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Základní údaje 
o nadačním fondu

 Nadační fond Krok domů

 Datum vzniku a zápisu: 15. července 2019

 IČO: 08338019

 Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha

 Webové stránky: www.krokdomu.cz

 Správní rada

 Předsedkyně správní rady: Petra Nechutná

 Člen správní rady: Martin Hájek

 Kontaktní osoba

 Výkonná ředitelka NF: Klára Chábová

  klara.chabova@krokdomu.cz

  +420 602 122 441
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Úvodní 
slovo Vážení podporovatelé, milí přátelé,

rok 2020 byl pro všechny z nás rokem náročným, který velmi 
ovlivnil naše dosavadní životy. Svět čelil v současné době 
nevídané epidemii, jež do našich životů přinesla množství 
změn, omezení i ztrát. Situace se všech dotkla jak v osobním, 
tak pracovním životě. Museli jsme si zvyknout pracovat mimo 
svá pracoviště, více než kdy dříve používat k „setkávání“ online 
prostředí a naučit se být si na blízku i na vzdálený přístup.
Nadační fond Krok domů zakončil v tomto roce první rok svého 
působení a i my jsme se museli nastalé situaci maximálně 
přizpůsobit. „Na dálku“ se nám podařilo zpracovat unikátní 
průzkum, který zmapoval přípravu mladých dospělých na jejich 
odchod z pobytových zařízení, a uspořádat k jeho prezentaci 
tiskovou konferenci. Průzkumu se zúčastnilo všech 14 krajů, 
což považujeme zvláště v tak složitém období za úspěch. 
Především nás ale potěšil zájem krajů o spolupráci a jejich 
otevřenost, jen díky tomu je možné dělat změny k lepšímu.
Získaná data jsou velmi zajímavá a nadále je využijeme k osvětě 
odborné veřejnosti. V tomto roce jsme také aktivně navázali 
na naši snahu o změnu v legislativní oblasti, kterou považujeme 
za nezbytnou, a podařilo se nám záměr nového zákona představit 
na nejvyšších místech. V této činnosti budeme pokračovat 
i v dalším roce. Rok jsme zakončili vytvořením motivačního 
spotu, jímž jsme mimo jiné chtěli podpořit společnost v době stále 
probíhající epidemie, a to za účasti mladých dospělých, kteří 
na svých příbězích ukázali, že zvládnout se dá téměř vše.
Děkujeme těm, kteří s námi tento rok pracovali na lepší 
budoucnosti mladých dospělých, i všem, kteří nás v naší snaze 
podporují.
Závěrem bych ráda popřála nám všem pevné zdraví a brzký 
návrat do „normálního“ života.
S úctou

Petra Nechutná
předsedkyně správní rady
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Vznik, poslání a cíle

Nadační fond Krok domů vznikl v červenci roku 2019 z důvodu 
potřeby zakladatelů usilovat o změnu stávající situace mladých 
dospělých, kteří opouštějí pobytová zařízení (dětské domovy 
a výchovné ústavy).
Chceme zvýšit jejich šance obstát v reálném životě po odchodu 
z ústavního zařízení a prožít ho plnohodnotně.
Nadační fond usiluje zejména o systémové změny a také se 
zaměřuje na osvětu a zvyšování povědomí o fungování ústavní 
výchovy u laické i odborné veřejnosti, která je v této oblasti 
nedostatečná.
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Oblast legislativní a systémové změny

Nový zákon o poskytování služeb náhradní péče
V roce 2019 jsme zahájili 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 jsou – podle 
odborné veřejnosti – zastaralé a neodpovídají současným 
potřebám. Zákon, na nějž jsme se v roce 2020 zaměřili, je zákon 
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 
péči ve školských zařízeních. Na základě zjištěných informací 
jsme dospěli k rozhodnutí, že nebudeme pracovat na úpravě 
této stávající normy, ale zpracujeme zákon nový. V červnu 
2020 byl zákon o poskytování služeb náhradní péče hotový 
a tým nadačního fondu se věnoval jeho představování odborné 
veřejnosti, zákonodárcům a také úřadům. V tomto konání 
budeme pokračovat i v následujícím roce s tím, že bychom zákon 
rádi předložili nově vzniklé vládě v roce 2021.
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Činnost 
fondu 

v roce 2020 Za uplynulý rok, který nebyl jednoduchý pro celou společnost – 
především s ohledem na všudypřítomnou pandemii koronaviru, 
jsme se zaměřili na oblasti, jež vnímáme jako stěžejní.



Osvětová činnost

Průzkum Příprava mladých dospělých na samostatný život
V Nadačním fondu Krok domů se primárně zaměřujeme ve 
své strategii a svých aktivitách na mladé dospělé opouštějící 
pobytová zařízení. Rozhodli jsme se proto v roce 2020 zmapovat 
přípravu této cílové skupiny na odchod do dospělého života 
a participaci/zapojení jednotlivých aktérů, kteří se na tomto 
přechodu podílejí. Mezi ně patří pobytová zařízení, neziskové 
organizace a pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
v krajích a obcích s rozšířenou působností. Zjišťování potřeb 
mladých dospělých se děje často jen na regionální úrovni, 
přímo v pobytových zařízeních nebo při terénní práci ze 
strany neziskových organizací či ze strany pracovníků OSPOD. 
Neexistuje jednotná celorepubliková koncepce, která by vedla 
k jejich kvalitnější a efektivnější integraci do společnosti, 
neexistují relevantní data ani výpovědi. Mladým dospělým chybí 
historie a po opuštění pobytového zařízení se doslova ztrácí 
v systému. I to byl důvod, proč jsme se do tohoto průzkumu, který 
je v mnoha ohledech unikátní, pustili. Vzhledem k tomu, že byl 
průzkum realizován v těsném období po první vlně koronavirové 
krize, bylo třeba hledat alternativy osobních návštěv a fyzických 
dotazníků. Aktuální situace tak přímo vybídla k potřebné změně 
nejen v nevyhnutelnosti online přístupů.
Průzkum byl rozdělený na dvě části – kvalitativní a kvantitativní. 
V kvantitativní části se na vyplnění dotazníku podílelo 
298 pracovníků OSPOD ze všech 14 krajů. Závěry průzkumu jsme 
prezentovali na tiskové konferenci 30. září v Praze. Průzkum 
byl distribuován na všechny kraje a dále online prezentován 
pracovníkům OSPOD v Jihomoravském kraji. S výsledky 
průzkumu budeme i nadále pracovat.
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PRŮZKUM >>>

TISKOVÁ ZPRÁVA 
K PRŮZKUMU >>>

https://www.krokdomu.cz/media/krokdomu/pruzkum.pdf
https://www.krokdomu.cz/media/krokdomu/TZ_Vysledky_pruzkumu_mladi.pdf
https://www.krokdomu.cz/media/krokdomu/TZ_Vysledky_pruzkumu_mladi.pdf


Spot na podporu veřejnosti v období pandemie
Celý rok 2020 se nesl v duchu pandemie koronaviru a na konci 
roku byla společnost unavená, na většinu obyvatel doléhaly 
restrikce a opatření, nikdo nevěděl, jakým směrem se bude celá 
situace ubírat. Rozhodli jsme se proto, že natočíme ve spolupráci 
s mladými dospělými spot, který si vzal za úkol podpořit veřejnost 
v tomto nelehkém období. Ve spotu účinkovalo pět mladých lidí, 
kteří – přes mnohdy těžké a smutné životní události – neztrácejí 
optimismus a ve spotu se snaží přenést jakousi naději i na ostatní. 
Spot zhlédlo na kanálu YouTube 799 uživatelů, v kampani 
na sociálních sítích se zobrazil spot 138 600 uživatelům, 
na FB Nadačního fondu Krok domů na něj pozitivně reagovalo 
339 uživatelů.
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SPOT >>>

https://www.youtube.com/watch?v=7UrDhAkDq7E&t=1s
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Účetní závěrka



ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020

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

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Nadační fond Krok domů

Ostrovského 253/3
Praha 5
15000

(v celých tisících Kč)

08338019
IČO

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

A B. Krátkodobý majetek celkem 6 735 187

A B.II. Pohledávky celkem 8 12 63

A B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 723 124

A AKTIVA CELKEM 11 735 187

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

P A. Vlastní zdroje celkem 13 373 -59

P A.I. Jmění celkem 14 373 0

P A.II. Výsledek hospodaření celkem 15 0 -59

P B. Cizí zdroje celkem 16 362 246

P B.III. Krátkodobé závazky celkem 19 362 246

P PASIVA CELKEM 21 735 187

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

23.05.21

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

17:31



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2020

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

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Nadační fond Krok domů

Ostrovského 253/3
Praha 5
15000

(v celých tisících Kč)

08338019
IČO

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

Označení Název Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost Celkem

A. Náklady 1 1 763 0 1 763

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 1 643 0 1 643

A.III. Osobní náklady 4 119 0 119

A.V. Ostatní náklady 6 1 0 1

Náklady celkem 10 1 763 0 1 763

B. Výnosy 11 1 704 0 1 704

B.IV. Ostatní výnosy 15 1 704 0 1 704

Výnosy celkem 17 1 704 0 1 704

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -59 0 -59

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -59 0 -59

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

23.05.21

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Právní forma účetní jednotky

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

17:31
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I. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2020 – 31.12.2020

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

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2020

1 1

z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2020

0 0
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

2019 v tis. Kč 2020 v tis. Kč

Osobní náklady 
na zaměstnance

Osobní náklady na
členy řídících 
orgánů

Osobní náklady 
na zaměstnance

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů

Mzdové náklady 39 0 119 0

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 0 0 0 0

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0

Členům orgánů v roce 2020 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 2020
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 2020 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary
v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):

Poskytovatel Částka v tis. Kč Komentář
Petra Nechutná 30
Martin Hájek 1.300

Celkem 1.330

Z výše uvedených darů organizace v roce 2020 využila dary ve výši 1.330 tis. Kč. 
Současně využila i všechny dary z předchozího roku určené účelově na poslání 
organizace uložené ve fondu. 

III.8. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za  rok  2020  organizace  vykazuje  výsledek  hospodaření  ztrátu  58.521,82  Kč.
Všechny  příjmy  za  rok  2020  jsou  osvobozeny  od  daně  z  příjmu  nebo  zdaněny
srážkovou daní a nadační fond proto nepodává za rok 2020 přiznání k dani z příjmu.
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Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2020

III.9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

Již na konci roku 2019 se objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus).
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil
mnoho zemí. Veškeré dopady dané situace, které se projevily v roce 2020 byly plně
promítnuty do účetní závěrky 2020. Situace se neustále vyvíjí a vedení  organizace
není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto
událostí  na  organizaci v  dalším  období.  Nicméně  vedení  organizace zvážilo
potenciální  dopady  COVID-19  na  své  aktivity  a  dospělo  k  závěru,  že  nemají
významný  vliv  na  předpoklad  nepřetržitého  trvání.  Vzhledem k  tomu  byla  účetní
závěrka k 31.  12.  2020 zpracována za předpokladu,  že  organizace bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti. 

V Praze, dne 23.5.2021

Sestavil: Petra Tomášková, 22HLAV 

Statutární orgán: Petra Nechutná, předseda správní rady 
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