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Výroční zpráva za rok 2009 
 

 

 

 

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe 

Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc 

IČ: 28573790 

tel. 585229323  

e-mail: info@pomozmedetem.cz 

Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě č. N 1003. 

 

správní rada: 

MUDr. Alice Kučová, (předseda) 

Mgr. Renata Novotníková, (člen) 

Mgr. Lenka Brtníková, (člen) 

 
revizor: 
Mgr. Jan Svoboda 

 

Nadační fond je určen na podporu tělesně nebo duševně strádajících dětí, podporu rodin s tělesně nebo 
duševně strádajícími dětmi, podporu zdravotnických a rehabilitačních zařízení určených k léčbě dětí a 
podporu školských a vzdělávacích zařízení a projektů zaměřených na vzdělávání dětí.  

Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: 500.000 Kč 

Číslo bankovního účtu: 47574757/0300 

Založeno v lednu 2009. 
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Přijaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2009  

 

Josef Čurda            337 700,00 Kč  

Vlasta Svobodová             20 000,00 Kč  

Jarmila Obrtelová             10 000,00 Kč  

Další dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem 1055000,- Kč. 

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2009 poskytnuty dary ve výši 1422700,- Kč. Všem dárcům tímto 
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně. 

 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2009 

1/09 Občanské sdružení Ryzáček, Vyšehorky 
                                                               
50 000,00 Kč  

2/09 Lysák Jan 33 000,00 Kč  

3/09 Czech Hospital o.s., Olomouc,  123 421,43 Kč                                                                   

4/09 Amelie o.s., Praha 100 000,00 Kč  

5/09 Občanské sdružení M.O.S.T., Ostrava – Mariánské Hory 100 000,00 Kč  

Celkem byly nadačním fondem v roce 2009 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 406.421,43 Kč. 
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Stručně o podpořených projektech 

 

Skupina obětavých lidí ve Vyšehorkách u Mohelnice buduje s velkou láskou k dětem a koním 
hiporehabilitační centrum, kde profesionálně a s citlivým přístupem pomáhají dětem s kombinovanými 
tělesnými i duševními vadami získat sebevědomí, otevřený vztah ke zvířatům i lidem, a pod dohledem 
fyzioterapeutů a speciálních pedagogů zmírňovat projevy spastických tělesných syndromů. Nadační fond 
poskytl pro rok 2009 prostředky tomuto sdružení Ryzáček na zajištění projektu „Kůň v terapii 
handicapovaných 2009”... 

Honzíček je těžce zdravotně postižené dítě s diagnózou - PELIZAEUS MERZBACHER SYNDROM. Je 
to vzácné, progresivní, degenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Není na to žádný lék. 
Je plně odkázán na pomoc jiné osoby. Sám nesedí, neudrží hlavičku, musí se často polohovat. Polohovací 
kočárek Tom Streeter Maxi, spolufinancován nadačním fondem, mu pomůže měnit polohy, a to pomocí 
zádové opěrky a sedací části, dále jsou u tohoto kočárku bočnice i v horní části u hlavičky, a tím je jištěn, 
když se překlopí na stranu... 

Dvojice olomouckých horolezců Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil vysoko v pákistánských Himalájích 
vlastníma rukama spolu s chudými vesničany vynosili a postavili malou Českou nemocnici. To vše v místě, 
kam nevedla silnice, nebyla elektřina, pitná voda a kde lidé neznali mýdlo. Hned první zimu pomohla 
nemocnice zachránit životy několika dětí, které by jinak čekala jistá smrt, jindy zde naprosto obvyklá. 
Nadační fond poskytl pro rok 2009 prostředky na zajištění léků pro nemocnici, včetně odčervení všech 
obyvatel, dále na přítomnost dětské sestry, revizi vodovodu a vybudování první sprchy ve vesnici 
Arandu... 

Sdružení Amelie poskytuje duševní podporu, sociální poradenství a psychoterapii onkologicky a jinak 
dlouhodobě nemocným a jejich blízkým. Nadační fond poskytl pro rok 2009 prostředky na zajištění 
psychoterapeuta pro olomouckou pobočku sdružení. Onkologická diagnóza zásadním způsobem změní 
chod celé rodiny a má velký vliv i na děti pacientů... 

Ostravské sdružení M.O.S.T. pomáhá dětem v buddhistických klášterech v Ki, Diskitu a Tikse a 
tibetských exilových vesničkách v Mussoorie v indických Himalájích. Děti uprchly z Tibetu do exilu díky 
průvodcům, kteří je převedli přes Nepál do Indie. Rodiče těchto dětí bydlí v Tibetu. Děti pochází z velmi 
chudých rodin a neměly možnost chodit tam do školy a vzdělávat se v mateřském jazyce. Nadační fond 
poskytl prostředky na projekt „Kmotrovství na dálku“ a na podporu kláštera v Ki... 
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Důležité události v činnosti fondu v roce 2009  

 

21. srpna 2009 se uskutečnila odpolední prezentace hiporehabilitačních postupů v sídle sdružení Ryzáček 
ve Vyšehorkách, účast byla hojná a počasí horké. 

8. prosince 2009 se nadační fond měl možnost zúčastnit benefičního koncertu v sále Mozarteum 
Arcidiecézního muzea v Olomouci, pořádaného sdružením Amelie za účelem seznámení veřejnosti 
s činností olomoucké pobočky tohoto sdružení. Vystoupil Olomoucký studentský orchestr a posluchači 
Konzervatoře Evangelické Akademie, kteří interpretovali díla Charpentiera, Mozarta a jiných mistrů. 
Vládla příjemná, komorní atmosféra. 

V sídle fondu proběhlo několik besed s lidmi, kteří svůj čas věnují užitečné pomoci strádajícím dětem.  

16. července 2009 byli hosty olomoučtí horolezci Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil, kteří vysoko v 
Himalájích postavili malou Českou nemocnici. Nadační fond předal těmto obětavým lidem trička s logem 
nadačního fondu, aby je dovezli do Pákistánu a předali tamějším lidem. Společně se zástupcem horské 
Chaty Paprsek se povedlo zajistit pro činnost Czech hospital ještě další příspěvek ve výši 130.000,- Kč.  

19.listopadu 2009 byla hostem Mgr. Karin Machatá ze sdružení M.O.S.T., podporující tibetské uprchlíky 
v exilu v Indii s projektem Kmotrovství na dálku. Karin Machatá vyprávěla o svých cestách za uprchlíky a 
o jejich neuvěřitelných životních osudech a drsných životních podmínkách. 
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu 

 

 
 
 
 

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. 

Nadační fond neeviduje k 31.12.2009 žádný neuhrazený závazek. 
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Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb. byly ve výši 
13.499,- Kč, což představuje 0,9% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosince 
2009. Horní hranice těchto nákladů určena statutem nadačního fondu nebyla překročena. 

 

Zpráva revizora  

Revizor Mgr. Jan Svoboda Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe, se sídlem Dvořákova 32, 779 00 
Olomouc, IČ: 28573790, podává správní radě podle § 17 odst. 3 písmene e) zákona č. 227/1997 Sb., o 
nadacích a nadačních fondech, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. 

Kontrola podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví 

Revizor při své kontrolní činnosti nezjistil chyby v plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků. 
Revizor také přezkoumal správnost účetnictví fondu za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a konstatuje, 
že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nebo ke způsobu vedení účetnictví. 

Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 

Revizor přezkoumal roční účetní závěrku a vypracovanou výroční zprávu fondu za období roku 2009, 
kterou shledal jako správnou a řádně vypracovanou. Výroční zpráva splňuje náležitosti § 25 zákona č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě jsou správné, 
úplné a dostatečné. 

Zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění 

Revizor při výkonu své kontrolní působnosti nezjistil žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byl 
povinen správní radu fondu upozornit. 
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Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, přátelům za podporu našeho úsilí. Zvláště pak děkujeme i 
všem obětavým lidem, jejichž skvělé projekty jsme měli možnost finančně podpořit. Bez nich by naše 
práce neměla smysl. 

 
 
V Olomouci dne 21. března 2010 
 

správní rada: 

MUDr. Alice Kučová v.r. 

Mgr. Renata Novotníková v.r. 

Mgr. Lenka Brtníková v.r. 

 
revizor: 
Mgr. Jan Svoboda v.r. 
 

 

 

 

 

 


