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aby rodiny mohly

být spolu:-)

Každý rok jsou v české 
republice diagnostikovány 
stovky dětí s vážnou život 
ohrožující chorobou, v důsledku 
které musí být dlouhodobě 
hospitalizovány v nemocnicích. 
Ta nejlepší péče přitom často 
nebývá v blízkosti jejich domova. 
Sehnat a zaplatit ubytování 
v okolí nemocnic je pro rodiče 
nemocných dětí často nemožné. 
my v nadačním fondu 
Dům ronalda mcDonalda 
se snažíme tuto bariéru 
odstranit. 



NašE
poSláNí !

Vytváříme, vyhledáváme a podporujeme programy, 
které zlepšují zdraví a kvalitu života dlouhodobě 
nemocných dětí a jejich rodin. 
naší vizí je svět, kde všechny děti mají přístup 
ke kvalitní zdravotní péči a jejich rodiny 
se aktivně mohou podílet na jejich uzdravování.
Díky významné podpoře našeho partnera, 
jeho zaměstnanců, zákazníků a dalších dárců, 
jsme této vizi každým dnem blíž.
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275+
Chapters 
wolrdwide

64
countries and regions

237+
Ronald McDonald
Family Rooms

50+
Ronald McDonald
Care Mobiles

364+
Ronald McDonald
Houses

KDO 
JSME 
VE 
SVĚTĚ?

Jsme součástí celosvětové sítě charitativních organizací 
ronald mcDonald House Charities (rmHC). 
Ta se začala rozrůstat po celém světě po té, co v roce 1974 
vznikl v americké Philadelphii první Dům ronalda mcDonalda 
- v té době zcela ojedinělý projekt, který umožnil rodinám 
onkologicky nemocných dětí bezplatný pobyt 
v těsné blízkosti nemocnice. 
Své jméno získal díky významné finanční podpoře 
od místní pobočky mcDonald´s a vzniklo tak 
dlouholeté partnerství, které funguje dodnes. 
firma mcDonald´s zakládá a finančně 
podporuje pobočky rmHC po celém světě. 
Globální vedení rmHC pak zastřešuje veškeré aktivity 
v jednotlivých zemích formou sdíleného know-how 
a nepravidelných finančních darů.
V současné době funguje organizace ve více než 
60 zemích či regionech a provozuje přes 360 domů. 
Každý rok přibývají další a my v české republice věříme, 
že brzy přidáme do celkových čísel i první český dům. 

a kde jsme :-)
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FINANČNÍ PODPORA 
V ROCE 2018

pfr
rrrr

hmm...

V roce 2018 dali naši podporovatelé dohromady 
částku téměř 12,6m Kč a zvýšili tím opět šanci 
na pomoc mnoha rodinám nemocných dětí. 
Stav naspořených prostředků nadačního fondu 
ke dni 31.12.2018 byl 46 102 634 Kč.

12 528 316 Kč
finanční podpora
v r. 2018

46 102 634 Kč
Naspořené prostředky 
ke dni 31. 12. 2018
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Slovo
řEDITElKy

rok 2018 byl pro nadační fond Dům ronalda mcDonalda 
rokem změn. Po mnoha letech jednání se podařila dohoda 
s fakultní nemocnicí motol o vzájemné budoucí spolupráci. 
Tento významný krok mohl zahájit řetězec příprav smluv 
o darování  a provozování prvního Domu ronalda mcDonalda, 
který chceme vybudovat právě v této největší české dětské 
nemocnici, kam se sjíždí pacienti z celé republiky a někdy 
i z okolních zemí. V roce 2018 se také podařilo přinést 
darem nový nábytek do stávající ubytovny v motole, kterou 
rodiče nemocných dětí prozatím využívají a kterou pro ně 
platíme. Příjemnou změnu jsme také nabídli maminkám na 
novorozeneckém oddělení v nemocnici v české lípě formou 
příspěvku na modernizaci pokojů. Změna proběhla i v řadách 
pracovního týmu nadačního fondu a já jsem velmi šťastná 
a hrdá na to, že jsem se mohla od listopadu 2018 stát novou 
ředitelkou této dobročinné organizace a že mohu ze své 
pozice pomoci rodinám v těžké životní situaci. Zároveň děkuji 
všem našim příznivcům a podporovatelům za to, že nám 
pomohou v úsilí vybudovat těmto rodinám dočasný domov.

Ivana Pešatová
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DůM
 R

ONAlDA 
M

cdoNalda

ZDarma ubyToVání 
Po Celou Dobu HoSPiTaliZaCe

V TěSné blíZKoSTi nemoCniCe

1 PoKoJ = 1 roDina

PříJemné ProSTřeDí K načerPání Sil

VZáJemná PoDPora oSTaTníCH roDin

SPolečné ProSTory – obýVaCí, KuCHyňSKý, Herní

Dne 14. 2. 2018 bylo na půdě Fakultní nemocnice v Motole 
slavnostně podepsáno „Memorandum o vzájemné spolupráci“,
které stvrdilo společnou cestu za realizací výstavby a provozu 
dočasného náhradního domova pro rodiny vážně nemocných 
dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizované právě v naší největší 
dětské nemocnici. Během celého roku se pokračovalo především 
ve sbírání finančních prostředků na tuto stavbu a dále se pilně  
připravovaly smlouvy, které by tuto dohodu stvrdily a daly jí 
jasný směr a také harmonogram. Smlouvy pak byly podepsány 
začátkem roku 2019 a od té doby pilně pracujeme na projektu 
pro stavební povolení.

V

V
V
V
V
V

onemocní-li dítě vážnou chorobou, ovlivní to chod 
celé rodiny. rodiče nemocného dítěte pro něj chtějí 
tu nejlepší péči bez ohledu na to, jak daleko je 
poskytována. Zůstat s dítětem pohromadě někdy může 
jen jeden z nich a navíc ve velmi nehostinných 
podmínkách, často tato možnost neexistuje vůbec. 
Je přitom prokázáno, že přítomnost rodiny má silný 
pozitivní vliv na uzdravování dítěte. Proto chceme v čr 
postavit Dům ronalda mcDonalda.

CO NAbÍDNE DůM 
RONAlDA McdoNalda?
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Věříme, že rodič, který má možnost kvalitního spánku 
v blízkosti nemocnice, dokáže lépe překonávat psychicky 
náročné dny. a jelikož chceme být aktivní v naší pomoci 
rodinám i v době, kdy dům pro rodiny ještě nestojí, rozhodli 
jsme se v září 2018 vybavit stávající motolskou ubytovnu 
novými bytelnými postelemi s kvalitními matracemi a 
nočními stolky v celkové hodnotě 507 292 Kč. Velký dík 
zde patří firmě JelíneK – výroba nábytku s.r.o., která 30ks 
stolků v hodnotě téměř 100 tisíc Kč věnovala zdarma.

UbyTOVáNÍ RODIČů
Do doby než se podaří postavit dům, hradíme ubytování 
ve stávající motolské ubytovně rodičům, kterým to nehradí 
pojišťovna. V roce 2018 jsme takto podpořili 332 rodinných 
členů. Za 1989 nocí, které mohli strávit v blízkosti svých 
nemocných dětí, vnoučat či sourozenců jsme zaplatili 
celkem 222 140 Kč.

chrup
chrup

chrup

chrup

chrup

chrup

chrup

chrup

chrup

chrup

V r. 2018
Jsme podpořili 
332 rodinných členů

VybaVení ubyToVny

Za 1989 nocí
Jsme zaplatili
222 140 Kč
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V minulém roce jsme na podnět majitele společnosti Kitl s.r.o.
pana Vokurky, který věnoval našemu nadačnímu fondu 150 000 Kč, 
začali spolupracovat s nemocnicí s poliklinikou v české lípě.
Ta hledala možnosti jak upravit pokoje na neonatologickém 
oddělení, tak aby tam mohli pobývat rodiče spolu s jejich 
novorozenci. Díky společnosti Farm Frites polanD sa  
jsme mohli znásobit dar na 300 000 Kč a v květnu 2018 
jsme mohli předat pomyslný klíč k novým a modernizovaným 
pokojům pro maminky novorozenců. Do konce roku 2018 je stihly využít 
maminky od celkem 52 kojenců.

ř

NEMOCNICE
V ČESKé lÍPĚ

další
podpora

V KRAJÍCh

ČESKá lÍPA

V předchozích letech jsme se finančně podíleli 
na přestavbách pokojů pro rodiče v nemocnicích 
ve Zlíně a frýdku-místku, které i v roce 2018 byly 
hojně využívány a pomohly rodinám 277 dětí.

zlíN

frýdEk
MÍSTEK

V r. 2018
Zlín a frýdek místek

277 dětí

V r. 2018
využilo pokoje 

52 kojenců 
s maminkami
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DĚKUJEME hlAVNÍMU PARTNEROVI 
Firma McDonald´s, zakladatel nadačního fondu Dům Ronalda 
McDonalda, podporuje naši činnost a aktivity již více než 15 let. Tato 
podpora je nejen finanční, ale také odborná a praktická. Prostředky 
získané od hlavního partnera využíváme především na provoz a 
správu nadačního fondu. Díky tomu mohou peníze vybrané z veřejné 
sbírky v drtivé většině jít přímo na naše poslání, tedy na aktivity 
směřující k tomu, „Aby rodiny mohly být spolu“!

DĚKUJEME MAJITElůM RESTAURACÍ 
Bez aktivit v restauracích, které nám jejich majitelé každoročně 
umožňují a podporují nás v nich, bychom jen velmi těžko vybírali 
prostředky na výstavbu Domu Ronalda McDonalda. Děkujeme všem 
zaměstnancům restaurací, kteří pomáhají prodávat naše charitativní 
předměty a bez jejichž aktivního zapojení by nikdy sbírka nebyla tak 
úspěšná. Děkujeme majitelům za jejich přímý finanční příspěvek, 
který nám každoročně věnují v rámci akce McHappy Day.

DĚKUJEME hOSTůM RESTAURACÍ 
McDONAlD´S 
V roce 2018 jsme díKy Vám na pomoc rodinám zísKali:
4 187 898 Kč ze sbírkových pokladniček
1 972 158 Kč z prodeje charitativních samolepek – ručiček
1 567 725 Kč z prodeje vánočních vykrajovátek
   101 240 Kč z darovacích tlačítek na kioscích

Děkujeme!

návštěvníci restaurací 

přispěli celkem téměř

7,8 milionů korun!
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DěKuJeme oSTaTním DárCům
Děkujeme také ostatním podporovatelům z řad firem, 
které aktivně a pravidelně přispívají na naše aktivity. 
V roce 2018 jsme získali téměř 700tis. Kč. 

Dále děkujeme těm, kteří nás podporují nefinančně 
formou přímého zapojení, snížených cen či jiných výhod.

22 - 23



ROZVAhA K 31. 12. 2018 (V TIS. KČ)

AKTIVA Stav k 31. 12. 2017  Stav k 31. 12. 2018
A.   Dlouhodobý majetek 2 788  2 788
II.   Dlouhodobý hmotný majetek 2 788  2 788
  Nedokončený dlouhod. hmotný majetek  288  288
       Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek   2 500  2 500
b.   Krátkodobý majetek 37 981  46 061
I.   Zásoby 90  52
       Materiál na skladě 26  20
       Zboží na skladě 64  32
II.   Pohledávky celkem 0  2
       Odběratelé 0  0
       Jiné pohledávky 0  2
III.   Krátkodobý finanční majetek 37 844  45 964
       Peněžní prostředky v pokladně 48  57 
       Peněžní prostředky na účtech 37 796  45 907
IV.   Jiná aktiva 47  43
       Náklady příštích období 47  43  
ÚhRN AKTIV 40 769  48 849

paSIva Stav k 31. 12 .2017  Stav k 31. 12. 2018
A.   Vlastní zdroje celkem 37 776  46 305
I.   Jmění celkem 37 860  46 382
      Vlastní jmění 200  200
       Fondy  37 660  46 182
II.   Výsledek hospodaření -84  -77
       Účet výsledku hospodaření xxx  7
       Výsledek hospodaření ve schval. řízení 11  xxx
       Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -95  -84
b.   Cizí zdroje 2 993  2 544
III.   Krátkodobé závazky 244  326
       Dodavatelé 47  238
       Zaměstnanci 64  45
  Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0  1
       Závazky k instit. soc. zabez. a veř. zdrav. poj 42  29
       Ostatní přímé daně 11  8
       Jiné závazky 80  5
IV.   Jiná pasiva 2 749  2 218
       Výdaje příštích období 12  1
       Výnosy příštích období 2 737  2 217 

  PASIVA CElKEM 40 769  48 849

FINANČNÍ 
A EKONOMICKé
údaJE

NáKlADy hlAVNÍ  VEDlEJšÍ 
   ČINNOST  ČINNOST  CElKEM
I.   Spotřeb. nákupy a nakupov. služby celkem 1 357  2  1 359
      Spotřeba materiálu, energie a ostat.  
  nesklad. dodávek 137  2  139
      Prodané zboží 507  0  507
      Náklady na cestovné 111  0  111
      Náklady na reprezentaci 18  0  18
      Ostatní služby 584  0  584
III.   Osobní náklady celkem 1 516  0  1 516
      Mzdové náklady celkem 1099  0  1099
      Zákonné sociální pojištění 381  0  381
       Zákonné sociální náklady 36  0  36
V.   Ostatní náklady celkem 787  0  787
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení, 
  ostatní pokuty a penalizace 5  0  5
       Kursové ztráty  3  0  3
       Jiné ostatní náklady 779  0  779
  NáKlADy CElKEM 3 660  2  3 662

VýNOSy hlAVNÍ  VEDlEJšÍ 
   ČINNOST  ČINNOST  CElKEM
II.   Přijaté příspěvky 2 707  0  2 707 
       Přijaté dary 2 707  0  2 707 
III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží 547  9  556
IV.   Ostatní výnosy 406  0  406
      Výnosové úroky 39  0  39
       Zúčtování fondů 354  0  354
       Jiné ostatní náklady 13    13
 
  VýNOSy CElKEM 3 660  9  3 669
 
  Výsledek hospodaření před zdaněním  0  7  7
  
  VýsledeK hospodaření po zdanění 0  7  7

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní 
závěrce jsou zveřejněné ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem dostupné na www.justice.cz.

VýKAZ ZISKU A ZTRáTy K 31. 12. 2018 (V TIS. KČ)

VýDAJE A NáKlADy CElKEM 2018 4 146 185,- KČ

FINANČNÍ DAR NEMOCNICI ČESKá lÍPA  300 000 ,- Kč

NEPENĚžNÍ DAR FN MOTOl 

Vybavení pokojů ubytovny FNM novým nábytkem 407 298,- Kč
 
PROJEKT UbyTOVáNÍ RODIČů A VýSTAVbA DOMU RONAlDA  
MCDONAlDA VE FAKUlTNÍ NEMOCNICI V MOTOlE 613 375,- Kč

Ubytování rodin dlouhodobě hospitalizovaných dětí  
v motolské ubytovně 222 140,- Kč
Mzdy včetně odvodů (projekt výstavby domu,  
koordinace programu ubytování)  129 442,- Kč
Bankovní poplatky, popl. Nadace VIA 141,- Kč
Právní služby – příprava legislativních podkladů 
pro realizaci stavby 261 652,- Kč

NáKlADy NA SPRáVU NADAČNÍhO FONDU  1 347 764,- Kč

mzdy včetně odvodů 787 546,- Kč
vzdělávání členů správní rady 
a zaměstnanců včetně cestovného 109 434,- Kč
kancelářské potřeby a pohonné hmoty 34 557,- Kč
náklady na reprezentaci 8 578,- Kč
provoz kanceláře (nefinanční dar zakladatele) 193 253,- Kč
nákup služeb z toho: 286 402,- Kč
 - audit 24 200,- Kč
 - účetnictví 78 000,- Kč
 - právní služby a poradenství 40 000,- Kč
NA HlAVNí čINNOST
NáKlADy NA FUNDRAISINg 1 476 125,- Kč

mzdy včetně odvodů 579 957,- Kč
nákup předmětů v rámci veřejné sbírky 522 453,- Kč
nákup materiálu 49 392,- Kč
nákup služeb z toho 324 323,- Kč

NáKlADy VEDlEJšÍ ČINNOST (PRODEJ PřEDMĚTů) 1 623,- Kč

výroba předmětů 1 623,- Kč
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PřÍJMy A VýNOSy CElKEM 2018 12 528 316 ,- KČ

:Pokladničky v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka 
Zákazníci restaurací McDonald´s   4 187 898,- Kč

Darovací tlačítka na kioscích 
v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka 
 Zákazníci restaurací McDonald´s 101 240,- Kč

Čistý výnos z prodeje samolepek  
– ručiček v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka 
 Zákazníci restaurací McDonald´s 1 972 158,- Kč

Čistý výnos z prodeje vánočních vykrajovátek 
v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka 
 Zákazníci restaurací McDonald´s 1 567 725,- Kč

Dary od jednotlivců 47 976,- Kč

Anonymní dary na sbírkový účet 616,- Kč
Anonymní dary na sbírkový účet 616,- Kč

Dary od zakladatele
McDonald`s čR spol. s r.o.  1 480 340,- Kč

Dary od licenčních partnerů McDonald´s
Majitelé restaurací McDonald´s  1 237 295,- Kč
AMI Restaurant, s.r.o. 100 000,- Kč
Baierová, s.r.o. 93 318,- Kč
Family Restaurant, s.r.o. 37 247,- Kč
HK Restaurant, s.r.o. 45 000,- Kč
Jan Ostrý, s.r.o. 43 473,- Kč
Jandouš - Restaurant, s.r.o. 39 966,- Kč
Jarkuliš, s.r.o. 59 782,- Kč
Kleiblová, s.r.o. 100 000,- Kč
M RESTAURANT, s.r.o. 106 835,- Kč
Macík, s.r.o. 73 637,- Kč
Max Restaurant, s.r.o. 100 000,- Kč
MC Partners, s.r.o. 100 000,- Kč
McD EHA  30 000,- Kč
McPlace, s.r.o.  30 000,- Kč
Meki, s.r.o. 51 000,- Kč
MT Restaurant, s.r.o. 60 000,- Kč
Muran, s.r.o. 45 000,- Kč
Pexx Consulting, s.r.o.  50 000,- Kč
SP-TOP, s.r.o. 15 000,- Kč
S-Restaurant,  s.r.o. 24 480,- Kč
TOMKRI, s.r.o. 32 557,- Kč

Dary od právnických osob  695 475,- Kč
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 75 000,- Kč
Drawetc 50 000,- Kč
lE+CO 100 000,- Kč
Farm Frites Poland SA 422 369,- Kč
Helma 365, s.r.o. 25 000,- Kč
Eisberg Spolka 20 106,- Kč
IdeSense s.r.o. 2 000,- Kč
Mateřská škola lubina 1 000,- Kč

Nepeněžní dary  206 420,- Kč
 McDonald`s čR spol. s r.o.   193 253,- Kč
TechSoup Group 1 166,- Kč
 linde Gas 12 000,- Kč

Příjem z prodeje předmětů  556 477,- Kč
Úroky, ostatní výnosy, zúčtování fondů   450 696,- Kč

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace  Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dům Ronalda McDonalda, nadační fond (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou
uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Dům
Ronalda McDonalda, nadační fond k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost  správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

V r. 2018 jsme získali
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PRACOVNÍ TýM
Ing. Marek šedivý, 
ředitel do 30.9.2018
Mgr. Ivana Pešatová, 
ředitelka od 1.11.2018
Ing. barbara Magendans, 
specialistka na rozvoj, do 31.5.2018

SPRáVNÍ RADA:
František houška, 
předseda správní rady a ředitel HAVI logistics s.r.o. 
Ing. Petr Kobylka, MbA,
člen správní rady a projektový ředitel Global Foodservice System Solutions 
ve firmě SAVENCIA Fromage & Dairy
MUDR. Vladimír Komrska, CSc., 
člen správní rady a primář kliniky hematologie FNM
Zuzana Somošová,
členka správní rady, studentka a dobrovolnice v mezinárodních projektech
Zuzana Svobodová, 
MBA, členka správní rady a ředitelka PR McDonald´s čR a SR
Ing. Kamila Kleiblová, 
členka správní rady a majitelka restaurací McDonald´s
Ing. Radek Janalík,
člen správní rady a majitel restaurací McDonald´s

DOZORČÍ RADA:
Ing. Ivana Prosecká,
předsedkyně dozorčí rady a finanční ředitelka McDonald´s čR a SR
JUDr. Ing. Mgr. Marcel šebek, Ph.D.,
člen dozorčí rady a manažer property & procurement v McDonald´s čR a SR
Mgr. Ivo Jarkuliš,
člen dozorčí rady a majitel restaurací McDonald´s

KONTAKT:
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 
Ič: 26730731
Info@drmcd.cz 
Tel: +420 734 232 757 
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