Na kole dětem – nadační fond
Výroční zpráva 2011

1. OBECNÉ ÚDAJE

Název:

NA KOLE DĚTEM - nadační fond

Sídlo:

Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698

Identifikační číslo:

292 35 715

Účel nadace:
- Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu
onkologicky nemocných dětí v zemích Evropské unie. Získávání diagnostických
a léčebných prostředků. Odborné vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického
personálu v oboru onkologie pro osvojení nejnovějších poznatků z oboru. Zajištění
lepšího prostředí pro léčbu a následné doléčení onkologicky nemocných dětí.
Poukázat na problémy onkologicky nemocných dětí a zlepšit jejich návrat do
běžného života.

Správní rada:
předseda:

Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
den vzniku funkce: 31.srpna 2010
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010

člen:

Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010

člen:

JUDr. Alexandr Fedoročko, dat. nar. 31.07.1956
Praha 8, Bohnice, Zelenohorská 487, PSČ 181
00
den vzniku funkce: 1.listopadu 2011

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda
správní rady.

Revizor:
Markéta Bocková, dat. nar. 07.04.1979
Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova 318/17, PSČ 500 11
den vzniku funkce: 1.listopadu 2011
Zřizovatel:
Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01

Datum vzniku NF:

31.srpna 2010

2. INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBÁCH VE STATUTÁRNÍCH,
ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH
Počet zaměstnanců během účetního období činil 0, z toho počet členů řídících
orgánů činil 0. Odměny osobám, které jsou statutárním a dozorčím orgánem nebyby
vyplaceny.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI NF
Nadační fond NA KOLE DĚTEM působí jako spoluorganizátor projektu Na kole
dětem, jehož cílem je vhodně skloubit sportovní prevenci s pomocí. Hlavní akcí
projektu v roce 2011 byla veřejná cyklotour napříč bývalým Československem.

Cyklo tour 8.-18. června 2011 Aš- Nová Sedlica
Aš-osmý červen, osm hodin, osm minut a osm sekund, takové bylo přesné
místo, datum a čas startu druhého ročníku cyklojízdy Na kole dětem- Na bicykli
deťom. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním
rozsahem zařadila mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.
Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč bývalým
Československem. Trasa byla rozdělena do jedenácti etap. Přidat se mohl každý na
kousek, jednu etapu nebo celou trasu. Mezi cyklisty nechyběli ani významné
osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. V cíli v Nové Sedlici měli cyklisté,
kteří ujeli celou trasu v nohách neuvěřitelných 1729 km, v sedle strávili 76
hodin 50 minut, projeli více než 350 měst a obcí. Navštívili krásná náměstí
s neopakovatelnou atmosférou, pozdravili se s řadou lidí, kteří projektu drželi a drží
palce a osobním příkladem, formou osvěty a propagace předali široké veřejnosti
odkaz ,,My kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají
méně“

Během jízdy se k pelotonu aktivně připojilo více než 2600 cyklistů.
V České republice se v rámci partnerství zapojilo do projektu
16 měst a obcí, ve kterých byl připraven bohatý doprovodný
program.
Bezpečnost cyklistů a silničního provozu po celou dobu cyklojízdy
zajistila Policie České republiky.
Podporu nemocným dětem projevila masa přihlížejících diváků
necyklistů, cyklojízdu sledovala média- nechyběli televizní kamery
a reportéři důležitých novin a časopisů.

Partnerství projektu Na kole dětem na jiných
sportovních akcích a projektech
-

Hostování a propagace projektu na cyklistických závodech Cyklomaraton
Morava, www.cyklomorava.cz

-

Charitativní Schwinn cycling jízdy na podporu onkologicky nemocných dětí,
www.fitness-solutions.cz

-

Na kole dětem Vysočinou- na podporu malých pacientů zorganizovala
Advokátní kancelář Mgr. Ivana Courtona jízdu po malebné krajině Vysočiny
v čele s Josefem Zimovčákem, www.nakoledetemvysocinou.cz

-

Účast a propagace projektu na sportovním veletrhu Sportlife v Brně

Přednášky ve školách
V rámci projektu Na kole dětem absolvoval Josef Zimovčák přednášky na
školách, diskutoval s dětmi o důležitosti sportu a pohybu v každodenním životě.
Známý český velocipedista měl pro děti připravený zábavný, ale poučný program,
promítání a vyprávění o jeho cestách na vysokém kole po světě, o zdolání trojice
nejznámějších cyklistických závodů Tour de France, Giro d´ Italia, la Vuelta Espana.

Rekondiční pobyt v Tatranské Lomnici
Společně se slovenským partnerem O. S. DETOM PRE ŽIVOT se NF podílel na
organizaci rekondičního pobytu dětí na Slovensku.
Výlety po horách, hry a soutěže - tak vypadal program rekondičního pobytu dětí
z Česka a Slovenska, který byl financován z části výtěžku projektu Na kole dětem.
Děti, které prodělaly onkologickou léčbu, strávily společně s maminkami pět dní
v krásném prostředí Vysokých Tater. V hotelu Odborár Titris v Tatranské Lomnici
nechyběl ani bazén s vířivkami. Přes den se malým pacientům věnovaly animátorky,
pro klid maminek byla po celou dobu pobytu přítomna lékařka z dětské onkologie
v Košicích.

4. VEŘEJNÁ SBÍRKA NA KOLE DĚTEM
Krajským úřadem Jihomoravského kraje bylo 1. 9. 2011 přijato oznámení o vzniku
veřejné sbírky Na kole dětem. Veřejná sbírka je oznámena na období od 1. 10. 2011
do 1. 9. 2014. Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na rekondiční
pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo v roce 2011 získáno 18 200,- Kč

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2011

NA KOLE DĚTEM
Nadační fond
IČO 292 35 715

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu:

Sestavila:

21.2.2012
Ing. Heligrová Ilona

(1)Popis účetní jednotky:
název: NA KOLE DĚTEM – nadační fond
sídlo: Milokošť, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou
právní forma: nadační fond
datum registrace: 31.8.2010
IČO:
292 35 715
Registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 351
Právní forma:
 Nadační fond
Vymezení účely, pro který byla účetní jednotka zřízena
 Nadační fond je registrován podle zákona č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech
popis změn a dodatků v zápisech obchodního rejstříku:
 V roce 2011 byly v obchodním rejstříku zapsány změny
statutární orgán:
Správní rada:
předseda:
Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
den vzniku funkce: 31.srpna 2010
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010Zapsáno: 31.srpna 2010
člen:
Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010Zapsáno: 31.srpna 2010
člen:
Ing. Jaroslav Miklenda, dat. nar. 13.12.1947
Veselí nad Moravou, Rumunská 737, PSČ 698 01
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010
den zániku členství: 31.října 2011Zapsáno: 31.srpna 2010

Vymazáno: 7.prosince 2011

člen: JUDr. Alexandr Fedoročko, dat. nar. 31.07.1956
Praha 8, Bohnice, Zelenohorská 487, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 1.listopadu 2011Zapsáno: 7.prosince 2011
Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda správní rady.
Zapsáno: 31.srpna 2010
Revizor: Eva Kupková, dat. nar. 12.12.1980
Nymburk, Generála Antonína Sochora 2077, PSČ 288 02
den vzniku funkce: 31.srpna 2010
den zániku funkce: 31.října 2011
Zapsáno: 31.srpna 2010 Vymazáno: 7.prosince 2011
Revizor: Markéta Bocková, dat. nar. 07.04.1979
Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova 318/17, PSČ 500 11
den vzniku funkce: 1.listopadu 2011Zapsáno: 7.prosince 2011
ostatní činnosti účetní jednotky: nejsou
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka: je to období od 1.1.2011 do 31.12.2011, rozvahovým dnem
je 31.12.2011
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: účetní záznamy jsou uchovávány po dobu, která je v souladu se
zákonem o účetnictví a vnitřním předpisem účetní jednotky.
Záznamy jsou uloženy v sídle nadačního fondu.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech
oceňování a odpisování
Způsob oceňování u majetku vlastní výroby:
a) zásoby vlastní výroby účetní jednotka nemá
b) hmotný a nehmotný majetek vlastní výroby, účetní jednotka nemá
Způsob stanovení reprodukční ceny:
 účetní jednotka reprodukční cenu nepoužila
Metoda účtování zásob a druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
 zásoby účetní jednotka nemá
Způsob stanovení opravných položek:
 opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny,
Způsob sestavení odpisového plánu (oprávky majetku):
 účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek.
Způsob přepočtu cizích měn na Kč:
 nebyly použity cizí měny

Způsob ocenění cenných papírů a derivátů (reálná cena, ekvivalence, opravná položka) :
 účetní jednotka nemá cenné papíry
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
 účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1992 Sb. O účetnictví, v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví
Změny a významné události mezi rozvahovým datem a okamžikem sestavení účetní závěrky
 změny nenastaly
Informace o zaměstnancích
 účetní jednotka neměla zaměstnance
Cizí majetek uvedený v rozvaze
 Účetní jednotka nemá
Finanční leasing majetku společnosti (tis. Kč)
 Účetní jednotka nemá majetek na leasing
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za období
 Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek
Pohledávky k rozvahovému dni
v tis. Kč
minulý rok
běžný rok
 Pohledávky celkem
0
0
 pohledávky po lhůtě splatnosti
0
0
Závazky k rozvahovému dni
v tis. Kč
minulý rok
běžný rok
 Závazky celkem
0
0
 Závazky po lhůtě splatnosti
0
0
 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti,
zdravotní pojištění – účetní jednotka nemá,

Odložená daň
 Účetní jednotka nemá titul pro účtování o odložené dani
Zákonné a ostatní rezervy
 Účetní jednotka nemá vytvořenu žádnou rezervu.
Dlouhodobé úvěry vč. úrokových sazeb
 Účetní jednotka nemá dlouhodobý úvěr

Způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném
účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá
zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů



v roce 2011 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 2.119 Kč. Tento výsledek byl zároveň základem
pro daň z příjmu. Byla využita daňová úspora podle §20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. O daních
z příjmů ve výši 228 Kč.
Investiční a provozní dotace
 Účetní jednotka neměla
Přijaté dary v roce 2011 byly ve výši 324.238 Kč
Peppermint o.s.

Grbavčic Josef
NUTREND D.S., a..s. Olomouc
Mgr. Ivan Courton, Praha 10
PENTA TRADING, spol. s r.o., Praha 4
VOTOP, s.r.o. Jihlava
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
M-SOFT, spol. s r.o.,Jihlava
EKOS,V.D., Brtnice
HEAT TRADE s.r.o., Olomouc
Město Otrokovice
Město Žatec
Město Česká Lípa
Amici miei, s.r.o., Praha 1
A+BX Okna s.r.o.
Kupková Eva

Jarolím Ladislav
MANN +HUMMEL SERVIC
Pašek Jaroslav
neznámý dárce
neznámý dárce

50 000,00
2 000,00
100000,00
16 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
10 855,00
7 000,00
55 700,00
5 000,00
1 800,00
8 083,00
2 000,00
590,00
12 910,00
22 300,00

Odeslané dary v roce 2011 byly ve výši 316.727 Kč

Sdružení šance
HAIMA CZ
NF Krtek
Nemocnice Jihlava
ubytování dětí Tatranská Lomnica
doprava dětí z Prahy do Tatr.Lomnice

50 000,00
55 700,00
95 000,00
20 455,00
60 229,00
35 343,00

Poplatky bankovnímu ústavu činily 3.400 Kč, služby účetní 2.000 Kč. Výsledek hospodaření za období od
1.1.2011 do 31.12.32011 je vykázán ve výši 2.111 Kč.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku.


Výsledek roku 2010 ve výši 18 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady převeden do jmění
nadačního fondu.

