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Základní údaje o Nadačním fondu manželů Pokorných
Název

Nadační fond manželů Pokorných

Sídlo organizace

Smetanovo náměstí 106, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

Právní norma

Nadační fond

IČ:

076 82 999

Datum vzniku

29. listopad 2018

Spisová značka

oddíl N 492 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Statutární orgán:
Předsedkyně správní rady

Jana Pokorná, DiS.

Den vzniku funkce

29. 11. 2018

Členka správní rady

Mgr. Iveta Chlupová

Den vzniku funkce

29. 11. 2018

Členka správní rady

Mgr. Iveta Chlupová

Den vzniku funkce

29. 11. 2018

Revizor:
František Pokorný
Datum vzniku

29. 11. 2018

Zdroje nadačního fondu:
Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti získává nadační fond zejména
z následujících zdrojů:
a)

příspěvky a dary právnických a fyzických osob věnované nadačnímu fondu,

b)

veřejné sbírky, kulturní, společenské a vzdělávací akce pořádané nadačním fondem,

c)

dary a vklady zakladatelů.

Hlavní činnost:
Pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky,
pomoc rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly
v krizových situacích.
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Přehled o přijatých a poskytnutých darech 2019
Přijaté dary
V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce
nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):

Poskytovatel

Částka v Kč

WEBNIA Litomyšl

10 000

ELLA Litomyšl

14 000

Global Financial Praha

10 000

Matěj Doležal Litomyšl

20 000

František Pokorný

25 000

Přemysl Jun

13 400

František Pokorný

150 000

Ostatní celkem

326 185,46

Celkem

568 585,46

Poskytnuté dary
Organizace poskytla v účetní období dary několika fyzickým i právnickým osobám na financování
aktivit pro děti z pěstounských rodin, na rehabilitační programy, kompenzační pomůcky,
neurologické pobyty, logopedické pobyty, zdravotnický materiál. Významné dary ve výši
nad 5.000 Kč jsou uvedeny v následující tabulce

Příjemce daru

Částka v Kč

Křídla pro pěstouny

55 000

NF pro dětský smích

300 000

Jana Grivalská - Barunka

8 242

Štěpánka Pospíšilová

100 906,65

Eliška Trmačová

7 500

Vojtíšek Vacek

7 500

Dětské centrum Svitavy

18 000

MTS Sport Moravská Třebová

1 000
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Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2019 povolení pořádat 2 veřejné sbírky:

Sbírka 1:
Číslo jednací a datum rozhodnutí: KrÚ 51642/2019
Číslo sbírkového účtu: 5640931359/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Alena Brtníčková
Datum zahájení sbírky: 13.7.2019
Datum ukončení sbírky: 13.7.2019

Účel sbírky
Finanční a materiální pomoc Vojtěchu Vackovi a Elišce Trmačové (rehabilitační pomůcky,
kompenzační pomůcky, hipoterapie, neurologické pobyty).

Výnos sbírky v roce 2019
Hrubý výtěžek sbírky: 15 000,- Kč
Čistý výtěžek sbírky: 15 000,- Kč
V roce 2019 využito: 15 000,- Kč

Sbírka 2:
Číslo jednací a datum rozhodnutí: KrÚ 44534/2019
Číslo sbírkového účtu: 20001-5528781389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Alena Brtníčková
Datum zahájení sbírky: 12. 6. 2019
Datum ukončení sbírky: 30. 8. 2019

Účel sbírky
Finanční a materiální pomoc Štěpánce Pospíšilové (rehabilitační program, kompenzační pomůcky,
logopedické pobyty, neurologické pobyty).

Výnos sbírky v roce 2019
Hrubý výtěžek sbírky: 106 217,52,- Kč
Čistý výtěžek sbírky: 106 217,52,- Kč
V roce 2019 využito: 106 217,52- Kč
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Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2019 organizace vykazuje ztrátu ve výši 16 372 Kč. Základ daně z příjmu před snížením
základu daně dle §20 odst. 7 ZDP ve výši 16 372 Kč byl zjištěn následovně:

Náklady v hlavní činnosti:
Název nákladu

Hodnota v Kč

Poskytnuté dary

581 229

Ostatní výdaje

2 140

Služby – OSA

153

Ostatní poplatky

1 654

Celkem náklady v hlavní činnosti

585 176

Výnosy v hlavní činnosti:
Název výnosu

Hodnota v Kč

Přijaté dary

568 585

Ostatní příjmy

219

Celkem výnosy v hlavní činnosti

568 804

Rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti (částky jsou uvedené v Kč):
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti =

585 176 – 568 804

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti =

-16 372

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20
odst. 7 ZDP.
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Přehled činností v roce 2019
V roce 2019 se Nadační fond manželů Pokorných zaměřil na organizaci nejrůznějších
volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Materiálně, organizačně podpořil tyto akce:

1. Pomoc spolku Achilleus z.s. – pes equinovarus
Na svatebním veletrhu v Litomyšli proběhla dražba
kytic od MD creativ a Květinové galerie Eliška. Část
výtěžku byla věnována spolku Achilleus z.s.-pes
equinovarus, který pomáhá rodičům dětí
s ortopedickou vadou dolních končetin, tzv. s
golfovou nohou. K pomoci
se přidala i firma Seccon s.r.o a Třeba z dřeva,
které věnovaly 10 000,- Kč.

2. Sušička pro Barunku
Těžce postižená Barunka je v péči své
maminky od narození. Celých 24 let. Trpí
zdravotními problémy, se kterými si lékaři
nevědí rady. Paní Jarča je úžasně soběstačná
a sama se stará o Barunku, jak nejlépe umí.
Paní Jaroslavě jsme zavezli sušičku prádla,
kterou jí věnovalo Tauer Group a.s. Zároveň
jsme vybrali 10 000 korun, které maminka
využije na potřebné věci pro Barunku.
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Přehled činností v roce 2019
3. Výživa pro děti v náhradní péči
V Česku žije 19 000 dětí v náhradní péči. Maminka Lucie
Škardová skrze náš nadační fond věnovala dětskou výživu.

4. Materiální podpora kroužku Šikulové
Dobře víme, jak je správné využití volného času pro děti zásadní a důležitý.
Rozhodli jsme se podpořit kroužek Šikulové při ZŠ a MŠ A. Kučery v Ostravě, který navštěvují děti,
které nemají ideální domácí zázemí. Rodiče nejsou schopni kroužek platit a i přesto si je paní
učitelka bere a věnuje jim svůj čas vyráběním a tvořením. Děti díky sbírce mohou tvořit z nových
výtvarných potřeb.

5. Vitalstim pro Štěpánku
Štěpánka na svět přišla se zvětšenou mozkovou komorou
a rozvinula se u ní také hypotonie, oční a sluchová vada a porucha příjmu potravy. Pro zlepšení jejího
zdravotního stavu potřebovala přístroj Vitalstim aktivující svaly v obličeji a ústech.
Částka 100 000,- Kč se podařila získat díky následujícím akcím:
• Instagramová soutěž @soutezimapomaham
• Hotel Aplaus věnoval výtěžek z Lázní Ducha 14 000,- Kč
• Veřejná sbírka pro Štěpánku pod účtem 20001-5528781389/0800
• Patronací koncertu Smetanova Litomyšl
• Květiny pomáhají s MD Creativ, který věnoval 20 000,- Kč
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Přehled činností v roce 2019
6. Linhartické léto
Rádi podporujeme smysluplné projekty, které
pomáhají těm, kteří to potřebují. Pod naší záštitou
se v sobotu 13. července 2019 uskutečnila akce
Linhartické léto. Výtěžek ze startovného 15 000,- Kč
a dalších aktivit jsme věnovali Elišce Trmačové
a Vojtíškovi Vackovi.

7. Spolupráce s Basketbalovým klubem Litomyšl
Stali jsme se hrdým partnerem Basketbalového klubu
Litomyšl, 2. ligy žen. Celý výtěžek z dobrovolného
vstupného za sezonu 2019/2020 jsme společně
věnovali Tomáškovi. Duchennova svalová dystrofie.
Vzácné onemocnění postihující výlučně chlapce.
Tomáškovi ji lékaři diagnostikovali v pěti a půl letech.
Každý další rok ho čekají náročnější výzvy. Ztrácí
svalovou hmotu a mezi 8. až 15. rokem usedne na
invalidní vozík. Aby mohl žít šťastný život, potřebují
jeho rodiče upravit bydlení na bezbariérové, řeší výtah,
větší auto a další pomůcky včetně rehabilitační
terapie.

8. Lampionový průvod
Báječný lampionový průvod vybral 17 486 Kč, které jsme
věnovali Kojeneckému ústavu Svitavy. Akci podpořila Vinárna
a vinotéka U Mydláře. Celá akce byla tak báječná a naplněná
radostí a pomoci, že nás vzpomínky stále hřejí u srdce.
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Přehled činností v roce 2019
9. Zpíváme od srdce, jsou tady Vánoce
Nádherná doba adventu nás přiměla se opět sejít
a uspořádat veřejnou akci, která potěší a zároveň
pomůže. Ve spolupráci s ZUŠ Dolní Újezd, Vinárnou
a vinotékou U Mydláře jsme připravili krásný den,
kdy jsme rozdávali jmelí pro štěstí, zahřívali se
výborným svařákem a zazpívali si s dětmi pod širým
nebem. Pro děti byla připravená i vánoční tvořící
dílna. Stánek nám poskytlo Zámecké návrší Litomyšl.
Výtěžek akce byl opět věnován Tomáškovi.

10. Kasička Advent svařák
V Charitativním stánku v rámci adventní neděle se do kasičky
a prodejem vybralo 13 400 Kč. Srdečně děkujeme panu Přemyslu
Junovi a panu Dušanu Vávrovi za finanční dar ve výši 13 400 Kč
z akce Adventní neděle na Zámeckém návrší v Litomyšli.
Celá částka byla věnována Tomáškovi.

11. Ježíškovi pomocníci
Ve středu 18. prosince jsme potěšili svou předvánoční návštěvou a
dárky klienty Domova pro seniory ve Sloupnici. Každému jsme popřáli
šťastné a veselé vánoční svátky a do roku 2020 hodně zdraví.
Děkujeme všem pracovníkům, klientům a Ježíškovým pomocníkům,
kteří se do vánoční akce zapojili.
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Přehled činností v roce 2019
12. Suchá Lhota pomáhá Tomáškovi
Obec Suchá Lhota se rozhodla
výtěžek z vánoční místní
kulturní akce věnovat
Tomáškovi. Byli jsme u toho
a užili jsme si trhy, květinovou
show, koncert i dobré jídlo
a pití. Výtěžek byl věnován
Tomáškovi.

13. Koledování v kapli sv. Michaela
Lidé ze Sedliště u Litomyšle tradičně koledovali
v kapli sv. Michaela na návsi. Tentokrát s jasným
cílem: co nejvíce pomoci rodině Tomáška.
A štědrosti rozhodně nebylo málo, lidé vybrali
necelých 20 000 Kč.
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Slovo závěrem
Nadační fond manželů Pokorných přišel s obrovským srdcem pomáhat a tvořit lepší svět.
Je neuvěřitelné, že již v prvním roce svého působení dokázal tolik pomoci a dát tolik naděje
pro zlepšení života, těm kteří to potřebují. Obrovským přínosem je i jeho společenský vliv.
Akce organizované fondem mají sice primární cíl získat podporu a pomoc pro potřebné,
ale stále více si manželé Pokorní uvědomují, že jejich akce jsou oblíbené u veřejnosti
pro výjimečnou energii a možnost trávit čas s dobrými lidmi.

Jsme vděční za vše, co nás s fondem potkalo, co nás obohatilo i za velikou
podporu lidí, kteří pomáhají společně s námi. Každá pomoc, která putuje
na správné místo, nám dává naději v lepší svět a sílu pokračovat dále.

Manželé Jana a František Pokorní

fb.com/nfpokornych
nfpokornych.cz
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