkem to bylo 5.002 ks plyšových Kryštůeů, což je výrazně více než v roce
předešlém. Současně jsme v témže r.2019 nakoupili z Moravské ústředny 4.000 ks. Část
zásoby postačí i pro dodávky v 1.pol. 2020. Výrobní cena jednoho plyšáka zůstala meziročně
stejná a činí (s dopravními náklady) 161,17 Kč vč. DPH. 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 poziSvní písemná vyjádření, která jsou v anonymní podobě
umístěna na webových stránkách.
B/ Akce
Uskutečnilo se celkem 17 akcí místního i celostátního významu (dle záměru méně, než
v r.2018), na nichž se prezentoval Kryštůfek záchranář jako rádce děY a patron záchranářů.
K největším akcím patřily Den bezpečnosS v Čáslavi, Den záchranářů v Litoměřicích, Dětský
fesťák v Humpolci, Den IZS v Praze, Dny NATO v Mošnově či Den záchrany života v Hradci
Králové. Na 16 akcích se „Malovalo s Kryštůeem“ (podrobněji viz níže).
Další činnost
* Fundraising. Největším dárcem je Kapitol a.s. a jeho poradci. Osobní příspěvky poradců
podílem z provize (tj. kromě jejich ﬁnančních darů jinou cestou) činily 315.783 Kč.
Veřejná sbírka byla realizována formou pokladniček, formou DMS (Fórum dárců), formou
platebních karet a formou prodeje předmětů (vč. kalendáře). Celková suma veřejné sbírky
byla 130.947 Kč. Další cestou příspěvků jsou jednorázové ﬁnanční dary na základě smluv
s právnickými osobami (např. Svitavské tenisové srdce nebo Česká spořitelna)

* Malování s Kryštůeem (už osmým rokem, pozn.: v minulé VZ byl mylný údaj) je velkým
popularizačním projektem. Na 16 akcí přišlo odhadem asi 4 000 děY z nichž více než 2 200 (!)
namalovalo výkres na téma Kryštůfek záchranář. Proběhlo internetové hlasování nad 135
vybranými obrázky a dvanáct vítězných obrázků bylo vySštěno v nástěnném kalendáři
Kryštůfek 2020. Vítězní autoři – děS, obdrželi věcné odměny. Internetový prodej kalendáře za
dárcovskou cenu jsme realizovali i za předpokladu, že nebude ﬁnančně úspěšný. Nepodařilo
se nám toSž najít další způsob, jak namalované obrázky lépe využít a zhodnoSt. Realitou je,
že soutěž Malování s Kryštůeem je i přes ﬁnanční „ztrátu“ skvělou PR akSvitou, která přináší
mnoho poziSvního pro veřejnost (děS), pro záchranáře i pro NFK. Budeme ji organizovat i
v r.2020.
* Působení Zlaty Adamovské – patronky Kryštůea záchranáře – bylo realizováno její
návštěvou na dvou akcích v r.2019 a sice v Litoměřicích a v Pardubicích. Jako obvykle byla
magnetem pro návštěvníky a je jen škoda, že pracovní povinnosS jí neumožňují účast na více
akcích.
* Spolupráce NFK byla realizována především se zástupci krajských ZZS ČRR. Spočívala
v dodávkách Kryštůeů těmto složkám a dále pak ve vzájemné propagaci na veřejných akcích.
Dalšími tradičními partnery byly MOO Design, Fórum dárců, Trivia, Firma Kříž, ART Reklama,
Leonardo a zejména i Moravská ústředna, producent plyšových Kryštůeů. Zcela nová
spolupráce byla připravena s AZZS ČR. NFK administraSvně zajisSl otevření veřejné sbírky,
která bude sloužit k „podpoře a pomoci současným i bývalým zaměstnancům ZZS v Yživé
životní situaci“.
* Personálie. Došlo ke změně statutárních orgánů. Správní rada, nejdříve dvoučlenná byla
rozšířena na trojčlennou a dozorčí rada pracuje v tříčlenném obsazení. V závěru roku bylo
připraveno výběrové řízení pro osobu, která by posílila NFK v oblasS provozních činnosY
(administraSvních i technických) – zaYm se nepodařilo najít vhodného zájemce. Tyto činnosS
i nadále supluje převážně předseda správní rady. Dík patří některým poradcům Kapitolu a.s.,
kteří se podílejí svojí účasY na realizaci veřejných akcí.
NFK plnilo v roce 2019 řádně veškeré správní povinnosS, které jsou na něj ze zákona kladeny.
Nevyskytly se žádné připomínky či sYžnosS.
Činnost NFK proběhla v r.2019 na standardní úrovni. Řada věcí se podařila, jsou ovšem i
oblasS, které vyžadují zlepšení v roce příšYm. Správní rada hodnoY činnost NFK jako celkově
dobrou. Veřejnost (děS a rodiče) a partneři (především zdravotničY záchranáři) jsou se
spoluprací spokojeni. Také většina poradců největšího donora, Kapitolu a.s., dává Nadačnímu
fondu Kryštůfek velmi dobrou zpětnou vazbu.
Přehled o vlastním majetku a závazcích
Nadační fond v roce 2019 neměl dlouhodobý majetek. Měl pouze ke konci roku na skladě
Kryštůey v hodnotě 483.832,34 Kč. Majetkový vklad/základní kapitál byl ve výši 50.000 Kč.

Závazky k 31. 12. 2019
Typ

Dodavatel

Text

Částka v Kč

Faktura přijatá

T-Mobile

Ssk

Faktura přijata

Hana Polanská

Účetnictví

Závazky za zaměstnanci

MSSZ, VZP, FÚ

50
7.500
53.520
61.070

Celkem

Přehled nejvýznamnějších dárců (od 10Ks. Kč)
Poskytovatel
Kapitol a.s.

Částka v Kč
750.000

Jan Krejčí

24.632

Ing. Radek Milion

22.000

MarSn Flídr

20.413

Svitavské tenisové srdce

20.000

Ladislav Diviš

13.202

Jan Šlechta

10.811

Josef Kohout

10.724

Česká spořitelna

10.000

Přehled o tom, jak byl majetek nadačního fondu použit
Nadační fond v roce 2019 použil příjmy z darů v souladu s účelem nadačního fondu.

Vlastní zdroje kryX stálých a oběžných akKv

Zisk za
účetní
období

Vlastní
jmění

Fondy

50

1.545

1.595

1.559

1.559

Poskytnuté nadační příspěvky

-906

-906

PoužiY fondů na kryY nákladů

-947

-947

10

10

1.261

1.311

1. 1. 2019
Přijaté dary

Výsledek hospodaření 2018

Celkem

Výsledek hospodaření 2019
31. 12. 2019

50

Přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek ve formě Kryštů_ů
V roce 2019 poskytl nadační fond 5 002 ks Kryštůeů pro dětské pacienty zdravotnických
záchranných služeb a urgentních příjmů nemocnic.
Kryštůfci byli předání jmenovitě na tyto osoby:
Partner

ks

Kč

ZZS Hl.m.Prahy

560

90 255,20

ZZS Středočeského kraje

520

83 808,40

ZZS Plzeňského kraje

320

51 574,40

ZZS Jihočeského kraje

600

96 702,00

ZZS Ústeckého kraje

280

45 127,60

ZZS Libereckého kraje

200

32 234,00

ZZS Královéhradeckého kraje

480

77 361,60

ZZS Pardubického kraje

400

64 468,00

0

0

ZZS Jihomoravského kraje

520

83 808,40

ZZS Moravskoslezského kraje

562

90 577,54

ZZS Zlínského kraje

320

51 574,40

Ambulance Meditrans Praha

40

6 446,80

FN Hradec Králové

40

6 446,80

Nemocnice Jihlava

40

6 446,80

ZZS kraje Vysočina

FN Ostrava

40

6 446,80

MN Ostrava

40

6 446,80

FN Olomouc

40

6 446,80

5 002

806 172,34

Celkem

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

Kč

OS Helpík

10 000

Celkem

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 využiY nadačního příspěvku. Tyto příspěvky jsou vždy poskytovány v souladu s výše
uvedenými paragrafy a využívání je kontrolováno.
Přehled nákladů na vlastní správu
Náklad

Kč

Mzdové náklady

480.000

Zákonné soc. poj.

163.000

Cestovné
Celkem

17.000
660.000

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Účetní závěrka podává věrný a pocSvý obraz akSv a pasiv Nadačního fondu Kryštůfek k 31.
12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2019
v souladu s českými účetními předpisy pro nevýdělečné organizace.

