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ÚVoDní SloVo ŘeDItele

Vážení přátelé a příznivci nadačního fondu Dům Ronalda mcDonalda,

rok 2017 se do historie DRmcD zapíše jako jeden z nejvýznamnějších. 
na jeho konci jsme se po letech jednání s fakultní nemocnicí v moto-
le dohodli na společném záměru vystavět v areálu nemocnice dům 
pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. tuto dohodu jsme pak 
před očima novinářů slavnostně podepsali na začátku následujícího 
roku.

Začíná tak etapa výstavby prvního domu Ronalda mcDonalda v čes-
ké republice. na konci bude stát náhradní domov pro rodiny vážně 
nemocných dětí, které se dlouhodobě léčí ve fakultní nemocnici v 
motole. Bude to pokrok v oblasti péče orientované na rodinu, které se 
náš nadační fond věnuje celosvětově v rámci sítě Ronald mcDonald 
House Charities (RmHC).

Vzhledem k tomu, že dobu na vyřízení všech nále-
žitostí a samotnou stavbu domu odhadujeme nej-
méně na dva roky, rozhodli jsme se ještě vylepšit 
další pokoje na nemocniční ubytovně v motole. 
I když dům přinese zvýšení kapacity o dalších cca 
20 pokojů, budou stávající pokoje na ubytovně stále 
využívány i pro kratší pobyty.

Díky dobročinným aktivitám pana Vokurky ze spo-
lečnosti Kitl jsme navázali spolupráci s nemocnicí 
s poliklinikou česká lípa, kde i za naší podpory 
budou upraveny pokoje na novorozeneckém 
oddělení tak, aby tam mohli spolu se svý-
mi novorozenci pobývat i jejich rodiče. 
česká lípa je tak kromě frýdku místku a 
Zlína další město, kde DRmcD v nemoc-
nicích mimo Prahu pomáhá zlepšit kva-
litu péče orientované na rodinu.
   
Jménem rodin, kterým nadačního fond 
Dům Ronalda mcDonalda pomohl, po-
máhá a bude pomáhat, děkuji srdečně 
všem našim dárcům, partnerům, pod-
porovatelům a příznivcům za jejich 
laskavá srdce.

Marek Šedivý
ředitel nadačního fondu 
Dům Ronalda mcDonalda
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PÉče 
oRIentoVanÁ 
na RoDInU

Všichni v nadačním fondu vě-
říme, že léčba dětí, které jsou 
dlouhodobě hospitalizovány v ne-
mocnici, probíhá rychleji a efektivněji, 
pokud mají u sebe své blízké.
Cílem péče orientované na rodinu je umožnit 
vážně nemocným dětem přístup ke špičkové lékař-
ské péči a nabídnout jejich rodinám jak psychickou tak 
fyzickou podporu formou kvalitního a pohodlného ubytování 
bez ohledu na to, jak daleko rodina pacienta bydlí.

Přínosem péče orientované na rodinu, kterou domy Ronalda 
mcDonalda poskytují, je především úleva od stresu 
a úzkosti. tím se zlepšuje schopnost rodičů podílet 

se na léčbě jejich nemocného dítěte, 
které je v péči lékařů.
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Rodinní příslušníci dětských pacientů pobývající 
v nemocnici mají možnost se kvalitně vyspat 

a odpočinout si. mají možnost sdílet svoje zku-
šenosti a prožitky s ostatními rodinami. ne-

cítí se izolováni a je u nich sníženo riziko 
posttraumatického stresu po návratu 

z nemocnice.
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Počet noclehů
2015  2 378
2016  985
2017  1 252

Podpora v Kč
2015  287 460 
2016  113 840
2017  141 820

čInnoSt naDačníHo fonDU V RoCe 2017
Program ubytování rodičů ve fakultní nemocnici v motole

PODĚkOváNÍ
Vážíme si spolupráce s dětskými klinikami Fakultní nemocnice v Motole, s jednotlivými lékaři 
a zdravotními sestrami, s vedením FN v Motole i se všemi pracovníky ubytovny, se kterými 
společně a v rámci možností usilujeme o to, ABY RODINY MOHLY BÝT SPOLU.

Děkujeme všem lidem, kteří přispěli svými penězi do našich sbírkových pokladniček, zakoupili si 
nadační samolepku ve tvaru ručičky nebo vánoční vykrajovátko na cukroví. Vážíme si toho, že vám 
není lhostejný osud rodin majících ve svém středu vážně nemocné dítě.

Děkujeme společnosti Farm Frites Poland SA, z jejíž daru budou modernizovány další pokoje pro 
rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí v motolské nemocniční ubytovně.

na základě dohody s fakultní nemocnicí v motole hradíme náklady na ubytování rodinných pří-
slušníků dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány v nemocnici a nedovršily věku 18 let. Jde o 
rodinné příslušníky, kteří nemají nárok na úhradu pobytu v nemocnici prostřednictvím zdravotní 
pojišťovny. ověřili jsme si, že přítomnost rodičů starších dětí a mladistvých je stejně důležitá jako 
u dětí menších. Starší děti daleko více vnímají, že je nemoc ohrožuje na životě a potřebují mít na 
blízku oporu, která jim pomůže zvládnout jedno z nejtěžších období v jejich životě.

Program na finanční podporu ubytování rodinných příslušníků dlouhodobě hospitalizovaných 
dětí v pražském motolské nemocnici poběží do doby, než bude otevřen první dům Ronalda 
mcDonalda.

Spolupracujeme s většinou dětských klinik ve fn v motole. Rodiče, kteří podporu potřebují, se 
obrací na kontaktní, staniční nebo vrchní sestru na dané klinice, které jim poradí jak podporu 
získat a jaký formulář vyplnit.

V programu hradíme 100 % nákladů ubytování u prvního doprovodu, které v roce 2017 činilo 120 
Kč za noc. U druhého a každého dalšího doprovodu hradíme 50 % z ceny ubytování, což v roce 
2017 odpovídalo částce 100 Kč za noc.
Pokoje na ubytovně jsou vícelůžkové. Sprchy a toalety jsou na chodbě. K dispozici je malá ku
chyňka a místnost s pračkou. Jde tedy o základní úroveň ubytování formou noclehárny. 

V druhé polovině roku 2017 jsme s vedením ubytovny začali jednat o modernizaci několika dal-
ších pokojů s cílem zvýšit kvalitu ubytování pro rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí. ote-
vření pokojů proběhne v roce 2018.

STATiSTiKy

Počet dětí
2015  103
2016  114
2017  149



Výstavba domu Ronalda mcDonalda

PODĚkOváNÍ

Děkujeme všem lidem, kteří již po několik let přispívají svými penězi do našich sbírkových pokladni-
ček, zakoupili si nadační samolepku ve tvaru ručičky nebo vánoční vykrajovátko na cukroví. Jejich 
zásluhou částka každoročně roste.

Děkujeme společnosti McDonald´s a dalším společnostem, které fandí výstavbě domu Ronalda 
McDonalda a které přispěly na jeho výstavbu.

Děkujeme advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners, která pro nás zajišťuje profesionální právní 
servis za zvýhodněné ceny.

na jaře 2017 jsme navázali na předešlá jednání z roku 2016. ta byla pozastavena kauzou vystěho-
vání nadačního fondu Klíček z motolské ubytovny, aniž by se tento spor týkal DRmcD.

V průběhu léta a podzimu jsme společně s vedením fakultní nemocnice v motole hledali nej-
vhodnější možnost spolupráce, abychom mohli v rámci české legislativy dlouhodobě poskyto-
vat služby rodinám vážně nemocných dětí.

Výsledkem jednání byla dohoda s fakultní nemocnicí v motole o společném záměru vybudovat 
a dlouhodobě provozovat v areálu nemocnice dům Ronalda mcDonalda, kterou obě strany ná-
sledně slavnostně podepsaly v únoru 2018.
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Dětské oddělení nemocnice ve frýdku místku

V říjnu 2016 byly dětskému oddělení nemocnice ve frýdku místku předány dva pokoje s koupel-
nou a toaletou a kuchyňka pro rodiče dětských pacientů. na přestavbu pokojů a kuchyňky v ne-
mocnici ve frýdkumístku, která včetně plánování započala v roce 2015 a byla dokončena v roce 
2016, věnoval DRmcD celkem 1,4 milionu korun.
Podle údajů nemocnice v roce 2017 využili služeb námi upravených pokojů rodiče 196 dětí.
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Krajská nemocnice tomáše Bati ve Zlíně

V roce 2016 jsme částkou 100 000 Kč podpořili projekt s názvem malé mimi. Výsledkem projektu 
je přestavba pokojů pro předčasně nenarozené děti a jejich maminky a také místnost, která posky-
tuje zázemí rodičům, kteří pobývají na novorozeneckém oddělení. aby byly nablízku svým dětem.
Podle údajů nemocnice v roce 2017 využili upravené prostory v roce 2017 rodiče 149 dětí.

nemocnice s poliklinikou česká lípa
V roce 2017 jsme na podnět majitele společnosti Kitl s.r.o. pana Vokurky, který věnoval našemu 
nadačnímu fondu 150 000 Kč, začali spolupracovat s nemocnicí s poliklinikou v české lípě. ta 
hledala možnosti jak upravit pokoje na neonatologickém oddělení, tak aby tam mohli pobývat ro-
diče spolu s jejich novorozenci. Díky společnosti farm frites Poland Sa  jsme mohli znásobit dar 
společnosti Kitl s.r.o. a na rekonstrukci, která proběhne na jaře 2018, tak bylo vyčleněno 300 000 Kč.

Projekty mimo Prahu



SíťoVÁní a SPolUPRÁCe

mezinárodní
RHMC Global
Dům Ronalda mcDonalda, nadační fond je držitelem certifikátu Ronald mcDonald House Cha-
rities. Je tak součástí mezinárodní sítě neziskových organizací, které jsou zakládány po celém 
světě a patří do rodiny RmHC.

to, že jsme součástí mezinárodní sítě RmHC nám přináší mnoho výhod včetně finanční podpory 
formou grantu na organizační rozvoj DRmcD. Pravidelně 4x ročně se účastníme společných tele-
fonních konferenčních hovorů, kde sdílíme zkušenosti s kolegy z celé evropy a celého světa. 
V rámci sítě RmHC se setkáváme jednou za rok s řediteli evropských organizací  v lednu 2017 se 
setkání uskutečnilov irském Dublinu.

Domácí
Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které se svým posláním zaměřují na pomoc váž-
ně a dlouhodobě nemocným dětem. Dlouhodobě spolupracujeme s nadačním fondem Pink 
Bubble, spolky můj nový život a HaIma CZ, nadační fondem malé mimi a nadačním fondem 
Kapka naděje.

Spolupracujeme s informačním portálem Hvězdy andělům pro onkologické pacienty, jejich pří-
buzné a přátele.

nadační fond Dům Ronalda mcDonalda je od roku 2015 členem asociace 
veřejně prospěšných organizací čR. tam s ostatními členskými organiza-
cemi usilujeme o prosazování hodnot v českém neziskovém sektoru, jimiž 
jsou spolehlivost, transparentnost, smysluplnost a bezpečí pro dárce a podporovatele nezisko-
vých organizací.
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2016 365 Domů Ronalda  232 Ronald McDonald 50 Ronald McDonald 
 McDonalda v 43 zemích Family Rooms Care Mobile
  ve 23 zemích v 10 zemích
 
evropa 96 24 2
USa 183 130 38
asie, Pacifik, 
Střední východ,  43 31 6
afrika 
Kanada 15 16 2 
latinská amerika 28 31 2



Finanční a ekonomické údaje
Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

AKTiVA Stav k 31. 12. 2016  Stav k 31. 12. 2017
A.   Dlouhodobý majetek 2 788  2 788
II.   Dlouhodobý hmotný majetek 2 788  2 788
  nedokončený dlouhod. hmotný majetek  288  288
       Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek   2 500  2 500
B.   krátkodobý majetek 28 763  37 981
I.   Zásoby 55  90
       materiál na skladě 55  26
       Zboží na skladě 0  64
II.   Pohledávky celkem 22  0
       odběratelé 6  0
       Jiné pohledávky 16  0
III.   Krátkodobý finanční majetek 28 429  37 844
       Peněžní prostředky v pokladně 53  48 
       Peněžní prostředky na účtech 28 376  37 796
IV.   Jiná aktiva 257  47
       náklady příštích období 257  47
  ÚHRN AkTIv 31 551  40 769

PASiVA Stav k 31. 12 .2016  Stav k 31. 12. 2017
A.   vlastní zdroje celkem 30 108  37 776
I.   Jmění celkem 30 204  37 860
      Vlastní jmění 200  200
       fondy  30 004  37 660
II.   Výsledek hospodaření 96  84
       Účet výsledku hospodaření xxx  11
       Výsledek hospodaření ve schval. řízení 4  xxx
       nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 100  95
B.   Cizí zdroje 1 443  2 993
III.   Krátkodobé závazky 173  244
       Dodavatelé 67  47
       Zaměstnanci 61  64
       Závazky k instit. soc. zabez. a veř. zdrav. poj 34  42
       ostatní přímé daně 11  11
       Jiné závazky 0  80
IV.   Jiná pasiva 1270  2749
       Výdaje příštích období 4  12
       Výnosy příštích období 1266  2737 

  PASIvA CELkEM 31 551  40 769
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výkAZ ZISku A ZTRáTy k 31. 12. 2017 (v TIS. kČ)
NÁKLADy HlaVní  VeDleJŠí 
   čInnoSt  čInnoSt  CelKem
I.   Spotřeb. nákupy a nakupov. služby celkem 2 638  55  2 693
      Spotřeba materiálu, energie a ostat.  
  nesklad. dodávek 155  2  157
      Prodané zboží 429  4  433
      náklady na cestovné 140  0  140
      náklady na reprezentaci 12  0  12
      ostatní služby 1902  49  1951
III.   osobní náklady celkem 1 439  0  1 439
      mzdové náklady celkem 1027  0  1027
      Zákonné sociální pojištění 376  0  376
       Zákonné sociální náklady 36  0  36
V.   ostatní náklady celkem 12  0  12
       Kursové ztráty  5  0  5
       Jiné ostatní náklady 7  0  7
  NákLADy CELkEM 4 089  55  4 144

VýNoSy HlaVní  VeDleJŠí 
   čInnoSt  čInnoSt  CelKem
II.   Přijaté příspěvky 3 367  0  3 367 
       Přijaté dary 3 367  0  3 367 
III.   tržby za vlastní výkony a za zboží 488  66  554
IV.   ostatní výnosy 234  0  234
      Výnosové úroky 15  0  15
       Kurzové zisky 3  0  3
       Zúčtování fondů 209  0  209
       Jiné ostatní náklady 7    7
  výNOSy CELkEM 4 089  66  4 155
 
  Výsledek hospodaření před zdaněním  0  11  11
  
	 	Výsledek	hospodaření	po	zdanění	 0		 11		 11

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.
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CELkOvé výDAjE A NákLADy 2017 4 286 212,- kČ

PROjEkT uByTOváNÍ RODIČů A výSTAvBA DOMu RONALDA  
MCDONALDA vE FAkuLTNÍ NEMOCNICI v MOTOLE 350 533,- kč

Ubytování rodin dlouhodobě hospitalizovaných dětí  
v motolské ubytovně 141 820, Kč
mzdy včetně odvodů (projekt výstavby domu,  
koordinace programu ubytování)  169 842, Kč
Právní služby – příprava legislativních podkladů  
pro realizaci stavby 38 871, Kč 

VýDaJe na HlaVní čInnoSt
NákLADy NA SPRávu NADAČNÍHO FONDu  1 384 461  ,- kč

mzdy včetně odvodů 748 519, Kč
vzdělávání členů správní rady 
a zaměstnanců včetně cestovného 139 818, Kč
kancelářské potřeby a pohonné hmoty 53 720, Kč
náklady na reprezentaci 17 439, Kč
provoz kanceláře (nefinanční dar zakladatele) 187 730, Kč
nákup služeb z toho: 237 235, Kč
  audit 24 200, Kč
  účetnictví 66 000, Kč
  právní služby a poradenství 33 644, Kč
  grafika a DtP 20 570, Kč
  programování a úpravy webu 60 005, Kč
  ostatní 32 816, Kč

VýDaJe na HlaVní čInnoSt
NákLADy NA FuNDRAISING 2 496 176,- kč

mzdy včetně odvodů 496 632, Kč
nákup předmětů v rámci veřejné sbírky 511 395, Kč
nákup služeb z toho: 1 488 149, Kč
  správa Google grantu a sociálních sítí 95 000, Kč
  výroba sbírkových pokladniček 59 083, Kč
  Goodle adWords  čerpání nefinančního daru 813 753, Kč
  svoz peněz ze sbírky  čerpání nefinančního daru 355 000, Kč
  bankovní služby v rámci sbírkového účtu 
    a ostatních účtů  čerpání nefinančního daru 11 970, Kč
  propagace 102 169, Kč
  ostatní (překlady, reprezentace, materiál) 51 174, Kč

VýDaJe na HlaVní čInnoSt
NákLADy vEDLEjŠÍ ČINNOST (PRODEj PřEDMĚTů) 55 042,- kč

výroba předmětů 55 042, Kč
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PřÍjMy A výNOSy CELkEM 2017 13 660 083 ,- kČ

Finanční zdroje:

Dary od jednotlivců 121 777 ,- kč
lucie Dostálová 2 820 , Kč
monika fišerová 100 , Kč
Klára fojtíková 200 , Kč
 Grýgerová  1 000 , Kč
Dominika Hrubá 700 , Kč
 Jiskra  200 , Kč
monika Košuličová 1 050 , Kč
Jakub Kotula 400 , Kč
alžběta Kubátová 550 , Kč
lucia Kubištová 2 900 , Kč
Barbara magendans 200 , Kč
Václav mácha 1 000 , Kč
Ivana Prosecká 10 500 , Kč
Jiří Pruša 540 , Kč
tomasz Rogacz 2 539 , Kč
Jana Řídká 2 750 , Kč
Zuzana Svobodová 5 500 , Kč
Petra Šarochová 1 800 , Kč
marek Šedivý 500 , Kč
andrea Šerá 200 , Kč
eva Šimáková 1 950 , Kč
Radek Vlašič 6 000 , Kč
Jan Vokurka 1 700 , Kč
martin Zlomek 2 000 , Kč
 anonymní dary na sbírkový účet 21 828 , Kč
 Zaměstnanci HaVI logistics s.r.o.  večírek 26 730 , Kč
 Zaměstnanci mcDonald´s  vánoční večírek 26 120 , Kč

Dary od zakladatele 
mcDonald`s čR spol. s r.o.  3 115 510 , Kč

Dary od licenčních partnerů McDonald´s  1 067 245 ,- kč
 amI Restaurant, s.r.o. 64 262 , Kč
 Baierová, s.r.o. 86 225 , Kč
 family Restaurant, s.r.o. 29 480 , Kč
 HK Restaurant, s.r.o. 40 000 , Kč
 Jan ostrý, s.r.o. 61 004 , Kč
 Jandouš  Restaurant, s.r.o. 40 000 , Kč
 Jarkuliš, s.r.o. 101 282 , Kč
 Kleiblová, s.r.o. 85 000 , Kč
 m ReStaURant, s.r.o. 75 323 , Kč
 macík, s.r.o. 69 999 , Kč
 max Restaurant, s.r.o. 68 456 , Kč
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 mC Partners, s.r.o. 70 000 , Kč
 mcPlace, s.r.o.  20 000 , Kč
 meki, s.r.o. 30 000 , Kč
 mt Restaurant, s.r.o. 89 567 , Kč
 muran, s.r.o. 30 000 , Kč
 Pexx Consulting, s.r.o.  40 178 , Kč
 SPtoP, s.r.o. 23 030 , Kč
 SRestaurant,  s.r.o. 21 533 , Kč
 tomKRI, s.r.o. 21 906 , Kč

Dary od právnických osob  913 236 ,- kč
alfa laval spol. s r.o. 39 000 , Kč
autoCont CZ a.s. 2 000 , Kč
farm frites Poland Sa 224 001 , Kč
Helma 365, s.r.o. 45 000 , Kč
InSolVenCIa GRoUP s.r.o. 2 000 , Kč
Kitl s.r.o. 150 000 , Kč
RmHC Global, Chicago 326 235 , Kč
Savencia fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 75 000 , Kč
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 50 000 , Kč

výnos z pokladniček v rámci veřejné sbírky 3 697 897 ,- kč

výnos z darovacích tlačítek na kioscích 
v restauracích McDonald´s v rámci veřejné sbírky 41 220 ,- kč

Čistý výnos z prodeje samolepek - pomocných ručiček
- v rámci veřejné sbírky 1 799 158 ,- kč

Čistý výnos z prodeje vykrajovátek 
v rámci veřejné sbírky 669 195 ,- kč

Čistý výnos z prodeje registrací na běhy 
RunCzech v rámci veřejné sbírky 56 200 ,- kč

výnos z aukce z předchozího roku v rámci veřejné sbírky 1 598 ,- kč

Příjem z prodeje předmětů 582 567 ,- kč

Úroky, ostatní výnosy, zúčtování fondů 234 146 ,- kč



Nepeněžní dary 1 368 453 ,- kč
 G4S Cash Solutions (CZ), a.s. 355 000 , Kč
 Google award´s 813 753 , Kč
 mcDonald`s čR spol. s r.o. 187 730 , Kč
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 11 970 , Kč

PODÍL NákLADů vyNALOŽENý NA SPRávu
A FuNDRAISING NADAČNÍHO FONDu v ROCE 2017 
(podle mezinárodních standardů nemá přesáhnout 35%) 16%
    
STAv NAŠETřENýCH PENĚZ NA PODPORu RODIN 
DLOuHODOBĚ HOSPITALIZOvANýCH DĚTÍ 
k 31. 12. 2017 (ubytování rodin, výstavba a provozování domu)  37 660 928 ,- kč

13



zpráva nezávislého auditora

14



zpráva nezávislého auditora

15


