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Slovo předsedkyně správní rady. 
 
Vážení přátelé,  
 
držíte v ruce první výroční zprávu Nadačního fondu Ronald McDonald House Chatities 
(RMHC), Protože vznikl 1. listopadu 2013 je tato výroční zpráva za období prvních 14ti 
měsíců činnosti nadačního fondu – tedy za poslední dva měsíce roku 2013 a rok 2014. 
 
 
Nadační fond RMHC se v prvních čtrnácti měsících zaměřil především na realizaci veřejné 
sbírky. Proto je výroční zpráva na první pohled tak útlá. Na konci roku 2014 jsme se ve 
správní radě začali zabývat novou strategií nadačního fondu a rozhodli jsme o tom, že je čas 
zaměstnat v roce 2015 prvního ředitele nadačního fondu. 
 
Ač nebyly aktivity nadačního fondu tak rozsáhlé, velké poděkování platí všem, kteří nám 
pomohli s veřejnou sbírkou – zaměstnancům restaurací McDonald’s, jednotlivým 
franšízantům a všem zaměstnancům servis centra McDonald’s. Bez nich by sbírka nemohla 
existovat. Největší poděkování ale patří zákazníkům McDonald’s, kteří buď vhodili své 
peníze do sbírkových kasiček nebo si zakoupili hranolky či samolepky Pomocná ruka v rámci 
akce McHappy Day. 
 
Na závěr nelze zapomenout na lékaře, kteří denně léčí stovky nemocných dětí. Jejich práce 
nás motivuje k tomu, abychom pokračovali v myšlence Raye Kroce, zakladatele McDonald’s 
českého původu – umožnit rodinám s nemocným dítětem být spolu. 
 
 
červen 2015 
PhDr. Drahomíra Jiráková 
předsedkyně správní rady 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Den vzniku: 1. listopad 2013 
 
IČ: 02272091 
 
Zakladatelé:  
McDonald’s ČR spol. s r.o.  
Reklamní společnost McDonald’s s.r.o. 
 
Sídlo: Evropská 634, Praha 6 
 
Nadační kapitál:  100 000 Kč 

 
Účel nadačního fondu: 

• podpory zvyšování standardu ubytování, technologického, diagnostického a 
terapeutického vybavení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou 
hospitalizovaných dětí; 

• podpory všestranného zvyšování kvality života hospitalizovaných dětí jak v průběhu 
hospitalizace, tak i při resocializaci po dokončení hospitalizace; 

• podpory projektů umožňujících ubytování rodičů a jiných blízkých osob 
hospitalizovaných dětí. 

 
Správní rada nadačního fondu v roce 2013 a 2014: 
Drahomíra Jiráková – předsedkyně správní rady  
Zuzana Svobodová -  členka správní rady nahradila od 30. ledna 2014 Ing. Libora Hladíka 
Jan Starý - člen správní rady 
 
Dozorčí rada nadačního fondu v roce 2013 a 2014: 
Renáta Roubínková Baierová – předsedkyně dozorčí rady 
Vladimír Komrska – člen dozorčí rady 
Marcel Šebek člen správní rady nahradil od 30. ledna 2015 Karla Suka 
 
Kontakt:  info@rmhc.cz 
 
Sbírkový účet:  333 666 7777 / 2700 
Provozní účet:  210 903 1520 / 2700 
 



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2013 a 2014 
 
V daném období byly veškeré aktivity spojeny s realizací veřejné sbírky, která byla 
zaregistrována u Magistrátu hl. města Prahy na dobu neurčitou od 1. dubna 2014. Faktické 
sbírání peněžních prostředků do kasiček umístěných v restauracích McDonald´s ČR začalo 
v říjnu 2014. 
Účelem sbírky je zajištění finančních prostředků na pořízení vybavení pro zdravotnická zařízení 
zabývající se léčbou hospitalizovaných dětí a na podporu projektů umožňujících ubytování rodičů 
a jiných blízkých osob hospitalizovaných dětí. 
Vybírání peněžních prostředků je možné pokladničkami a sbíráním peněžních prostředků na 
bankovní účet č. 333 666 7777 / 2700. 
 



FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2013/2014 
   

Rozvaha k 31.12.2014 v tisících Kč 
   

AKTIVA Stav k 31.12.2014 Stav k 1.11.2013 
A.Dlouhodobý majetek 0 0 
B. Krátkodobý majetek 1 985 100 
B.III. Krátkodobý finanční majetek 1 985 100 

   3. Účty v bankách 1 985 100 

Aktiva celkem 1 985 100 
   

PASIVA Stav k 31.12.2014 Stav k 1.11.2013 
A.Vlastní zdroje 1 985 100 
A.I. Jmění 1 985 100 
   1. Jmění 100 100 
   2. Fondy 1 885 0 
A.II. Výsledek hospodaření  0 0 

B. Cizí zdroje 0 0 

Pasiva celkem 1 985 100 
   

první den účetního období je 1.11.2013, účetní období do 31.12.2014 má 14 měsíců 

   
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 v tisících Kč 

   

NÁKLADY Hlavní Hospodářská 
I. Spotřebované nákupy 120 0 

II. Služby 1 0 

Náklady celkem 121 0 
   

VÝNOSY Hlavní Hospodářská 
IV. 17. Zúčtování fondů 120 0 

VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 1 0 

Výnosy celkem 121 0 
   

Výsledek hospodaření 0 0 
   

první den účetního období je 1.11.2013, účetní období do 31.12.2014 má 14 měsíců 



 
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy zveřejněné ve sbírce 
listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. 

 
 

  
PODROBNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ SBÍRCE ZA OBDOBÍ 1. 4.– 31. 12. 2014 
 
výnos z pokladniček z restaurací McDonalda   71 508 Kč 
výnos z darů právnických osob na sbírkový účet   1 933 823,74 Kč 
celkový výnos        2 005 331,74 Kč 
 
Nadační fond v roce 2013 a 2014 neměl žádné zaměstnance. Veškeré činnosti zajistili členové 
správní rady, především její předsedkyně Drahomíra Jiráková. 
Členům správní rady nebyly vyplaceny žádné finanční náhrady za jejich činnost ve správní radě. 
Vzhledem k rozsahu činnosti nadační fond v roce 2013 a 2014 nevykázal žádné režijní náklady. 
 
 

 


