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Martin Hájek
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Výkonná ředitelka NF:

		klara.chabova@krokdomu.cz
		

+420 602 122 441
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Úvodní slovo
Vážení podporovatelé, milí přátelé,
dovolujeme si vám předložit první výroční zprávu za Nadační fond
Krok domů, který byl do rejstříku zapsaný teprve 15. července 2019.
V průběhu prvního půl roku existence jsme pracovali na rozjetí
velkých projektů, v kterých chceme pokračovat v následujících letech.
Blíže se o jednotlivých aktivitách, které se nám podařilo stihnout,
dočtete na stránkách níže.
Nadační fond jsme založili s vírou, že se nám podaří pomoci těm,
kteří jsou v naší společnosti stále trochu opomíjenou skupinou.
Mladí dospělí, kteří opouštějí ústavní péči, bývají na vstup
do samostatného života často sami, nepřipraveni a většina z nich
bohužel tento krok nezvládne.
Budeme proto toto téma otevírat a vést odborné diskuze, a pokusíme
se najít společnou cestu pro to, aby každý mladý člověk měl šanci
v životě obstát, i když mu osud nadělil od počátku těžké překážky
do cesty.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám na této cestě pomáhat a být
oporou. Bez dobré vůle a aktivního zapojení mnohých z nich není
možné konat změny k lepšímu.
S úctou
Petra Nechutná
Předsedkyně správní rady
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Činnost fondu
v roce 2019
Za krátkou dobu svého působení od založení
nadačního fondu jsme stihli zejména tyto
aktivity:

Oblast legislativní
a systémové změny

	

Zahájili jsme s odbornou veřejností konzultace
vedoucí k mapování situace kolem stávajících
legislativních nařízení. Zaměřili jsme se na zákony,
které přímo ovlivňují práci s dětmi v pobytových
zařízeních, a které dle odborné veřejnosti jsou
zastaralé a neodpovídají současným potřebám.
Zákon, kterému jsme se v roce 2019 věnovali, byl
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů. Na základě
zjištěných informací jsme nechali vypracovat věcný
záměr výše zmíněného zákona, který se v mnohém
inspiruje v zahraničí. Tento věcný záměr by měl
sloužit zákonodárcům jako odborný podklad pro
změnu stávajícího zákona č. 109/2002, Sb.
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Osvětová činnost
Konference Dítě v systému
Podíleli jsme se na organizaci konference Dítě
v systému, která se konala 19. listopadu 2019.
Akce byla svým rozsahem a dramaturgií v České
republice unikátní. Téma života dítěte a mladého
člověka dospívajícího mimo svou rodinu bylo
představeno ve třech panelech, které kopírovaly
reálnou cestu ohroženého dítěte systémem:
•	Odchod dítěte z rodiny – „Co se stalo a co se
mnou bude dál?“
•	Život mimo rodinu - „Vrátím se domů, nebo je
tohle navždy?“
•	Odchod z instituce – „Co mě tam venku čeká?
Už jsem venku a co dál?“
Cílem formátu bylo, zmapovat co nejpřesněji
skutečný stav a během panelových diskusí
zjistit, v jakých životních etapách ohroženého
dítěte umí stát naslouchat jeho hlasu, poskytuje
mu potřebné zázemí a služby, a ve kterých
momentech podpora selhává. Součástí
konference byla také tisková konference.
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Dokument Dovolání – síla hlasu
Na konferenci Dítě v systému jsme také
představili dokument zvaný Dovolání. V něm
vyzýváme všechny aktéry zapojené do oblasti
péče o ohrožené děti, aby spojili svůj hlas
a pokusili se společně dosáhnout systémových
změn. Dokument Dovolání podepsalo přes sto
lidí a je stále možné ho podepsat na webových
stránkách www.krokdomu.cz
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Účetní závěrka

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

IČ

08338019

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Nadační fond Krok domů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Ostrovského 253/3
Praha 5
15000
Stav k

Označení

Číslo prvnímu dni
řádku účetního

Název

období

Stav k
poslednímu
dni účetního
období

A B.

Krátkodobý majetek celkem

6

0

735

A B.II.

Pohledávky celkem

8

0

12

A B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

0

723

A

AKTIVA CELKEM

11

0

735

Stav k

Označení

Číslo prvnímu dni
řádku účetního

Název

období

Stav k
poslednímu
dni účetního
období

P A.

Vlastní zdroje celkem

13

0

372

P A.I.

Jmění celkem

14

0

372

P B.

Cizí zdroje celkem

16

0

363

P B.III.

Krátkodobé závazky celkem

19

0

363

P

PASIVA CELKEM

21

0

735

Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
sestavení účetní uzávěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

30.04.20
17:28

Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.

1

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Nadační fond Krok domů

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Ostrovského 253/3
Praha 5
15000

ke dni 31.12.2019

IČ

08338019

Označení

Číslo
řádku

Název

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

A.

Náklady

1

526

0

526

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

487

0

487

A.III.

Osobní náklady

4

39

0

39

Náklady celkem

10

526

0

526

B.

Výnosy

11

526

0

526

B.IV.

Ostatní výnosy

15

526

0

526

Výnosy celkem

17

526

0

526

Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání nebo jiné činnosti
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
sestavení účetní uzávěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

30.04.20
17:30

Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
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I. Základní údaje
Účetní období:

15.7.2019 – 31.12.2019

Název:
Nadační fond Krok domů
Sídlo organizace: Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Právní forma:
nadační fond
Statutární orgán: správní rada
Předseda:
Petra Nechutná
Člen správní rady: Martin Hájek
Datum vzniku: 15.7.2019
Spisová značka: N1734 vedená u Městského soudu v Praze
Účel (poslání):
Pomoc ohroženým dětem, zejména pak mladistvým opouštějícím ústavní zařízení,
a zvyšování jejich šancí na samostatný plnohodnotný život;
součinnost při prosazování systémových změn týkajících se náhradní rodinné péče;
šíření osvěty v otázkách umísťování a pobytu dětí v ústavních zařízeních;
podpora iniciativ vedoucích ke snížení počtu dětí v ústavní péči.
Hlavní činnost: činnosti v souladu s účelem, zejména udělování nadačních příspěvků
Vedlejší (hospodářská) činnost: nadační fond zatím nevykonává
Kategorie účetní jednotky: mikro
Zakladatel (zřizovatel): Petra Nechutná, Martin Hájek
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II. Obecné účetní zásady
II.1. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
v souladu s vyhláškou netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky
může rozhodnout ředitel organizace.
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených
dotací na již proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně
přijaty až v dalším období.
II.2. Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch
výnosů na účet 681 – Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v
daném účetním období) nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů pro účely
nadačního fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet.
Průběžně, popř. nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje o použití darů z
fondu podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondu.
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených
darů.
II.3. Vlastní jmění
Ve vlastním jmění eviduje organizace bezúplatně přijaté prostředky ve fondech a
výsledek hospodaření.
II.4. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to
možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
III.2. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od
rozvahového dne.
III.3. Majetek neuvedený v rozvaze
Organizace neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.
III.4. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
III.5. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2019
1

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2019
0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2019 v tis. Kč
Osobní náklady Osobní náklady na
na zaměstnance členy řídících
orgánů
Mzdové náklady

39

0
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Zákonné sociální pojištění 0

0

0

0

Zákonné sociální náklady 0

0

0

0

Ostatní sociální pojištění
Ostatní sociální náklady

Členům orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2019
uzavřela smluvní vztahy.
III.6. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III.7. Přijaté dary
V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary
v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):
Poskytovatel
Martin Hájek

Částka v tis. Kč
1.101

Celkem

1.101

Komentář

Z výše uvedených darů organizace v roce 2019 využila dary ve výši 728 tis. Kč.
III.8. Poskytnuté dary
Organizace poskytla v účetní období dary několika fyzickým a právnickým osobám
na podporu vzdělávání. Významné dary ve výši nad 5.000 Kč jsou uvedeny
v následující tabulce:
Příjemce daru
Mimo domov

Částka v tis. Kč
203

Komentář
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III.9. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2019 organizace vykazuje výsledek hospodaření 0 Kč. Všechny příjmy za rok
2019 jsou osvobozeny od daně z příjmu nebo zdaněny srážkovou daní a nadační
fond proto nepodává za rok 2019 přiznání k dani z příjmu.
III.10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Praze, dne 30.04.2020

Sestavil: Petra Tomášková, 22HLAV

Statutární orgán: Petra Nechutná, předseda správní rady
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