Nadační Fond „N“
Výroční zpráva za rok 2015
Adresa: Novorozenecké oddělení s JIRP, FN Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5.
IČO: 60162171
Bankovní spojení: - Komerční banka a.s., V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 – Motol
č. ú.: 68235041/0100 (běžný účet)
č. ú.: 43-8455790287/0100 (spořící účet)
č. ú.: 123123123/0100 (transparentní účet)
Účel nadačního fondu:
Založením nadace „N“, ze zákona transformované v roce 1999 na Nadační fond „N“,
sledovali zřizovatelé vytvoření dostatečných finančních a jiných prostředků ke krytí nákladů,
spojených s rozvojem péče o zdravé i nemocné novorozence, včetně dětí s velmi nízkou
porodní váhou. Kvalita a rozsah péče by se tak měly vyrovnat standardu univerzitních
nemocnic v Evropě i Zámoří. Výsledkem by mělo být další snižování úmrtnosti, ale zejména
nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí.
Využívání získaných prostředků:
1) Podpora projektů, zaměřených na zlepšení zdravotní a sociální péče o ohrožené a kriticky
nemocné novorozence.
2) Podíl na doplnění technické vybavenosti pracoviště pro potřeby standardní, specializované
i intenzivní péče o novorozence.
3) Podpora každoročně pořádaného setkání rodin u nás léčených a ošetřovaných dětí s velmi
nízkou porodní a extrémně nízkou váhou.
4) Zlepšování úrovně postgraduálního vzdělávání lékařů a sester našeho pracoviště v oboru
neonatologie.
Činnost v roce 2015:
1) Pokračovala činnost nadačního fondu pod vedením správní rady ve složení: prim. MUDr.
Miloš Černý (předseda), Mgr. Kateřina Fukalová Procházková (místopředsedkyně),
MUDr. Veronika Krejčová, Doc. MUDr. Petr Zoban CSc, Eva Mlejnská, MUDr. Barbora
Fišárková Ph.D. Činnost dozorčí rady pokračovala v nezměněném složení: MUDr. Radim
Brabec (předseda) a členové MUDr. Petra Krupičková, Jana Vojtková.
2) Schůze správní a dozorčí rady se konala 16.11.2015, hlavními body programu bylo
přizpůsobení se nové právní úpravě v novém občanském zákoníku a se zápisem do
nadačního rejstříku.
3) Byla prodloužena platnost 2 domén: nadacnifondn.cz a nadacni-fond-n.cz
4) Aktualizace webovských stránek Nadačního fondu „N“ s velmi dobrou návštěvností
(12.186 unikátních přístupů/2015).
5) Pokračování služby DMS Fórum dárců s heslem „plnanaruc“ (počet DMS: 541/rok 2015).
6) Další činnost webových stránek pro DMS: www.plnanaruc.cz s návštěvností 2.397
unikátních přístupů za rok 2015, dále tisk a distribuce plakátů (Westel s.r.o., Ad Notam
s.r.o.).
7) Aktivní facebookový profil pro Nadační fond N (počet fanoušků 824).
8) Pořádání pravidelného Setkání rodin s nedonošenými dětmi (8. ročník Nedonošeného
pikniku), ošetřovanými na našem pracovišti (7. 6. 2015) na Praze 6, Ladronce. Na setkání
participovala Policie ČR, Westel s.r.o., skupina historického šermu Nevers a mnoho
dalších sponzorů.

9) Došlo k prodeji produktů, výtěžek byl poukázán na transparentní účet Nadačního fondu
N v celkové ceně 47.499 Kč. http://www.nadacnifondn.cz/products/nedonosenypiknik- 2015).
10) Z dalších proběhlých akcí vyjímáme (http://www.nadacnifondn.cz/realizovane-projekty/):
- participace na zakoupení nového přístroje pro neinvazivní podporu dýchání u
novorozenců (Nadační fond N přispěl částkou 180 tis. Kč)
- participace na zakoupení nového nábytku pro jednotku intenzivní a resuscitační péče
(26 059 Kč)
- přístroj Panda – zdroj tepla nad přebalovací pult (78 650 Kč)
- participace na zakoupení nábytku pro jednotku specializované péče (20 000 Kč)
- participace na okenních foliích (1212 Kč)
K nejvýznamnějším sponzorům Nadačního fondu patřil L.A.Fuel (150 000 Kč), Westel s.r.o.
(38.611 Kč), paní Ing. Kaštalánová – program UniCredit Bank (92 704,02 Kč) a řada dalších,
kteří jsou uvedeni v rámci transparentního účtu. Na tomto účtu se celkem shromáždilo přes
420 tis. Kč. Částka byla a bude použita v souladu s platnými stanovami.
Finanční zpráva:
a) Běžný účet, 1.1.2015-31.12.2015, č. ú.: 68235041/0100
Počáteční zůstatek
213 047,18 Kč
Konečný zůstatek
183 885,18 Kč
Celkem připsáno
3 444,00 Kč
Celkem odepsáno
32 606,00 Kč, z toho:
2 028,00 Kč – bankovní poplatky
30 000,00 Kč – nedopiknik faktura
578,00 Kč – www domény
Výsledek
-29 162,00 Kč
b) Spořící účet, 1.1.2015-31.12.2015, č. ú.: 43-8455790287/0100
Počáteční zůstatek
1 120 559,66 Kč
Konečný zůstatek
1 122 623,43 Kč
Celkem připsáno
2 122,39 Kč – úroky + bonusy
Celkem odepsáno
58,62 Kč – srážková daň z úroku
+2 063,77 Kč
Výsledek
c) Transparentní účet, 1.1.2015-31.1.2015, č. ú.: 123123123/0100
Počáteční zůstatek
346 674,65 Kč
Konečný zůstatek
459 075,35 Kč
Celkem připsáno
420 467,70 Kč – dary
Celkem odepsáno
308 067,00 Kč – bankovní poplatky,
vratka, faktury
+112 400,70 Kč
Výsledek
V Praze dne 17.3.2015

prim. MUDr. Miloš Černý
předseda správní rady

Mgr. Kateřina Fukalová Procházková
místopředsedkyně správní rady

