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SLOVO ŘEDITELKY
Rok 2019 byl pro Nadační fond Dům Ronalda 
McDonalda rokem přelomovým díky završení jednání 
o výstavbě prvního Domu Ronalda McDonalda v 
pražské Fakultní nemocnici v Motole. Hned v úvodu 
roku jsme s největší českou dětskou nemocnicí 
podepsali dvě zásadní smlouvy týkající se darování, 
výstavby a provozování náhradního domova pro 
rodiny vážně nemocných dětí a vzápětí se naplno 
rozjely projektové práce. Máme velkou radost, že 
do plánů a příprav se již zapojili  dobrovolníci – 
odborníci, kteří nám pomáhali projekt připomínkovat. 
Celková spolupráce všech zúčastněných v průběhu 
projektování byla moc příjemná a my věříme, že to 
bylo i díky společné víře v pozitivní přínos našeho 
záměru. 
Projekt jsme před koncem roku dokončili a předali 
nemocnici k předložení stavebnímu úřadu Prahy 
5. Abychom mohli dům opravdu postavit, museli 
jsme také výrazně zvýšit výběr peněz, protože ceny 
stavebního materiálu i prací prudce vzrostly oproti 
předchozím rokům. Proto jsme vymysleli několik 
novinek v oblasti získávání financí a především 
díky velké pomoci a spolupráci s naším hlavním 
partnerem – společnosti McDonald´s - jsme je mohli 
uskutečnit. Zavedení novinek a podpora pracovníků 
i zákazníků restaurací McDonald´s nakonec předčily 
naše očekávání a přinesly 30% nárůst financí oproti 
předchozímu roku! 

SLOVO ŘEDITELKY
Ráda bych tedy moc poděkovala všem jedincům 
i firmám, kteří nás i v roce 2019 podpořili a pomohli 
nám buď finančně nebo poskytnutím služeb či 
odborných znalostí. 

Jsme rádi, že na to nejsme sami!
Ivana Pešatová

PS: Tento text vzniká na jaře roku 2020, kdy celý svět 
čelí neočekávané situaci v souvislosti s nemocí CO-
VID-19. Pevně věříme, že lepší časy se opět vrátí a 
my budeme moci pokračovat v naší misi. První vlaš-
tovkou dobrých zpráv může být i ta, že k 31.3.2020 
získal projekt výstavby Domu Ronalda McDonalda 
stavební povolení!

ÚVOD
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. Aby 
rodiny mohly být spolu!

KDO JSME
Jsme česká nezisková organizace, která je součástí 
celosvětové sítě poboček se společným názvem 
Ronald McDonald House Charities (RMHC). Naším 
posláním je vytvářet, vyhledávat a podporovat 
programy, které zlepšují zdraví a kvalitu života 
dlouhodobě nemocných dětí a jejich rodin. 
Víme, že přítomnost rodiny pomáhá dětem při 
uzdravování. Z tohoto důvodu po celém světě 
stavíme domy, které těmto rodinám umožní bezplatný 
přechodný pobyt v těsné blízkosti nemocnic. V 
současné době organizace provozuje přes 370 
takových domů a každý rok přibývají další. Věříme, že 
brzy přidáme do celkových čísel i první český dům. 

STAVEBNÍ 

POVOLENÍ



NašE aKTIVITY
DŮM RONALDA McDONALDA
Nejvýznamnější událostí roku byl dne 26.2.2019 
podpis dvou smluv s Fakultní nemocnicí v Motole 
(FNM) stvrzující výstavbu a provoz prvního Domu 
Ronalda McDonalda v Čechách! Smlouva o darování 
kompletní projektové dokumentace a veškerých 
financí potřebných na stavbu tohoto domu a 
smlouva o jeho následném užívání - poskytování 
služby bezplatného ubytování rodinných příslušníků 
dlouhodobě nemocných a hospitalizovaných dětí. 
Tuto službu bude poskytovat nadační fond Dům 
Ronalda McDonalda zcela na vlastní náklady, stejně 
jako kompletní provoz budovy, která bude majetkem 
FNM. 
Pozemek, který byl pro stavbu určen, je přímo v areálu 
nemocnice a pro naše účely je ideální: Leží na slunné 
stráni jen 300m od dětské části nemocnice. Rodiče 
budou svým nemocným dětěm opravdu blízko a za 
to jsme moc rádi!
Při zadání zakázky architektům jsme vycházeli ze 
studie proveditelnosti, která byla dříve zpracována 
a ukázala na potřebu min. 20 rodinných pokojů. 
Nezbytné byly i společné prostory v dostatečné 
kapacitě a komfortu, protože naším záměrem je 
skutečně náhradní domov, ne pouze místo pro 
přespání. Výsledný návrh nás nadchl! Budova 
nabídne 21 pokojů, které budou vybaveny 2+2 lůžky a 
koupelnou s WC. Dále budou obyvatelé domu moci 
využít také kuchyň s jídelnou, prádelnu, pracovnu, 
obývací pokoj nebo dětskou hernu. Každá rodina 
dostane k dispozici jeden pokoj a bude jej užívat dle 
svých potřeb, aby dlouhodobě nemocné dítě mohla 
přijet podpořit i širší rodina.

Před koncem roku byl kompletní projekt pro sloučené 
územní a stavební řízení pozitivně posouzen všemi 
dotčenými orgány státní správy a byla podána žádost 
o společné povolení. 

Takto bude 
Dům Ronalda McDonalda 
vypadat

DOSAVADNÍ AKTIVITY
Do doby než se podaří postavit dům, platíme již více 
než 15let ubytování ve stávající motolské ubytovně 
za rodiče, kterým to nehradí pojišťovna. V roce 2019 
jsme takto podpořili 423 rodinných příslušníků. Za 
2153 nocí, které mohli strávit v blízkosti svých ne-
mocných dětí, vnoučat či sourozenců jsme zaplatili 
celkem 245 820 Kč.
V předchozích letech jsme se finančně podíleli na 
přestavbách pokojů pro rodiče v nemocnicích ve Zlí-
ně, Frýdku-Místku a České Lípě, které byly i v roce 
2019 hojně využívány a pomohly rodinám 327 dětí.

FINANČNÍ PODPORA V ROcE 2019
V roce 2019 dali všichni naši příznivci 
dohromady částku 16,5M Kč a zvýšili tím opět 
šanci na pomoc mnoha rodinám nemocných 
dětí. To je nejvíc v celé historii nadačního 
fondu a o 30% více než v roce 2018. Je pro 
nás velkou motivací sledovat, že náš projekt 
zajímá více lidí a rádi jej finančně podpoří. 
Těší nás to o to více, že jsme vysněné stavbě 
už velmi blízko a každá koruna je pro nás 
opravdu nesmírně důležitá. DĚKUJEME!

V roce 2019  
podpora 423 rodinných příslušníků 
na ubytovně

Za 2 153 nocí 
bylo zaplaceno 245 820 Kč



ZA jEjIch PřÍMOu FINANČNÍ PODPORu!
V září odstartovala nová forma podpory od 
provozovatelů restaurací - nově přispívají 1Kč z každé 
kávy prodané u hlavního pultu. Zákazníci neplatí za 
kávu nic navíc, o daru se mohou dozvědět z modrých 
kelímků se speciálním designem a s logem nadačního 
fondu. Jsme moc vděční za tuto finanční podporu i za 
sdílení naší značky! Za první 3 měsíce od zavedení 
„kávového daru“ putovalo na konto nadačního fondu 
skvělých 1,1M Kč. 

V listopadu se uskutečnil tradiční McHappy Day. Je to 
den kdy provozovatelé nadačnímu fondu darují 50% z 
tržby za veškeré prodané hranolky. V letošním roce 
byla akce podpořena i speciálními tričky, která měl 
personál na sobě, aby i zákazníci věděli, kam putuje 
část peněz z jejich nákupu. Celkový zisk byl rekordní 
a přinesl téměř 1,7M Kč. 

ZA MOžNOST POřáDáNÍ 
PRODEjNÍch chARITATIVNÍch AKcÍ
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 také všem 
zaměstnancům restaurací, kteří pomáhají prodávat 
naše charitativní předměty a bez jejichž aktivního 
zapojení by nikdy prodej nebyl tak úspěšný. 

V červnu se po dobu 3 týdnů již tradičně prodávaly 
žluté samolepky ve tvaru ručiček s heslem „Podej 
pomocnou ruku“. Prodejci i zákazníci nás ohromili 
skvělým výsledkem, kdy na konto sbírky přibylo 3,1M Kč.

V polovině listopadu začal předvánoční prodej 
vykrajovátek na cukroví, tentokrát ve tvaru 
postaviček členů rodiny. I tento prodej měl skvělý 
úspěch a čistý zisk přinesl téměř 2,7M Kč.

ZA MOžNOST VYbÍRáNÍ 
DO VEřEjNé SbÍRKY
Celoročně jsou v restauracích umístěny sbírkové 
kasičky, kam zákazníci mohou přispívat hotově. Jsme 
moc rádi, že ačkoli doba hotovosti příliš nenahrává, 
stále jsme byli schopni tímto způsobem vybrat téměř 
4M Kč.

V říjnu jsme v návaznosti na ústup využívání hoto-
vostních plateb zavedli také možnost darovat bez-
hotovostně. Nově mohou zákazníci přispět drobnou 
částkou před závěrečnou platbou na samoobsluž-
ných kioscích. I v tomto případě jsme byli zcela ohro-
meni zájmem a podporou zákazníků – za poslední 
čtvrtletí roku se tímto způsobem vybralo 2,3M Kč.

ParTNEr POSLáNí
Společnost McDonald´s je naším zakladatelem a 
hlavním partnerem. Od roku 2002 podporuje činnost 
nadačního fondu finančně, materiálně i profesně. 
Přesto nejsme firemní nadací nebo CSR projektem, 
jak je v České republice zvykem. Jsme nezávislý 
subjekt s vlastním týmem a samostatným provozním 
rozpočtem. Díky našemu partnerovi je však většina 
provozních nákladů nadačního fondu hrazena z 
jeho finančních i nefinančních darů. Peníze vybrané 
od veřejnosti mohou díky tomu být použity téměř 
výhradně na naše poslání. Obrovskou pomocí pro 
získávání těchto prostředků je pak podpora našich 
aktivit v restauracích hlavního partnera po celé 
České republice. 

DĚKujEME SPOLEČNOSTI 
McDONALD´S ČR A SR ZA TO, 
žE jE S NáMI!

DěKuJEME MaJITELůM  rESTaurací



DěKuJEME hOSTůM rESTaurací
V roce 2019 jsme díky vám na pomoc rodinám získali konkrétně:
3 987 864 Kč ze sbírkových kasiček
2 336 190 Kč z příspěvků na samoobslužných kioscích 
3 102 765 Kč z prodeje charitativních samolepek – ručiček
2 656 000 Kč z prodeje vánočních vykrajovátek

DěKuJEME INDIVIDuáLNíM DárcůM
Příspěvky jednotlivců, které nejsou přímo provázané s nějakou fundraisingovou akti-
vitou jsou pro nás nesmírně cenné. Dárci mohou využít online darovací portál www.
darujme.cz nebo zaslat částku – pravidelně nebo jednorázově – přímo na náš sbírkový 
účet 2700 2700 00/2700. Individuálně nám také přispívají někteří zaměstnanci společ-
nosti McDonald´s pravidelně ze své mzdy. V uplynulém roce nás moc potěšil i dar ve 
výši  60tisíc korun od jednoho z provozovatelů restaurací McD, který nám jej věnoval 
coby „výtěžek“ ze své narozeninové výzvy. 
Moc děkujeme všem, kteří jakýmkoli z výše uvedených způsobů přispěli, velmi si ta-
kového kroku vážíme a rádi bychom individuálních dárců oslovili do budoucna více! 
V roce 2019 jsme od nich získali celkem  187 tisíc Kč. 

Děkujeme Michaelu Friedrichovi, Františku Houškovi, Ivaně Prosecké, Zuzaně Svobo-
dové, Marcelu Šebkovi, Evě Šimákové, Janě Košňar, Martinu Andělovi, Monice Košu-
ličové, Janu Vokurkovi, Daniele Lampové, Janě Valičkové, Kraigu Cooperovi, Martinu 
Královi, Michalu Novákovi, Tomáši Beránkovi, Miluši Paulusové, Janu Žaludovi, Michalu 
Včelišovi, Kláře Noskové, Michalu Prchalovi, Janu Lorencovi, Davidu Vackovi, Monice 
Hořejší, Tereze Soukupové, Ladislavu Mikovi, Daleru Abdurachmanovi, Janu Přibylovi, 
Tereze Janákové, Ivaně Šedivé, Taťáně Krausové, Leoně Seidlové, Radomíru Mackovi, 
Václavu Vlčkovi, Josefu Kintnerovi….i všem ostatním!

(Pozn.: Z důvodů zásad ochrany osobních údajů dle evropské směrnice (GDPR) mů-
žeme uvést jména pouze těch dárců, kterých jsme měli možnost se zeptat a zároveň 
kteří s uveřejněním souhlasili, proto seznam není úplný.)

fuNDraISINgOVé EVENTY
Již tradičně jsme byli přizvání na běžecké štafetové závody s názvem cRAFT TEAM 
RuNNING, pro které nám pořadatel věnoval 10 štafetových sad. Za finanční dar v 
hodnotě 4000Kč za jednu jsme je nabídli našim sponzorům a na oplátku jim přišli 
fandit. Celá akce se moc vydařila a na konto nadačního fondu přibylo 40 tisíc korun.

Novinkou byl DŮM RONALDA McDONALDA GOLF cuP, jehož nultý ročník se uskuteč-
nil za deštivého zářijového dne v resortu na Hluboké. Golfový turnaj, během nějž měli 
hráči možnost přispívat hotově do sbírkových kasiček nadačního fondu, uspořádal 
provozovatel restaurací McDonald´s v Českých Budějovicích, Táboře a na pražském 
Smíchově. Celkový výtěžek nultého ročníku byl přes 20 tisíc korun a my se moc těšíme 
na regulérní první ročník v roce 2020!

DěKuJEME DObrOVOLNíKůM
Velmi si vážíme všech, kteří bez nároku na odměnu najdou ve svých často nabitých 
pracovních programech čas i na to, aby se zapojili do naší práce a pomohli nadačnímu 
fondu svou odbornou radou či přímou aktivitou. Kromě všech členů správní rady  a 
dozorčí rady dále děkujeme také členům House Committee - komise, která po celý 
rok velmi úzce spolupracovala s projektanty na tvorbě plánů a měla na zřeteli veškeré 
standardy, aby dům co nejlépe sloužil rodinám nemocných dětí a zároveň poskytoval 
maximální komfort při zachování technických, bezpečnostních i hygienických nároků.



DěKuJEME fIrEMNíM DárcůM
Děkujeme také ostatním podporovatelům z řad firem, které aktivně a pravidelně přispívají na naše aktivity. V 
roce 2019 jsme získali přes 500tis. Kč. 

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 100 000 Kč
HAVI Logistics 100 000 Kč
LE+CO 100 000 Kč
Farm Frites Poland SA 124 180 Kč
Kitl 30 000 Kč
Helma 365, s.r.o. 28 000 Kč
Eisberg Spolka	 19	658	Kč

Foto z běžeckých štafetových závodů  
CRAFT TEAM RUNNING

Dále děkujeme těm, kteří nás podporují formou nefinančních darů: darováním služeb, zboží, poukázek, sníže-
ných cen či jiných výhod.



LIDé a KONTaKTY

PracOVNí TÝM
Mgr. Ivana Pešatová, ředitelka 
Terezie Šedivá, asistentka 

SPráVNí raDa:
František Houška,  předseda správní rady a Managing Director 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 provozovatelka restaurací McDonald´s
Ing. Radek Janalík,  člen správní rady a provozovatel 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 Property & Procurement manager v McDonald´s ČR a SR
Mgr. Ivo Jarkuliš,  člen dozorčí rady a majitel restaurací McDonald´s

KONTAKT:
Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 
IČ: 26730731
Spisová značka: N 1345 vedená u Městského soudu v Praze
www.drmcd.cz , info@drmcd.cz  

abY rODINY 
MOhLY bÝT SPOLu



ROZVAhA K 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
  
AKTIVA Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019
A.	 Dlouhodobý	majetek	 2 788	 1 182
II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 788 1 182
 Nedokončený dlouhod. hmotný majetek  288 0
 Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 2 500 1 182

B.	 Krátkodobý	majetek	 46 061	 59 779
I.  Zásoby 52 11
 Materiál na skladě 20 11
 Zboží na skladě 32 0
II. Pohledávky celkem 2 0
 Odběratelé 0 0
 Pohledávky za zaměstnanci 2 0
III. Krátkodobý finanční majetek 45 964 59 724
 Peněžní prostředky v pokladně 57 29
 Peněžní prostředky na účtech 45 907 59 695
IV. Jiná aktiva 43 44
 Náklady příštích období 43 44
ÚHRN	AKTIV	 48 849	 60 961

PASIVA Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019
A.		Vlastní	zdroje	celkem	 46 305	 59 601
I.  Jmění celkem 46 382 59 601
 Vlastní jmění 200 200
 Fondy 46 182 59 401
II.  Výsledek hospodaření -77 0
 Účet výsledku hospodaření 7 0
 Výsledek hospodaření ve schval. řízení xxx 0
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -84 0
   
B.	 Cizí	zdroje	 2 544	 1 360
III.  Krátkodobé závazky 326 148
 Dodavatelé 238 43
 Zaměstnanci 45 57
 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 1
 Závazky k instit. soc. zabez. a veř. zdrav. poj. 29 37
 Ostatní přímé daně 8 9
 Jiné závazky 5 1
IV.  Jiná pasiva 2 218 1 212
 Výdaje příštích období 1 0
 Výnosy příštích období 2 217 1 212
PASIVA	CELKEM	 48 849	 60 961

VýKAZ ZISKu A ZTRáTY K 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

NáKLADY hlavní činnost Vedlejší činnost celkem
I.  Spotřeb. nákupy a nakupov. služby celkem 1 466 1 1 467
 Spotřeba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávek 107 1 108
 Prodané zboží 868 0 868
 Náklady na cestovné 38 0 38
 Náklady na reprezentaci 10 0 10
 Ostatní služby 443 0 44 
III.  Osobní náklady celkem 1 343 0 1 343
 Mzdové náklady celkem 960 0 960
 Zákonné sociální pojištění 346 0 346
 Zákonné sociální náklady 37 0 37
IV.  Daně a poplatky celkem 1 0 1
V.  Ostatní náklady celkem 359 0 359
 Kursové ztráty  1 0 1
 Jiné ostatní náklady 358 0 358
NÁKLADY	CELKEM	 3 169	 1	 3 170

VýNOSY hlavní činnost Vedlejší činnost celkem
II. Přijaté příspěvky 2 072 0 2 072
 Přijaté dary 2 072 0 2 072
III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží 876 1 877
IV.  Ostatní výnosy 221 0 221
 Výnosové úroky 97 0 97
 Zúčtování fondů 108 0 108
 Jiné ostatní náklady 16  16
    
VÝNOSY	CELKEM	 3 169	 1	 3 170
Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	 0	 0	 0
Výsledek	hospodaření	po	zdanění	 0	 0	 0

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.



VýDAjE A NáKLADY cELKEM 2019  5 434 756  KČ
   
Projekt	ubytování	rodičů	a	výstavba	domu	Ronalda	McDonalda	ve	FNM	 2 373 166	Kč
Ubytování rodin dlouhodobě hospitalizovaných dětí v motolské ubytovně 245 820 Kč
Mzdy včetně odvodů (projekt výstavby domu, koordinace programu ubytování)  106 663 Kč
překlady  88 612 Kč
Bankovní poplatky, popl. Nadace VIA  1 099 Kč
FN Motol architekt. Práce Tora F  1 317 867 Kč
FN Motol architekt. Studie  353 018 Kč
FN Motol zpracování IG průzkumu  200 325 Kč
FN Motol revize potrubí  59 762 Kč
Právní služby – příprava legislativních podkladů pro realizaci stavby 0 Kč

Náklady	na	správu	nadačního	fondu	 	 1 611 735	Kč
mzdy včetně odvodů  829 570 Kč
vzdělávání členů správní rady a zaměstnanců včetně cestovného 99 632 Kč
kancelářské potřeby a pohonné hmoty  72 181 Kč
náklady na reprezentaci  10 031 Kč
provoz kanceláře (nefinanční dar zakladatele)  162 916 Kč
ostatní nefinanční dary  14 605 Kč
zmařená investice  287 854 Kč
nákup služeb z toho:  134 946 Kč
- audit  24 200 Kč
- účetnictví  79 000 Kč
- právní služby a poradenství  0 Kč
  
Náklady	na	fundraising	 	 1 443 414	Kč
 mzdy včetně odvodů  382 635 Kč
 nákup předmětů v rámci veřejné sbírky  868 234 Kč
 nepeněžní dary - Decasport  25 000 Kč
 nákup materiálu  1 670 Kč
 nákup služeb z toho  165 875 Kč
 výroční zpráva  94 527 Kč

Náklady	na	poslání	 50ks	triček	nepen.	dar	 5 808	Kč
Náklady	vedlejší	činnost	(prodej	předmětů)	 výroba	předmětů	 633	Kč

PřÍjMY A VýNOSY cELKEM 2019  16 856 374 KČ

Pokladničky	v	restauracích	McDonald´s	-	veřejná	sbírka Zákazníci rest. McDonald´s  3 987 863	Kč

Darovací	tlačítka	na	kioscích	v	restauracích	McDonald´s	-	veřejná	sbírka Zákazníci rest. McDonald´s 2 336 190	Kč

Čistý	výnos	z	prodeje	samolepek	–	ručiček	v	rest.	McDonald´s	-	veř.	sbírka Zákazníci rest. McDonald´s 3 102 765	Kč

Čistý	výnos	z	prodeje	ván.	vykrajovátek	v	restauracích	McDonald´s	-	veř.	sbírka Zákazníci rest. McDonald´s 2 656 000	Kč

Craft	Team	Running	-	prodej	darovaných	registrací	 	 40 000	Kč

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.  20 000 Kč
McDonald`s ČR spol. s r.o.    16 000 Kč
Max Restaurant, s.r.o.  4 000 Kč
Dary	od	jednotlivců	 	 116 150	Kč

Michael Friedrich  60 100 Kč
František Houška  20 000 Kč
Zaměstnanci servisního centra McDonald´s:  36 050 Kč
Individuální	dary	na	sbírkový	účet	 	 70 956	Kč

Dary od zakladatele McDonald`s	ČR	spol.	s	r.o.		 857 794	Kč

Dary od zakladatele Rekl.		spol.	McDonald´s	s.r.o. 15 000	Kč

Dary	od	licenčních	partnerů	McDonald´s Provozov.	rest.	McDonald´s	 2 771 297	Kč

AMI Restaurant, s.r.o.  165 541 Kč
Baierová, s.r.o.  190 645 Kč
Entrata, s.r.o.  64 581 Kč
Family Restaurant, s.r.o.  73 493 Kč
HK Restaurant, s.r.o.  80 291 Kč
Jan Ostrý, s.r.o.  81 363 Kč
Jandouš - Restaurant, s.r.o.  107 485 Kč
Jarkuliš, s.r.o.  155 098 Kč
Kleiblová, s.r.o.  163 130 Kč
M RESTAURANT, s.r.o.  248 704 Kč
Macík, s.r.o.  150 916 Kč
Max Restaurant, s.r.o.  213 850 Kč
MC Partners, s.r.o.  265 180 Kč
McD EHA   62 914 Kč
Mc Omnia, s.r.o.  74 829 Kč
McPlace, s.r.o.   70 405 Kč
Meki, s.r.o.  81 085 Kč
MT Restaurant, s.r.o.  163 759 Kč
Muran, s.r.o.  104 139 Kč
Pexx Consulting, s.r.o.   64 960 Kč
S-Restaurant,  s.r.o.  106 675 Kč
TOMKRI, s.r.o.  82 254 Kč
Dary	od	právnických	osob	 	 511 847	Kč

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.  100 000 Kč
Havi Logistics s.r.o.  100 000 Kč
LE+CO  100 000 Kč
Farm Frites Poland SA  124 180 Kč
Helma 365, s.r.o.  28 000 Kč
Eisberg Spolka  19 658 Kč
Kitl   30 000 Kč
RMHC Global  10 009 Kč
Úroky  179 766 Kč
Tržba z prodeje předmětů  1 000 Kč
Dary pokladna  1 417 Kč
Nepeněžní	dary	 	 208 329	Kč

McDonald`s ČR spol. s r.o.    162 916 Kč
Decasport  25 000 Kč
trička 50ks  5 808 Kč
MS Office  14 517 Kč
ostatní  88 Kč



Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat,  a pokud je to relevantní,  popsat  v příloze účetní  závěrky záležitosti  týkající  se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s  výjimkou
případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v  souladu s výše uvedenými
předpisy  ve  všech  případech  v  účetní  závěrce  odhalí  případnou  existující  významnou  (materiální)
nesprávnost.  Nesprávnosti  mohou vznikat  v důsledku podvodů nebo chyb a považují  se  za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností  uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a vyhodnotit  rizika významné (materiální)  nesprávnosti  účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti  způsobené  chybou,  protože  součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol  správní radou.

 Seznámit  se  s  vnitřním  kontrolním  systémem  Organizace  relevantním  pro  audit  v  takovém
rozsahu,  abychom  mohli  navrhnout  auditorské  postupy  vhodné  s  ohledem  na  dané  okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit  vhodnost  použitých  účetních  pravidel,  přiměřenost  provedených  účetních  odhadů  a
informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky  správní
rada  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná  (materiální)
nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo podmínek,  které  mohou  významně  zpochybnit  schopnost
Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na  informace  uvedené  v  této  souvislosti
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali  do data naší  zprávy.  Nicméně budoucí  události  nebo podmínky mohou vést
k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit  celkovou prezentaci,  členění  a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní  závěrka  zobrazuje  podkladové  transakce  a  události  způsobem,  který  vede  k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu  a  o  významných  zjištěních,  která  jsme  v  jeho  průběhu  učinili,  včetně  zjištěných  významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                             Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277                                                                                           oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 22. května 2020
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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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o  Organizaci  jsou
uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.
Podle  našeho názoru  účetní  závěrka podává  věrný a poctivý  obraz  aktiv  a pasiv  organizace  Dům
Ronalda McDonalda, nadační fond k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31.12.2019 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.
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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 
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