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Nadační fond FAnn dětem 
 

Jandáskova 1957/24, 621 00 Brno, IČ: 02467038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

sestavená k 31.12.2021 
 



I. Základní údaje 
 
 
Právní forma:  Nadační fond 
Název:  Nadační fond FAnn dětem 
Adresa:   Jandáskova 1957/24, 621 00  Brno 
Správní rada :  
         Předseda:  Anna Kokolusová 
         Místopředseda: Pavel Ventruba 
   Člen:   Milena Žampová 
Dozorčí rada:  
   Člen:   Radmila Gálová 
   Člen:   Alena Juráčková 
 
IČ:   02467038 
 
Datum vzniku: 4. ledna 2014, spisová značka N 485 vedená u Krajského soudu 

v Brně 
 
Účel nadačního fondu:  všestranná pomoc zdravotně postiženým, 

handicapovaným a  vážně nemocným dětem včetně 
pomoci dětem v domovech ústavní péče, a to v rámci celé 
České republiky jak formou individuální pomoci, tak 
formou projektů v rámci spolupráce s občanskými 
sdruženími, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, 
kteří se na danou problematiku specializují. 

     
Nadační fond si klade za cíl pomáhat zejména v následujících oblastech  
 
a) prenatální diagnostika, zabezpečování přístrojového vybavení pro příslušná 
zdravotní zařízení, hrazení nákladů na testování, atd.,  
b) součinnost při získávání grantů v dané oblasti,  
c) pomoc postiženým a handicapovaným dětem (děti s dětskou mozkovou obrnou, 
autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotonií, atd.),  
d) pomoc vážně nemocným dětem, podpora a pomoc dětem v dětských domovech a 
stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, které zajišťují 
dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče),  
e) podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména formou 
finanční spoluúčasti a spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími subjekty, které 
tyto pobyty organizují,  
f) finanční pomoc všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cíle nadačního 
fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu, g) financování nákupu 
dalších přístrojů a zařízení vhodných k výše uvedeným cílům 
     
 



II. Obecné účetní zásady 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
Nadační fond neeviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně 
nad 80 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 80 tis. Kč. 
 
 
2. Opravné položky 
 
Nadační fond netvořil žádné opravné položky k pohledávkám. 
 
 
3. Vlastní jmění a fondy 
 
Ve vlastním jmění nadační fond účtuje o nadačním kapitálu. 
 
Ve fondech nadační fond účtuje o přijatých a poskytnutých peněžních darech.  
 
4. Přijaté dary  
 
O přijatých darech účtuje nadační fond do fondů. 
 
 
 

 



III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
V roce 2021 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
 
Nadační fond neeviduje žádný dlouhodobý majetek. 
 
 
2. Pohledávky a závazky 
 
Nadační fond neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 
 
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Nadační fond neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze 
 
Nadační fond neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
5. Osobní náklady 
 
Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2021 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2020 

0 0 

 

z toho členů správní rady 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2021 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2020 

0 0 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy správní rady 
 

2021 v tis. Kč 2020 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

0 0 0 0 

 
Členům správní rady v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani 
jiná plnění. 



6. Zástavy a ručení 
 
Majetek nadačního fondu není zatížen žádným zástavním právem. 
Nadační fond neposkytl ani nepřijal žádná ručení. 
 
 
7. Přijaté dary   
 
V roce 2021 byly přijaty následující dary: 
 
 
 

Poskytovatel Částka 

ENVITES, spol. s r.o. 30.000,00 Kč 

FAnn Retail, a.s.                                        353.039,00 Kč 

LOPUN s.r.o.                     10.000,00 Kč 

TREE HOUSES s.r.o. 20.000,00 Kč 

Mudr. Radmila Gálová 50.000,00 Kč 

Celkem    463.039,00 Kč 

 

 
 
 
8. Poskytnuté dary   
 
V roce 2021 byly poskytnuty následující dary: 
 

Poskytovatel Dar ve výši 

Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková 
organizace          

631,00 Kč 

Dětský domov Pardubice      3.541,00 Kč 

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace 1.951,00 Kč 

Dětský domov Náměšť nad Oslavou, Krátká 284            1.598,00 Kč 

Dětský domov a Základní škola Vizovice    3.303,00 Kč 

Fakultní nemocnice Hradec Králové      83.493,52 Kč 

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem      49.989,00 Kč 

Nadační fond pomoci, Praha 4                                                                                        50.000,00 Kč 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace                 65 000,00 Kč 

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.                                      10 000,00 Kč 

Tereza Balážová                      10 000,00 Kč 

Celkem 279.506,52 Kč 



9. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Za rok 2021 nadační fond vykazuje ztrátu ve výši  296,38 Kč, která vznikla náklady 
na vedení bankovních účtů.  
 
11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
 
 
 
V Brně dne   31.3.2022 
 
 

 
 
Sestavil:   Ševčíková Lucie  
 
 
 
Správní rada:   
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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka N 485

Datum vzniku a zápisu: 4. ledna 2014
Spisová značka: N 485 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Nadační fond FAnn dětem
Sídlo: Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno
Identifikační číslo: 024 67 038
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je všestranná pomoc zdravotně postiženým, 
handicapovaným a vážně nemocným dětem včetně pomoci dětem v domovech 
ústavní péče, a to v rámci celé České republiky jak formou individuální pomoci, 
tak formou projektů v rámci spolupráce s občanskými sdruženími, zdravotnickými 
zařízeními a dalšími subjekty, kteří se na danou problematiku specializují.
Nadační fond si klade za cíl pomáhat zejména v následujících oblastech 
a)        prenatální diagnostika, zabezpečování přístrojového vybavení pro 
příslušná zdravotní zařízení, hrazení nákladů na testování, atd., 
b)        součinnost při získávání grantů v dané oblasti,
c)        pomoc postiženým a handicapovaným dětem (děti s dětskou mozkovou 
obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotonií, atd.),
d)        pomoc vážně nemocným dětem, podpora a pomoc dětem v dětských 
domovech a stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, 
které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče),
e)        podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména 
formou 
finanční spoluúčasti a spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími subjekty, 
které tyto pobyty organizují,
f)        finanční pomoc všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílu 
nadačního fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu,
g)        financování nákupu dalších přístrojů a zařízení vhodných k výše 
uvedeným cílům

Správní rada:
předseda :

  ANNA KOKOLUSOVÁ, dat. nar. 17. února 1962
Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno

místopředseda:
  PAVEL VENTRUBA, dat. nar. 11. září 1954

Kainarova 2715/66, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen:

  MILENA ŽAMPOVÁ, dat. nar. 20. srpna 1968
U Nesypky 1178/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná společně předseda správní rady a kterýkoli člen 
správní rady nebo místopředseda správní rady a kterýkoli člen správní rady.

Zakladatel:
ANNA KOKOLUSOVÁ, dat. nar. 17. února 1962
Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno

JAROSLAV KOKOLUS, dat. nar. 22. října 1959
Valtická 4107/17, Židenice, 628 00 Brno



oddíl N, vložka 485
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Dozorčí rada:
člen:

  RADMILA GÁLOVÁ, dat. nar. 30. prosince 1966
Horská 2964/34, Žabovřesky, 616 00 Brno

člen:
  ALENA JURÁČKOVÁ, dat. nar. 28. července 1972

Rakovecká 1376/17b, Bystrc, 635 00 Brno
Nadační kapitál: 1 000 000,- Kč


	Výpis

