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ÚVOD
Závažnou či život ohrožující diagnózu svého dítěte slyší
od lékařů několik stovek českých rodičů ročně. Zhruba
350ti z nich se týká zhoubné nádorové onemocnění,
přičemž více než polovina případů se diagnostikuje
na Klinice dětské hematologie a onkologie v pražské
Fakultní nemocnici v Motole. Podobné je to i na dalších
specializovaných pracovištích jako třeba neurologie
či kardiochirurgie. Všechny tyto děti jsou odkázány
na náročnou léčbu a často tráví v nemocnici dlouhé
měsíce. Řada dětí může některá vyšetření či léčebné
zákroky absolvovat ambulantně a denně docházet, ale
jsou-li z daleka, musí být kvůli tomu hospitalizované
- např. ozařování u onkologických dětí může trvat i
několik týdnů.
Sedm z deseti dětí, které se léčí v největší české
dětské nemocnici, je mimopražských. Jejich rodiče
pak musí velmi složitě shánět a financovat ubytování
v okolí nemocnice, aby jim mohli zůstat nablízku.
Pro mnoho z nich je to neřešitelný problém. My,
v nadačním fondu Dům Ronalda McDonalda, se
snažíme v této věci pomoci. Aby rodiny mohly zůstat
po celou dobu léčby spolu!

KDO JSME
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je česká
nezávislá nezisková organizace, jejímž zakladatelem
a partnerem je Společnost McDonald´s.

Aby rodiny mohly být spolu...

Naším posláním je vytvářet, vyhledávat a podporovat
programy, které zlepšují zdraví a kvalitu života
vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných
dětí a jejich rodin. Jsme součástí celosvětové
sítě charitativních organizací Ronald McDonald
House Charities (RMHC). Po celém světě budujeme
a provozujeme programy, které těmto rodinám
pomáhají. Nejvýznamnějším projektem jsou Domy
Ronalda McDonalda nabízející bezplatné a komfortní
ubytování v těsné blízkosti nemocnic. Vůbec první
Dům byl otevřen v roce 1974 ve Philadelphii, následně
se organizace rozšiřovala dále po Spojených státech
a v roce 1981 i mimo ně. Nyní působí na všech
kontinentech a každoročně podpoří miliony dětí i
jejich rodin.

Proč to děláme
Víme, že přítomnost rodiny pomáhá dětem a má
silný pozitivní vliv při uzdravování. Proto organizace
po celém světě staví domy, které rodinám umožňují
bezplatný přechodný pobyt v blízkosti nemocnic.
Domy takto nabízejí rodinám faktickou, finanční i
psychickou pomoc formou kvalitního a pohodlného
ubytování, aby měly více sil na podporu svých
nemocných dětí. V současné době organizace
provozuje 376 takových domů ve více než 60 zemích
světa a každý rok přibývají další. V české republice
právě budujeme svůj první Dům Ronalda McDonalda
v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

SLOVO ŘEDITELKY
Rok 2020 byl pro nás všechny jiný. Hned jeho úvodu
nás zcela nečekaně zasáhla pandemie COVID 19,
která v krátké době paralyzovala celou společnost.
Její dosah se nevyhnul nikomu, tedy ani nám.
Nejvýrazněji jsme to pocítili na příjmech nadačního
fondu, protože z důvodu uzavření restaurací našeho
hlavního partnera, společnosti McDonald´s, jsme
v tomto roce nemohli uspořádat ani jednu ze
dvou tradičních prodejních kampaní charitativních
předmětů. Také roční bilance příspěvků do veřejné
sbírky od zákazníků restaurací byla kvůli tomuto
období v součtu o hodně nižší, než známe z jiných
let. Celkovou „ztrátu“ odhadujeme na cca 10 milionů
korun.
I přes nečekaný vývoji událostí roku 2020, jsme se ale
dokázali posunout vpřed v našem mnohaletém úsilí,
které celou dobu směřuje ke stavbě prvního českého
Domu Ronalda McDonalda v pražské Fakultní
nemocnici v Motole. Naprosto zlomovým pro nás
bylo vydání stavebního povolení, které projekt získal
k 31.3.2020, tedy již v době pandemie. Udělalo nám
nesmírnou radost, že se to podařilo a děkuji všem
pracovníkům stavebního úřadu Prahy 5 za součinnost!
Znamenalo to pro nás „zelenou“ pro zahájení další
etapy, kdy Fakultní nemocnice mohla oficiálně
vyhlásit veřejný tendr na dodavatele stavby a my jsme
mohli s architekty a komisí dobrovolníků pracovat
na detailním projektu interiéru. Ten se moc povedl
a mám z něj obrovskou radost! Věřím, že rodiny
malých pacientů najdou u nás skutečné pohodlí a

veškeré potřebné zázemí, které potřebují. Na těchto
stránkách Vám předkládáme vizualizace, abyste i Vy
mohli s námi už nyní do Domu nahlédnout.
Rok 2020 – rok covidový – nás také mnohému
naučil. Naučil nás, jak důležité jsou vzájemné
vztahy a vazby a to nejen v blízké rodině, ale i mezi
obchodními partnery. Nesmírně si vážím toho,
že právě v tak těžké době jsme s naším hlavním
partnerem uzavřeli významnou smlouvu o víceleté a
pravidelné finanční podpoře na provozní náklady naší
organizace. Znamená to, že veškeré další dary – ať
už od veřejnosti, restaurací či jiných firemních dárců
– půjdou stoprocentně na podporu našich projektů,
aktuálně tedy na stavbu a vybavení Domu Ronalda
McDonalda v Motole. Velmi důležitým ujištěním o
vzájemné podpoře byl také nový závazek všech
provozovatelů restaurací McDonald´s v ČR, který se
týká daru z produktu.
Ráda bych tedy moc poděkovala všem jedincům i
firmám, kteří nás v právě tak složitém roce podpořili,
nenechali nás „na holičkách“ a pomohli nám
pokračovat v tom, čemu věříme.
Děkuji, že jste v tom stále s námi. Aby rodiny mohly
být spolu!
Ivana Pešatová
PS: Tendr na zhotovitele stavby se pro mnoho dotazů
ze strany zájemců nepodařilo uzavřít do konce roku
2020, ale ve chvílích, kdy výroční zpráva vzniká, již
víme, že se nejen úspěšně uzavřel v počátku roku
2021, ale také to, že stavba byla zahájena!

Naše aktivity
DOSAVADNÍ AKTIVITY

DŮM RONALDA McDONALDA
Projekt Domu Ronalda McDonalda se finálně začal
rýsovat v roce 2019, kdy jsme po mnoha letech
jednání s Fakultní nemocnicí v Motole našli konečně
společné řešení na jeho výstavbu. Dům postaví
nemocnice na svém – tedy státním – pozemku a
proto zůstane i jeho majitelem. Nadační fond daruje
veškeré potřebné prostředky na projektové, přípravné
i stavební práce. Následně dům na vlastní náklady
i vybaví a bude jej provozovat pro rodiny vážně a
dlouhodobě nemocných dětí po dobu minimálně 50
let. Tento posun znamenal start projektování, které
bylo před koncem roku 2019 plně dokončeno, a byla
podána žádost o stavební povolení.
V roce 2020 tedy nastal zásadní a zlomový okamžik,
kterým bylo k 31.3.2020 vydání stavebního povolení
projektu Výstavby Domu Ronalda McDonalda v
pražské Fakultní nemocnici v Motole!
Mohli jsme se tedy pustit do další práce – do
detailního projektu interiéru. Návrh celé budovy i
interiéru má na svědomí architektonické studio Labor
13, které navíc část práce – návrh interiérové studie –
věnovalo nadačnímu fondu darem, děkujeme!
Celá koncepce je řešená tak, aby budova splňovala
všechny potřebné nároky, ale zároveň byla
jednoduchá a příjemně zapadla do svého okolí v
rámci areálu nemocnice. Navrhovaná budova je
třípodlažní, se dvěma nadzemními podlažími a
jedním podlažím, které je částečně pod rovinou
terénu. 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. Tyto prostory budou masivně prosklené tak,
aby se opticky staly součástí parkově řešeného
prostoru před objektem, zejména pak travnatými
plochami s nižší zelení. Každá rodina dostane k
dispozici jeden pokoj a bude jej užívat dle svých
potřeb, aby dlouhodobě hospitalizované dítě mohla
přijet podpořit i širší rodina.
Jakkoli jsme doufali, že v roce 2020 začneme Dům
Ronalda McDonalda již stavět, nepodařilo se. I v plánu
výstavby se mírně projevila pandemie. Týkalo se to
zejména delších časových lhůt v administrativních
procesech: Například vyhlášení veřejného tendru na
zhotovitele stavby motolskou nemocnicí v době, kdy
měla nemocnice v rámci této závažné celosvětové
události tzv. „jiné starosti“, se odložilo o pár měsíců
až na červenec. Zároveň se v jeho průběhu lhůta pro
podávání nabídek několikrát prodlužovala, proto se
nepodařilo dokončit je do konce roku 2020, ale až
zkraje toho následujícího.

Takto bude
Dům Ronalda McDonalda
vypadat po dokončení

Již více než 15 let hradíme ubytování ve stávající motolské ubytovně za rodiče dětských pacientů, kterým
tyto výdaje nehradí pojišťovna. I zde se projevila pandemie, kdy z důvodů a omezení návštěv v nemocnicích bylo těchto rodin o něco méně.
V roce 2020 jsme takto podpořili 258 rodinných příslušníků 102 dětí, kterým jsme zaplatili celkem 1549
noclehů v hodnotě 181 860,- Kč.

FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2020
V roce 2020 dali všichni naši příznivci
dohromady částku 14 855 143 Kč a zvýšili
tím opět šanci na pomoc mnoha rodinám
nemocných dětí. Jsme velmi potěšeni a
sledujeme s motivací, že náš projekt i přes
celosvětovou krizi zajímá stále více lidí a rádi
jej finančně podporují. Každá podpora je pro
nás opravdu nesmírně důležitá. DĚKUJEME!

Partneři a naše cíle

Cíl roku 2021

Z důvodů pandemie bylo vše komplikovanější
než za normálních okolností. Celý rok se nesl v
duchu nejistoty jak pro firmy a veškerý business,
tak samozřejmě i pro neziskové organizace. O to
více velmi děkujeme našim stálým a dlouhodobým
partnerům, vážíme si jejich pomoci a věříme, že po
skončení pandemie budeme i nadále pokračovat
společnými pozitivními skutky. Zásadní pro nás nová
forma dlouhodobé dohody s naším zakladatelem
a hlavním partnerem společností McDonald´s o
stabilní finanční podpoře provozních nákladů řízení
nadačního fondu, v hodnotě 2,5M Kč ročně. Znamená
to pro nás stabilitu, že organizace může fungovat i
dále a také to, že veškeré ostatní dary a příspěvky
jdou pouze na naše projekty.

Abychom došli do zdárného cíle a mohli v druhé
polovině roku 2022 v novém domě přivítat rodiny
hospitalizovaných dětí, máme závazky najít co
nejdříve vhodné sponzory pro vybavení domu, jehož
výstavba je již zahájena a taktéž najít nové partnery
pro dlouhodobou spolupráci s nadačním fondem. V

DĚKUJEME společnosti
McDonald´s ČR a SR za to,
že je s námi!

plánu máme také přinést téma Family centered care
neboli Péče orientované na rodinu do zorného pole
veřejnosti a více informovat o skutečné podstatě naší
práce, která má velký přesah a je v České republice
unikátní. Rádi bychom i pomalu rozšiřovali tým, nejen
pro personál v novém domě.

Pomozte nám vybavit první Dům Ronalda McDonalda v České republice. Všem dárcům
a příznivcům našeho nadačního fondu – současným i budoucím – předem děkujeme!

Děkujeme majitelům restaurací
za jejich přímou finanční podporu!
I přesto, že byly restaurace v roce 2020 dohromady 4
měsíce zavřené, díky celoročnímu „daru z produktu“,
kterým nás majitelé restaurací McDonald´s začali
podporovat již s koncem roku předešlého formou
příspěvku 1Kč z každé kávy prodané u hlavního
pultu jsme od nich získali krásných 3 367 868 Kč.
Od listopadu pak kávu vystřídala nová varianta ve
formě 2Kč z každého Happy Meal a z ní do konce
roku dalších 381 074Kč. V říjnu se podařilo uspořádat
tradiční McHappy Day – den, kdy polovina tržby z
celorepublikového prodeje hranolek jde právě na
podporu našeho projektu – a vynesl krásných 1 615
589 Kč.

za možnost pořádání
veřejné sbírky
Jak jsme již zmínili, velmi poklesl příjem sbírkových
kasiček, které jsou umístěné na pultech restaurací a
kam zákazníci přispívají hotově. V důsledku uzavření
restaurací jsme namísto loňských 4M Kč vybrali jen
Moc děkujeme majitelům restaurací
za celkovou finanční podporu 5 364 531 Kč!

polovinu, tedy 2 miliony Kč. „Zachránili“ nás však
samoobslužné kiosky, kde mohou zákazníci přispět
dvacetikorunou před závěrečnou platbou! Aktivace
této formy příspěvku se podařila již na konci roku
2019 a díky tomu nám v tomto roce přinesly krásných
téměř 5,8 milionu Kč, a to i přes dočasné uzavírky.

za možnost a ochotu
k prodejním charitativním akcím,
i když se to nepovedlo
Bohužel ani jedna z prodejních akcí se kvůli pandemii nemohla uskutečnit – obě se termínově trefily do
dvou „vln“ pandemie. V roce 2020 jste tedy v restauracích nemohli vidět ani samolepky „ručiček“, ani si
pořídit vánoční vykrajovátko. Očekávaný výnos těchto aktivit byl přitom cca 5 milionů korun.

Děkujeme hostům restaurací

fundraisingové eventy

V roce 2020 jsme díky vám na pomoc rodinám získali konkrétně:
2 004 023 Kč ze sbírkových kasiček
5 790 233 Kč z příspěvků na samoobslužných kioscích

I přes střídavé období lockdownů v průběhu roku 2020 se podařilo uspořádat první
regulérní ročník DŮM RONALDA McDONALDA GOLF CUP. Golfový turnaj na Hluboké,
během nějž měli hráči možnost přispívat hotově do sbírkových kasiček nadačního fondu, zorganizoval provozovatel restaurací McDonald´s v Českých Budějovicích, Táboře
a na pražském Smíchově pan Michal Mládek. Celkový výtěžek akce byl 101 tisíc korun
a my za ně všem účastníkům a především pořadateli moc děkujeme!

7 794 256

Novinkou letošního roku byl covidovou dobou inspirovaný a narychlo připravený projekt našeho partnera #Hudbouspolu. Ten měl za cíl povzbudit a potěšit děti a rodiny – a nejen je - aby lépe zvládali psychicky náročné období, kdy jsme se nemohli
potkávat. Zároveň bylo cílem pomoci hudebníkům, kteří prakticky celý rok nemohli
vykonávat svou práci. V neposlední řadě bylo jeho cílem podpořit nadační fond Dům
Ronalda McDonalda. Album písniček, které v rámci projektu vzniklo, bylo veřejnosti k
dispozici zdarma v online prostředí, a komu se líbilo, mohl místo potlesku přispět naší
organizaci. Příspěvky byly směřovány na darovací online portál darujme.cz, takže patří
do součtu individuálních darů, z celkové částky bylo ale cca 50 tisíc Kč vybráno právě
díky tomuto projektu.

Děkujeme individuálním dárcům
Příspěvky jednotlivců, které nejsou přímo provázané s nějakou fundraisingovou
aktivitou 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 společnosti McDonald´s pravidelně ze své mzdy.
Moc děkujeme všem, kteří i ve složité době pandemie jakýmkoli z výše uvedených
způsobů přispěli, velmi si takového kroku vážíme a rádi bychom individuálních dárců oslovili do budoucna více! V roce 2020 jsme od nich získali celkem 162 tisíc Kč.

#Hudbouspolu

DŮM RONALDA McDONALDA GOLF CUP

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 opět děkujeme také členům House Committee - komise, která po celý
rok velmi úzce spolupracovala s projektanty na tvorbě plánů interiéru domu 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 za podporu firmám, které přispěli na naše aktivity.
V roce 2020 jsme od nich získali téměř 700 tisíc korun.
Farm Frites Poland
CocaCola
Savencia Fromage & Dairy
UniCredit Bank
Kitl
Moypark
OSI Hungary
OSI Austria
YeZeDe
Eisberg Spolka

Dále děkujeme těm, kteří nás podporují formou nefinančních darů - darováním služeb,
zboží, snížených cen či jiných výhod.
252 440 Kč
127 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
38 099 Kč
25 384 Kč
25 220 Kč
20 000 Kč
6 341 Kč

DĚKUJEME ZA NEFINANČNÍ DARY
Virtulex
Evereshed Sutherland
McDonald´s ČR
Reklamní společnost McDonald´s s.r.o.

250 000 Kč
147 960 Kč
91 208 Kč
47 553 Kč

Reklamní společnost
McDonald´s s.r.o

I ZA DALŠÍ PODPORU A POMOC
Brinks
DDB
Follow Bubble

Labor 13
Nábytek Jelínek
Friends` Factory

MSL
Incomaker
Tulips

Lidé a kontakty
PRACOVNÍ TÝM
Mgr. Ivana Pešatová, ředitelka
SPRÁVNÍ RADA:
František Houška
Ing. Petr Kobylka, MBA
MUDR. Vladimír Komrska, CSc.
Zuzana Svobodová, MBA
Ing. Martin Troup
Ing. Kamila Kleiblová
Ing. Radek Janalík

předseda správní rady a Managing Director HAVI Logistics s.r.o.
člen správní rady a projektový ředitel
Global Foodservice System Solutions ve firmě Savencia Fromage & Dairy
člen správní rady a primář kliniky hematologie FNM
členka správní rady a ředitelka PR McDonald´s ČR a SR
člen správní rady a ředitel MKT McDonald´s ČR a SR
členka správní rady a provozovatelka restaurací McDonald´s
člen správní rady a provozovatel restaurací McDonald´s

DOZORČÍ RADA:
Ing. Ivana Prosecká
JUDr. Ing. Mgr. Marcel Šebek, Ph.D.
Mgr. Ivo Jarkuliš

předsedkyně dozorčí rady a finanční ředitelka McDonald´s ČR a SR
člen dozorčí rady a Property & Procurement manager v McDonald´s ČR a SR
člen dozorčí rady a provozovatel 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. 2020 (v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

		
AKTIVA	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
A. Dlouhodobý majetek
1 182
0
II. Dlouhodobý hmotný majetek
1 182
0
Nedokončený dlouhod. hmotný majetek
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek
1 182
0
B. Krátkodobý majetek
Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Pohledávky za zaměstnanci
III. Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
IV. Jiná aktiva
Náklady příštích období
ÚHRN AKTIV

59 779
11
11
0
0
0
0
59 724
29
59 695
44
44
60 961

75 294.
584
10
574
0
0
0
74 670
23
74 647
40
40
75 294

PASIVA	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
A. Vlastní zdroje celkem
59 601
71 284
I. Jmění celkem
59 601
71 335
Vlastní jmění
200
200
Fondy
59 401
71 135
II. Výsledek hospodaření
0
-51
Účet výsledku hospodaření
0
-51
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
0
0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
0
0
			
B. Cizí zdroje
1360
4 010
III. Krátkodobé závazky
148
261
Dodavatelé
43
28
Ostatní závazky
0
131
Zaměstnanci
57
56
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
1
0
Závazky k instit. soc. zabez. a veř. zdrav. poj.
37
34
Ostatní přímé daně
9
11
Jiné závazky
1
1
IV. Jiná pasiva
1 212
3 749
Výdaje příštích období
0
1
Výnosy příštích období
1 212
3 748
PASIVA CELKEM
60 961
75 294

NÁKLADY	Hlavní činnost
I. Spotřeb. nákupy a nakupov. služby celkem
934
Spotřeba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávek
103
Prodané zboží
0
Náklady na cestovné
19
Náklady na reprezentaci
3
Ostatní služby
809
III. Osobní náklady celkem
1 350
Mzdové náklady celkem
976
Zákonné sociální pojištění
343
Zákonné sociální náklady
24
Ostatní sociální náklady
7
IV. Daně a poplatky celkem
0
V. Ostatní náklady celkem
58
Jiné ostatní náklady
358
NÁKLADY CELKEM
3 169

Vedlejší činnost
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

VÝNOSY	Hlavní činnost
Vedlejší činnost
II. Přijaté příspěvky
2 051
0
Přijaté dary
2 051
0
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
0
2
IV. Ostatní výnosy
239
0
Výnosové úroky
78
0
Zúčtování fondů
115
0
Jiné ostatní náklady
46
0
				
VÝNOSY CELKEM
2 290
2
Výsledek hospodaření před zdaněním
-52
1
Výsledek hospodaření po zdanění
-52
1

Celkem
935
103
1
19
3
809
1 350
976
343
24
7
0
58
358
3 170

Celkem
2 051
2 051
2
239
78
115
46
2 292
-51
-51

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 2020		
		
Výdaje na nákup samolepek - zásoba na prodej v roce 2021

4 116 256 Kč
573 540 Kč

Projekt ubytování rodičů a výstavba domu Ronalda McDonalda ve FNM
Ubytování rodin dlouhodobě hospitalizovaných dětí v motolské ubytovně
Mzdy včetně odvodů (projekt výstavby domu, koordinace programu ubytování)
překlady		
Bankovní poplatky, popl. Nadace VIA		
FN Motol architekt. Práce Tora F		
FN Motol dokumentace pro výběr zhotovitele		
FN Motol součinnost architekta výkres. Dokumentace		
Právní služby – příprava legislativních podkladů
pro realizaci stavby		

1 314 799 Kč
181 860 Kč
113 637 Kč
0 Kč
1 450 Kč
633 011 Kč
211 750 Kč
61 408 Kč

Náklady na správu nadačního fondu		
mzdy včetně odvodů		
vzdělávání členů správní rady a zaměstnanců včetně cestovného
kancelářské potřeby a pohonné hmoty		
nákup drobného majetku		
náklady na reprezentaci		
provoz kanceláře (nefinanční dar zakladatele)		
pojištění		
ostatní náklady		
nákup služeb z toho:		
- audit		
- účetnictví		
- právní služby a poradenství		
- nájem vozu		
- nájem kanceláří		
- tel. poplatky		
		
Náklady na fundraising		
mzdy včetně odvodů		
nákup materiálu		
nákup služeb z toho		
grafické návrhy

1 538 719 Kč
919 333 Kč
23 414 Kč
37 187 Kč
18 233 Kč
2 376 Kč
91 208 Kč
40 500 Kč
6 478 Kč
399 990 Kč
24 200 Kč
78 000 Kč
147 960 Kč
73 788 Kč
36 300 Kč
2 036 Kč

Náklady na poslání 		
nepeněžní dar trička a tílka		
3D model domu nepeněžní dar		
Tora F		
Náklady vedlejší činnost (prodej předmětů)
výroba předmětů

111 683 Kč

339 041 Kč
306 794 Kč
0 Kč
32 247 Kč
32 247 Kč
349 422 Kč
47 553 Kč
250 000 Kč
51 869 Kč
734 Kč

příjmy a výnosy celkem 2020		
Pokladničky v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka
Zákazníci rest. McDonald´s
Darovací tlačítka na kioscích v restauracích McDonald´s - veřejná sbírka
Zákazníci rest. McDonald´s
Čistý výnos z prodeje samolepek – ručiček v rest. McDonald´s - veř. sbírka
Zákazníci rest. McDonald´s
Čistý výnos z prodeje ván. vykrajovátek v restauracích McDonald´s - veř. sbírka Zákazníci rest. McDonald´s
Dary od jednotlivců		
Lukáš Hrubý		
František Houška		
Zaměstnanci servisního centra McDonald´s:		
Ivana Prosecká, Zuzana Svobodová, Marcel Šebek, Lucia Kubištová,
Tomasz Rogacz, Jana Košňar, Eva Šimáková, Martin Anděl, Monika Košuličová, Dominika Hrubá

32 247 Kč
2 004 234 Kč
7 790 234 Kč
0 Kč
0 Kč
62 800 Kč
12 000 Kč
2 500 Kč
48300 Kč

Individuální dary na sbírkový účet		
89 018 Kč
Dary od zakladatele
McDonald`s ČR spol. s r.o.
506 404 Kč
Dary od zakladatele
Rekl. spol. McDonald´s s.r.o.
0 Kč
Dary od licenčních partnerů McDonald´s
Provozov. rest. McDonald´s 5 469 128 Kč
AMI Restaurant, s.r.o.		
0 Kč
Baierová, s.r.o.		
360 820 Kč
Entrata, s.r.o.		
177 509 Kč
Family Restaurant, s.r.o.		
143 865 Kč
HK Restaurant, s.r.o.		
148 066 Kč
Jan Ostrý, s.r.o.		
128 027 Kč
Jandouš - Restaurant, s.r.o.		
220 951 Kč
Jarkuliš, s.r.o.		
269 059 Kč
Kleiblová, s.r.o.		
322 575 Kč
M RESTAURANT, s.r.o.		
590 693 Kč
Macík, s.r.o.		
221 732 Kč
Max Restaurant, s.r.o.		
500 370 Kč
MC Partners, s.r.o.		
631 471 Kč
McD EHA 		
152 719 Kč
Mc Omnia, s.r.o.		
152 700 Kč
McPlace, s.r.o. 		
140 575 Kč
Meki, s.r.o.		
162 562 Kč
MT Restaurant, s.r.o.		
304 437 Kč
Muran, s.r.o.		
232 774 Kč
Pexx Consulting, s.r.o. 		
176 582 Kč
S-Restaurant, s.r.o.		
150 784 Kč
PeBu s.r.o.		
144 600 Kč
TOMKRI, s.r.o.		
136 257 Kč
Dary od právnických osob		
684 484 Kč
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.		
100 000 Kč
Coca Cola		
127 000 Kč
MOyPark France		
38 099 Kč
Yezede		
20 000 Kč
Farm Frites Poland SA		
252 440 Kč
Unicredit Bank		
50 000 Kč
Eisberg Spolka		
6 341 Kč
Kitl 40 000 Kč
OSI Fod Austria		
25 220 Kč
OSI Food		
25 384 Kč
Úroky		
200 526 Kč
Nepeněžní dary		
537 017 Kč
McDonald`s ČR spol. s r.o. 		
91 208 Kč
3D model domu		
250 000 Kč
trička a tílka		
47 553 Kč
právní služby		
147 960 Kč
ostatní		
296 Kč

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

Zpráva o ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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
sestavování
účetní závěrky je správní rada Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
Ronalda McDonalda, nadační fond k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledkuPřijejího
hospodaření
nepřetržitě
trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

určena zakladateli organizace Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

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.
parlamentu
a Rady
(EU)

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského
č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
Výrok auditora
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
pro audit nadační
(ISA), fond
případně
Naše odpovědnost
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dům Ronalda McDonalda,
(dále doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
těmitoz předpisy
audit účetní
závěrky.podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů,stanovená
která se skládá
rozvahy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora zanesprávnost
způsobenou
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy tétoVúčetní
závěrky,
která obsahuje
souladu
se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů míra
České
republiky
jistoty
je velká jsme
míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Organizaci
jsou a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající zpředpisy
ve všech
případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
na Organizaci
nezávislí
uvedených
předpisů.
uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečnýnesprávnost.
a vhodný Nesprávnosti
základ pro mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Dům
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
vyjádření
našeho
výroku.
Ronalda McDonalda, nadační fond k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Zpráva o ověření účetní závěrky

za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

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:
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Základ pro výrok

Identifikovat
a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
podvodem
nebo
zprávě
mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní radachybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými
jsou mezinárodní
standardy
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
Organizace.
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora
audit kúčetní
závěrky.
V se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
Náš za
výrok
účetní
závěrce
rizikopovinností
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky
jsme na účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
podvodu
souvisejících
s ověřením
zda mohou
ostatníbýt tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
nebo obcházení
vnitřních kontrol správní radou.
informace
nejsou
ve
významném
(materiálním)
nesouladu
s
účetní
závěrkou
či
s
našimi
znalostmi
o
účetní
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
jednotce
získanými
během
ověřování
účetní
závěrky
nebo
zda
se
jinak
tyto
informace
nejeví
jako
našeho výroku.
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných
abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením
se použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

Posoudit
vhodnost
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech rozumí,
informace zda
uvedené
ve výroční
informace,
které v této souvislosti správní rada Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti
a postup
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada

Posoudit
vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné
nedodržení
Organizace.
rada a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
uvedených
požadavků
by
bylo
způsobilé
ovlivnit
úsudek
činěný
na
základě
ostatních
informací.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Na základě
provedených
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi
a posoudit,
zda ostatnípostupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či snašimi
znalostmi
o účetní které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v existuje,
ostatní
informace,
účetní závěrce,
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace
nejeví významných
jako
jsou ve všech
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
 Tímto
ostatní
informace
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
posouzením
se byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy
případné
nedodržení
Dálezda
jsme
povinni
uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme
dospěli
při prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
Vyhodnotit
celkovou
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
informací.
provádění
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
rámci
účetní V
závěrka
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
zobrazení. věcné
uvedených
postupů
jsme
v
obdržených
ostatních
informacích
žádné
významné
(materiální)

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
nesprávnosti
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a nezjistili.
Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci,
k nimž
dospěli přiodpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
Správní
radajsme
Organizace
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
22HLAV
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za s.r.o.
nezbytný pro
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
sestavení
účetní
závěrky
tak,
aby
neobsahovala
významné
(materiální)
nesprávnosti
způsobené
podvodem
nesprávnosti nezjistili.
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
nebo chybou.
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Miroslava Nebuželská
Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
evidenční číslo 277
evidenční číslo 2092
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
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sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené
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