Výroční zpráva
Nadačního fondu
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za rok 2020
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ÚVODNÍ SLOVO

1.1

Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu
Vážené dámy a pánové,
předkládáme Vám Výroční zprávu Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM za rok 2020. Tento fond
byl založen v polovině loňského roku, a je to tedy poprvé, co mám tuto milou příležitost seznámit Vás s jeho fungováním a posláním. Říká se, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší. A byť měl autor výroku na mysli širší kontext, lze ho stejně dobře vztáhnout na společnosti ČD a ČD Cargo.
I největší siláci a bojovníci v našich řadách se mohou řízením osudu stát v okamžiku slabými a potřebnými.
Železniční doprava je jedním z nejbezpečnějších způsobů cestování a přepravy zboží. Přísná pravidla dodržujeme i při dalších aktivitách, třeba při manipulaci s náklady, opravách vozidel nebo při jejich zkouškách. Přesto se
stanou nehody, které poznamenají život našich zaměstnanců, kolegů na celý život. A bohužel, někteří při nich
dokonce přijdou o to nejcennější. Železničářům a jejich rodinám se právě v těchto těžkých životních situacích
snažíme maximálně pomáhat. Abychom však ještě více využili všech možností a dostali k potřebným veškerou
pomoc i ve složitých případech, založili jsme 9. června loňského roku Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM.
Jsem rád, že za pouhý půlrok jsme ve fondu shromáždili 21 220 645,19 Kč. Příspěvek na kvalitnější kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, podporu vzdělání a rozvoje volnočasových aktivit sirotků, pomoc
po živelních pohromách, jako jsou povodně nebo sesuvy půdy, to všechno jsou případy, kde mohou tyto
peníze pomáhat. Za šest měsíců existence fond podpořil 12 žadatelů a rozdal 2 090 000,00 Kč. Dalších
1 200 000,00 Kč přidělil a budou vyplaceny v dalším období jako příspěvky na vzdělání a další potřeby nezletilým dětem železničářů, které přišly o jednoho, nebo dokonce o oba rodiče.
Chci upřímně poděkovat všem dárcům, kteří fond podpořili. Ať už to jsou naše dceřiné společnosti, nebo
drobní přispěvatelé z řad našich zaměstnanců a široké veřejnosti.
Jsem také pyšný na každého z našeho týmu, kdo nezištně myslí na pomoc svým kolegům. Spolu jsme
připraveni podat ruku každému železničáři, který to bude potřebovat. Kéž by jich bylo co nejméně! To bude
důkaz, že příslovečné neštěstí zůstalo na horách a nezamířilo k nám a mezi naše lidi. Všem přeji hodně
štěstí, zdraví a život bez úrazů a smůly.
Ivan Bednárik
předseda správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
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ÚVODNÍ SLOVO

1.2

Úvodní slovo místopředsedy správní rady Nadačního fondu
Vážení přátelé,
období, kterým v současné době lidstvo prochází, není jednoduché. Pandemie
COVID-19 nás staví před další a další výzvy a my si stále intenzivněji uvědomujeme,
jak křehký je náš svět a jak významnou roli v našich životech hrají zdraví, lidskost,
sounáležitost nebo rodinná pohoda. Věci a pocity, které jsme dříve často z různých
důvodů upozaďovali. To považuji za jeden z mála pozitivních efektů současné situace. Začali jsme se na svět dívat trochu jinýma očima a více než kdy předtím myslíme
nejen na své blízké, ale není nám lhostejný ani osud našich přátel a kolegů.
Železničáři vždy drželi při sobě, což v minulosti mnohokrát dokázali nejen slovy,
ale především činy. Vznik Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
proto vnímám jako pokračování určité tradice a stavovské hrdosti. A finanční
podpora, které se fondu průběžně dostává, je nesporným důkazem pravdivosti
mých slov. Nikdo nevíme, co nás v zaměstnání může potkat. Můžeme vykonávat
svoji práci perfektně a bez chyb, ale souhra dalších okolností nebo omylů druhých
může způsobit nehodu a ohrozit náš život. Vzpomeňme jen řadu kolizí na železničních přejezdech. Finanční pomoc Nadačního fondu nemůže zmírnit bolest
v srdcích těch, kteří se musí vyrovnat se ztrátou blízké osoby nebo s následky
úrazu, může však napomoci jejich návratu zpět do normálního života a k lepšímu
překonání všech nečekaných překážek.
Rád bych proto poděkoval všem, kteří se o vznik Nadačního fondu zasloužili,
i těm, kteří věnují nemalé úsilí na zajištění jeho činnosti. Děkuji a jsem přesvědčený, že to má smysl.
Ing. Tomáš Tóth
místopředseda správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
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Kdo jsme a jaké je naše poslání
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
(dále také „Nadační fond“) byl založen dne
9. června 2020 a dne 23. června 2020 vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou N 1826
s přiděleným identifikačním číslem 092 64 906.
Právním zakladatelem je společnost ČD Cargo,
a.s., IČ 281 96 678, se sídlem Jankovcova
1569/2c, 170 00, Praha 7 – Holešovice.
Faktickým zakladatelem je společnost
České dráhy, a.s., IČ 709 94 226,
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1,

a její dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. Faktičtí
zakladatelé Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM se společně podílí na zajištění
chodu Nadačního fondu a na náhradě nákladů
souvisejících s jeho činností.
Hlavním účelem Nadačního fondu Skupiny ČD
– ŽELEZNICE SRDCEM je pomoc osobám pracujícím, aktuálně či dříve, pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobených
zejména závažnými onemocněními, těžkými
úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), živelními pohromami či jinými vnějšími zásahy, které
podstatným způsobem negativně ovlivní život,

rodinu nebo rodinné zázemí. Účelem Nadačního
fondu není však řešení situací hmotné nouze.
Hlavní motivací k založení Nadačního fondu byla
skutečnost, že v rámci Česka doposud neexistoval
nadační fond či nadace se zaměřením na podporu lidí od železnice. Nadační fond Skupiny ČD
– ŽELEZNICE SRDCEM je tedy prvním nadačním
fondem, který se v této oblasti rozhodl pomáhat.
Nadační fond získává peněžní prostředky
prostřednictvím veřejné sbírky oznámené
Magistrátu Hlavního města Prahy, který pro
její konání vydal osvědčení sp. zn. S-MHMP
1397212/2020. Osvědčení bylo Nadačnímu
fondu doručeno dne 2. 10. 2020. Účel veřejné
sbírky je totožný s účelem Nadačního fondu.
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Naše motto
„Všichni jsme na jedné trati.“
Nikoli vždy je k nám osud života příznivě
nakloněn a mohou se vyskytnout momenty,
kdy máme pocit, že již nemůžeme pokračovat dál. Pro tyto složité životní chvíle našich
přátel a kolegů železničářů a jejich rodin je
připraven vlak našeho Nadačního fondu, jehož neutuchající modré srdce bije pouze pro
ně a říká „všichni jsme na jedné trati“.
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Činnost Nadačního fondu v roce 2020

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
vznikl teprve v polovině roku 2020, avšak i přesto
se na transparentním sbírkovém účtu k 31. 12.
2020 podařil vybrat hrubý výtěžek ve výši 21 221
tis. Kč včetně počátečního vkladu. Jiné hodnotové
přínosy Nadační fond v roce 2020 neměl.
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
pomáhá prostřednictvím nadačních příspěvků,
které vyplácí jak jednorázově, tak formou splátek.

Do 31. 12. 2020 z výše uvedeného výtěžku
byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši
2 090 tis. Kč. Správní rada Nadačního fondu
v některých případech schválila vyplacení nadačního příspěvku formou ročních splátek, aby
tak byla zajištěna dlouhodobá pomoc (typicky
v případě podpory nezaopatřených dětí). Tyto
roční splátky o celkové hodnotě 1 200 tis. Kč
budou postupně vyplaceny v letech 2021–2024.

V roce 2020 správní rada posuzovala 13 žádostí
o nadační příspěvek, přičemž z toho 12 žádostem bylo vyhověno. Nadační fond Skupiny ČD –
ŽELEZNICE SRDCEM v souladu se svým účelem
a účelem veřejné sbírky prostřednictvím nadačních příspěvků pomohl zraněným železničářům,
rodinám železničářů a rovněž vážně nemocné
dceři železničáře.
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Pracovněprávní vztahy

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM nemá žádné stálé zaměstnance
v pracovním poměru. Na jeho činnosti se podílí zejména dobrovolníci.
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FINANČNÍ INFORMACE

6. 1

Přehled majetku a závazků
31. 12. 2020 v tis. Kč

6. 2

AKTIVA

19 130

Dlouhodobý majetek

0

Krátkodobý majetek

19 130

Krátkodobý finanční majetek

19 130

Peníze na běžných účtech

19 130

PASIVA

19 130

Vlastní zdroje

19 130

Jmění

19 130

Fondy z přijatých darů

19 130

Cizí zdroje

0

Přehled dárců za rok 2020
31. 12. 2020 v tis. Kč
Celková výše finančních darů do veřejné sbírky

21 221

Z toho:

Finanční dary od právnických osob

20 210

Finanční dary od fyzických osob

811

Užití peněžních prostředků ze sníženého vkladu

200

Celková výše nefinančních darů

0

PŘIJATÉ DARY CELKEM

21 221
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6. 2

Příspěvky do veřejné sbírky
od právnických osob za rok 2020

Příspěvky do veřejné sbírky od fyzických
osob od 10 tisíc Kč za rok 2020

Název subjektu

Částka

Příjmení a jméno

Částka

České dráhy, a.s.

10 000 000 Kč

Nebeský Václav, Bc.

200 000 Kč

ČD Cargo, a.s.

9 200 000 Kč

Bednárik Ivan, MBA

100 000 Kč

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

1 000 000 Kč

Tóth Tomáš, Ing.

100 000 Kč

DPOV, a.s.

100 000 Kč

Kraus Michal, Mgr.

70 000 Kč

Terminál Brno, a.s.

100 000 Kč

Ješetová Taťána

60 000 Kč

KPT rail s.r.o.

10 000 Kč

Horný Patrik, Ing.

30 000 Kč

Česká spořitelna, a.s.

200 Kč

Heděnec Robert, Ing.

20 000 Kč

Frischholzová Jitka, Mgr.

20 000 Kč

Kubíková Jitka, Ing.

20 000 Kč

Mazura Miloš, Bc.

10 000 Kč

Chromý Tomáš

10 000 Kč

Fremr Vítězslav,Ing.

10 000 Kč

Joklík Radek, Mgr.

10 000 Kč

Sahula Stanislav

10 000 Kč

Vondráček Petr

10 000 Kč

Chmelík Jakub, Mgr., Ph.D.

10 000 Kč

Horáková Monika, Ing.

10 000 Kč
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6.3

Přehled o použití majetku Nadačního fondu
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM použil majetek v souladu s účelem, pro který byl založen, tj. zajištění pomoci osobám pracujícím pro železnici
a jejich rodinám v těžkých životních situacích. V této souvislosti byly v roce 2020 poskytnuty nadační příspěvky v celkové hodnotě 2 090 tis. Kč.

Použití majetku Nadačního fondu (k 31. 12. 2020)
Poskytnuté nadační příspěvky v souladu s účelem Nadačního fondu

2 090 tis. Kč

POUŽITÍ MAJETKU NADAČNÍHO FONDU CELKEM

2 090 tis. Kč
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6.4

Přehled obdarovaných za rok 2020
Vdova a dvě děti po strojvedoucím,
který přišel o život při železniční nehodě
VS: 07202001		
275 000 Kč vyplaceno v roce 2020
Celková pomoc 575 000 Kč rozložená
do ročních splátek až do roku 2024
Podpora rodiny a dětí při jejich vzdělávání
a volnočasových aktivitách
Strojvedoucí, který při železniční nehodě
utrpěl vážná zranění v podobě mnohačetných zlomenin, pohmožděnin
VS: 07202001		
250 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora rodiny a náhrady zdravotních výdajů
Vlakvedoucí, který při železniční nehodě
utrpěl středně těžká zranění
VS: 07202002		
70 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora rodiny a náhrady zdravotních výdajů
Vdova a tři děti po zámečníkovi kolejových
vozidel, který přišel o život při tragické
události při výkonu práce
VS: 20200011
100 000 Kč vyplaceno v roce 2020.
Celková pomoc 500 000 Kč rozložená
do ročních splátek až do roku 2024
Podpora dětí při jejich vzdělávání a volnočasových aktivitách

Vlakvedoucí, kterému po vážné železniční
nehodě byla amputována dolní končetina
VS: 07202002
300 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora rodiny, náhrady zdravotních výdajů
a zlepšení kvality života
Posunovač, který při mimořádné události
na železnici utrpěl vážná zranění včetně
amputace horní končetiny
VS: 20200006
200 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora rodiny, náhrady zdravotních výdajů
a potřeb ke zlepšení kvality života
Strojvedoucí, kterému po vážné železniční
nehodě byly amputovány obě dolní končetiny
VS: 20200010
400 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení
kvality života
Vdova a dvě děti po vedoucím posunu,
který přišel o život při tragické železniční
nehodě
VS: 20200009
75 000 Kč vyplaceno v roce 2020.
Celková pomoc 375 000 Kč rozložená
do ročních splátek až do roku 2024
Podpora dětí při jejich vzdělávání a volnočasových aktivitách

Vlakvedoucí, která při vážně železniční
nehodě utrpěla těžký psychický otřes
VS: 07202002
70 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora rodiny a náhrady zdravotních výdajů
Vedoucí posunu, který při mimořádné
události na železnici utrpěl vážná zranění
VS: 20200007
100 000 Kč celková vyplacená pomoc
Podpora zdravotních výdajů a dětí při jejich
vzdělávání a volnočasových aktivitách
Člen obsluhy nákladního vlaku, který
v důsledku mimořádné události na železnici
přišel o dolní končetinu
VS: 20200008
200 000 Kč celková vyplacená pomoc
Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb
ke zlepšení kvality života
Dcera posunovače, která trpí od narození
dětskou mozkovou obrnou
VS: 20200012
50 000 Kč vyplaceno v roce 2020
Celková pomoc 250 000 Kč rozložená
do ročních splátek až do roku 2024
Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb
ke zlepšení kvality života
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Dodatečné informace
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM nenabyl v roce 2020 vlastní akcie nebo podíly.

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM nemá žádnou pobočku, organizační složku
ani jinou část nadačního fondu v zahraničí.
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Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM nevynaložil v roce 2020 žádné náklady v oblasti výzkumu a vývoje
ani nepodpořil žádné projekty související se životním prostředím.
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Předpokládaný vývoj činnosti
Nadačního fondu v roce 2021
Do roku 2021 Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vstoupil s částkou 19 130 tis. Kč, kterou
bude dále prostřednictvím veřejné sbírky nejen rozšiřovat, ale také na základě rovného, spravedlivého
a transparentního přístupu rozdělovat potřebným železničářům a jejich rodinám. Nadační fond tak
bude pokračovat v naplňování svého poslání, pro který byl založen.
Jak již bylo řečeno v úvodním slovu, celý svět včetně České republiky se potýká s onemocněním
COVID-19, se kterým budeme všichni společně bojovat také v roce 2021. Prozatím nám bohužel
dokazuje, že je silným protivníkem. Postaví-li se však do cesty rovněž železničářům či jejich rodinám
s vážnými dopady na jejich životy, povedou koleje pomoci Nadačního fondu také tímto směrem.
Podpis statutárního orgánu:

Ing. Tomáš Tóth
místopředseda správní rady

Mgr. Aneta Miklášová
člen správní rady

V Praze dne 26. 3. 2021

V Praze dne 26. 3. 2021
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Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2020
Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč), sestaveno dne 26. 3. 2021
AKTIVA

Číslo řádku
a

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)

1

0

0

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03–09)

2

0

0

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 11–20)

10

0

0

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22–27)

21

0

0

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29– 9)

28

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 +79)

40

0

19 130

B. I.

Zásoby celkem (ř. 42–50)

41

0

0

B. II.

Pohledávky celkem (ř. 52–70)

51

0

0

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72–78)

71

0

0

B. III 3.

Peněžní prostředky na účtěch (221)

74

0

19 130

B. IV.

Jiná aktiva celkem (ř. 80 + 81)

79

0

0

Aktiva celkem (ř. 1 + 40)

82

0

19 130

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

d

3

4

PASIVA
c
A.

Vlastní zdroje celkem (ř. 84 + 88)

83

0

19 130

A. I.

Jmění celkem (ř. 85 – 87)

84

0

19 130

A. I 2.

Fondy (911)

86

0

19 130

A. II.

Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 – 91)

88

0

0

B.

Cizí zdroje celkem (ř. 93 + 95 +103 + 127)

92

0

0

B. I.

Rezervy celkem (ř. 94)

93

0

0

B. II.

Dlouhodobé závazyk celkem (ř. 96 – 102)

95

0

0

B. III.

Krátkodobé závazyk celkem (104 – 126)

103

0

0

B. IV.

Jiná pasiva celkem (ř. 128 + 1291)

127

0

0

Pasiva celkem (ř. 83 + 92)

130

0

19 130

Název a sídlo účetní jednotky:
Nadační fond skupiny
ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
Jankovcova 1569/2c
Holešovice
Praha 7 170 00
IČO: 092 64 906

Zpracováno v souladu s vyhláškou
504/2002 Sb. v znění pozdějších
předpisů

15

9

Výkazy zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč), sestaveno dne 26. 3. 2021
Název položky

Činnosti hlavní

Činnost hospodářská

Celkem

A.

Náklady

1

2

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

1

0

1

A. I.6

Ostatní služby

1

0

1

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

0

0

A. III.

Osobní náklady

0

0

0

A. IV.

Daně a poplatky

0

0

0

A. V.

Ostatní náklady

0

0

0

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

0

0

0

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

A. VIII.

Daň z příjmu

0

0

0

Náklady celkem

1

0

1

B.

Výnosy

1

0

1

B. II.

Přijaté příspěvky

0

0

0

B. III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

0

0

0

B. IV.

Ostatní výnosy

1

0

1

B. IV. 9

Zúčtování fondů

1

0

1

B. V.

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

Výnosy celkem

1

0

1

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0

Název a sídlo účetní jednotky: Nadační fond skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
Jankovcova 1569/2c, Holešovice, Praha 7 170 00
IČO: 092 64 906

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb.
v znění pozdějších předpisů

Statutární orgán:
Ing. Tomáš Tóth
místopředseda správní rady

Mgr. Aneta Miklášová
člen správní rady
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2020

1.1 Popis účetní jednotky
Název účetní jednotky:		
				
Sídlo:				
				
IČO:				
Právní forma:			
Rozvahový den: 		
Okamžik sestavení
účetní závěrky:			
Datum vzniku: 		
Registr: 			
				
				

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM (dále také „Nadační fond“)
Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 
170 00 Praha 7
092 64 906
Nadační fond
31. 12. 2020
26. 3. 2021
23. 6. 2020
nadační rejstřík vedený
Městským soudem v Praze,
spisová značka N, vložka 1826

Předmět činnosti – poslání Nadačního fondu:
Základním posláním Nadačního fondu
Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM je pomáhat osobám
pracujícím pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Účel Nadačního fondu:
Účelem Nadačního fondu je zajištění pomoci osobám pracujícím, aktuálně
či dříve, pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobených zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy (včetně úrazů
s následkem smrti), živelními pohromami či jinými vnějšími zásahy, které
podstatným způsobem negativně ovlivní život, rodinu nebo rodinné zázemí. Účelem Nadačního fondu není řešení situací hmotné nouze.

1.2 Zakladatelé
Zakladatelem Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM je
společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova
1569/2c, PSČ 17000, IČ: 281 96 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844.

1.3 Správní rada
Složení správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
k 31. 12. 2020 bylo následující:
Funkce				

Jméno

Předseda správní rady		

Ivan Bednárik, MBA

Místopředseda správní rady

Ing. Tomáš Tóth

Člen správní rady		

Bc. Václav Nebeský

Člen správní rady		

Ing. Mojmír Bakalář

Člen správní rady		

Mgr. Aneta Miklášová

Dne 9. 6. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností
pana Ivana Bednárika, MBA, pana Ing. Tomáše Tótha a pana Ing. Mojmíra
Bakaláře do funkce členů správní rady Nadačního fondu.
Dne 9. 6. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o volbě pana Ivana Bednárika, MBA,
do funkce předsedy správní rady Nadačního fondu a o volbě pana Ing. Tomáše Tótha do funkce místopředsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, rozhodla s okamžitou účinností
o navýšení počtu členů správní rady Nadačního fondu na 5 členů.
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Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností pana
Bc. Václava Nebeského do funkce člena správní rady Nadačního fondu.

Dne 10. 12. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností
paní Mgr. Anetu Miklášovou do funkce člena správní rady Nadačního fondu.

Dne 14. 7. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o odvolání pana Ivana Bednárika,
MBA, z funkce předsedy správní rady Nadačního fondu.

Nadační fond zastupují dva členové správní rady společně. Podepisování
jménem Nadačního fondu se děje tak, že k názvu Nadačního fondu připojí svůj
podpis nejméně dva členové správní rady.

Dne 14. 7. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o volbě pana Bc. Václava Nebeského do funkce předsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o odvolání pana Ing. Tomáše
Tótha z funkce místopředsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o volbě pana Ivana Bednárika,
MBA, do funkce místopředsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 9. 12. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o odvolání pana Ivana Bednárika,
MBA, z funkce místopředsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 9. 12. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o volbě pana Ing. Tomáše Tótha
do funkce místopředsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 9. 12. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o odvolání pana Bc. Václava Nebeského z funkce předsedy správní rady Nadačního fondu.
Dne 9. 12. 2020 správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE
SRDCEM rozhodla s okamžitou účinností o volbě pana Ivana Bednárika,
MBA, do funkce předsedy správní rady Nadačního fondu.

1.4 Dozorčí orgán
Složení dozorčí rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
k 31. 12. 2020 bylo následující:
Funkce				

Jméno

Předseda dozorčí rady		

Ing. Robert Heděnec

Člen dozorčí rady		

Ing. Patrik Horný

Člen dozorčí rady		

Bc. Lenka Voplatková

Dne 9. 6. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností pana
Ing. Roberta Heděnce revizorem Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, rozhodla s okamžitou účinností
o zrušení revizora jakožto kontrolního orgánu Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, rozhodla s okamžitou účinností
o odvolání pana Heděnce z funkce revizora Nadačního fondu.
Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, rozhodla s okamžitou účinností
o zřízení dozorčí rady Nadačního fondu.
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Dne 14. 7. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností
pana Ing. Roberta Heděnce a pana Ing Patrika Horného do funkce člena
dozorčí rady Nadačního fondu.
Dne 10. 12. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, rozhodla s okamžitou účinností
o navýšení počtu členů dozorčí rady Nadačního fondu na 3 členy.
Dne 10. 12. 2020 společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního
fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, jmenovala s okamžitou účinností
paní Bc. Lenku Voplatkovou do funkce člena dozorčí rady Nadačního fondu.

2.2 Účtování o přijatých
a poskytnutých darech
Nadační fond účtuje o přijatých a poskytnutých darech rozvahově na účty
účtové skupiny 91 – Fondy jako o účelově určených zdrojích pro jiné osoby.
Pouze část přijatých darů spotřebovaná v souvislosti s konáním veřejné
sbírky je zaúčtována do výnosů, tyto finanční prostředky jsou vykázány
na účtech 648 – Zúčtování fondů v položce výkazu zisku a ztráty B. IV. 9.
Dary určené v plné výši na provoz Nadačního fondu jsou vykázány v položce výkazu zisku a ztráty Přijaté příspěvky (dary), B. II. 3.

Nadační fond netvoří nadační kapitál.

2.3 Náklady související se správou
Nadačního fondu

Společnost ČD Cargo, a.s., jakožto zakladatel Nadačního fondu Skupiny
ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, vložila do veřejné sbírky vyhlášené Nadačním
fondem peněžitý vklad ve výši 200 000 Kč, který byl složen na transparentní
účet Nadačního fondu.

2.3 Přepočet cizích měn na českou měnu

1.5 Nadační kapitál

2 Používané účetní metody, obecné
účetní zásady, způsoby oceňování
a odpisování
Účetní závěrka Nadačního fondu byla zpracována na základě Zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

2.1 Způsoby ocenění
Nadační fond oceňuje pohledávky, závazky a krátkodobý finanční majetek
jeho jmenovitou hodnotou. Nadační fond nemá jiný majetek.

Náklady související se správou Nadačního fondu se účtují časově rozlišené,
tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Při přijetí daru v cizí měně je používán směnný kurz banky, kterým byla
cizí měna připsána na bankovní účet, nebo v případě nepeněžitých darů
kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu podpisu darovací smlouvy.
K rozvahovému dni nejsou v účetnictví Nadačního fondu vykázány žádné
položky majetku a závazků v cizí měně.

2.5 Změny oceňování, odpisování
a postupů účtování
V roce 2020 nedošlo ke změnám oceňování, odpisování ani postupů účtování.

2.6 Princip nepřetržité doby trvání
Účetní závěrka k 31. 12. 2020 byla zpracována za předpokladu, že Nadační
fond bude nadále působit jako jednotka s neomezenou dobou trvání.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

3.1 Dlouhodobý hmotný majetek

3.6 Vlastní zdroje (v tis. Kč)

K datu účetní závěrky Nadační fond nevlastní žádný dlouhodobý
hmotný majetek.

Vlastní
jmění

Fondy

Zisk/ztráta
minulých let

HV běžného
období

Celkem

0

0

0

0

0

Vklad zakladatele zapsaný
v nadačním rejstříku

200

0

0

0

200

Výmaz nadačního kapitálu
z nadačního rejstříku

- 200

0

0

0

- 200

Zůstatek k 23. 6. 2020

3.2 Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek Nadačního fondu tvoří peněžní prostředky
v českých korunách uložené na transparentním účtu u Raiffeisenbank a.s.
Položka (v tis. Kč)			

31. 12 2020

Užití peněžních prostředků ze
sníženého vkladu

0

200

0

0

200

Transparentní účet			

19 130

Přijaté dary

0

21 021

0

0

21 021

Krátkodobý finanční majetek celkem

19 130

Poskytnuté dary

0

- 2 090

0

0

- 2 090

Výdaje spojené
s konáním veřejné sbírky

0

-1

0

0

-1

Zůstatek k 31. 12. 2020

0

19 130

0

0

19 130

3.3 Podíl na základním kapitálu
v jiných společnostech
Nadační fond nevlastní podíl na základním kapitálu jiných společností.

3.4 Závazky

3.7 Přehled o přijatých darech

Nadační fond nemá žádné splatné závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění.
Nadační fond nemá žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.
Nadační fond nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.5 Veřejné sbírky
Veřejná sbírka			

Podrobné informace o hospodaření Nadačního fondu, přijatých darech a poskytnutých nadačních příspěvcích jsou součástí výroční zprávy.

Hrubý výtěžek – r. 2020 v tis. Kč

Nadační fond skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM		

21 221

Veřejná sbírka je konána v rámci účelu Nadačního fondu (tj. pomoc osobám pracujícím
pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích).

Skupina dárců					

r. 2020 v tis. Kč

Právnické osoby					

20 210

Fyzické osoby					

811

Užití peněžních prostředků ze sníženého vkladu

200

Nepeněžní dary					

0

Celkem přijaté dary				

21 221

Nepeněžní dary zahrnují i hmotné dary a dary služeb účelově určených na provozní činnost
Nadačního fondu. Příjem a spotřeba darů účelově určených na provozní činnost Nadačního
fondu je účtována výsledkově.
Přehled dárců a příjemců darů je součástí výroční zprávy za rok 2020.
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ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

5.1 Přehled hospodaření

4.1 Osobní náklady
Položka							

r. 2020 v tis. Kč

Položka		

Hlavní činnost Hospodářská činnost

Celkem

Průměrný počet zaměstnanců					

0

Výnosy celkem		

1		

0		

1

Mzdové náklady celkem						

0

Tržby			

0		

0		

0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		

0

Ostatní sociální náklady						

0

Dary na správní činnosti
Nadačního fondu
0		

0		

0

Celkem osobní náklady						

0

Ostatní výnosy		

1		

0		

1

Náklady celkem		

1		

0		

1

Hospodářský výsledek

0		

0		

0

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM nezaměstnává k 31. 12. 2020 žádné zaměstnance na pracovní poměr. Na činnosti Nadačního fondu se podílí zejména dobrovolníci.

4.2 Odměny a jiná plnění členům
statutárních orgánů
Statut Nadačního fondu nestanoví odměny členů statutárních orgánů
za výkon funkce. V roce 2020 nebyly členům statutárních orgánů poskytnuty žádné zálohy ani úvěry či jiná obdobná plnění.
Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní
příslušníci neměli účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

5 Doplňující údaje k výkazu zisku
a ztráty

Položka „Dary na správní činnost Nadačního fondu“ je částka finančních darů, které byly
použity na krytí nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu.
V položce ostatní výnosy je vykázáno zúčtování fondů.

5.2 Daň z příjmů právnických osob
Dary a příjmy Nadačního fondu získané z činností vyplývajících z jeho poslání nepodléhají dani z příjmů podle ustanovení § 19b Zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Nadační fond jako veřejně prospěšný poplatník podle §17 Zákona č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který má pouze
příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy od daně osvobozené, nepodává daňové přiznání podle § 38mb téhož zákona.

Statut Nadačního fondu nestanoví odměny členů statutárních orgánů
za výkon funkce. V roce 2020 nebyly členům statutárních orgánů poskytnuty žádné zálohy ani úvěry či jiná obdobná plnění.
Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní
příslušníci neměli účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
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6 Informace o odměnách za audit
Auditor:

			

Položka					

Ing. David Ondroušek
r. 2020 v tis. Kč

Povinný audit					

0

Jiné ověřovací služby				

0

Daňové poradenství				

0

Jiné neauditorské služby				

0

Celkem						0

7 Významné události
po datu účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo
k žádným významným událostem, které by měly vliv na posouzení finanční
a majetkové situace účetní jednotky.
Podpis statutárního orgánu:

Ing. Tomáš Tóth
místopředseda správní rady

Mgr. Aneta Miklášová
člen správní rady
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8 Zpráva nezávislého auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu Skupiny ČD –
ŽELEZNICE SRDCEM (dále také „Nadační fond“) sestavené na základě českých
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Nadačním fondu jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM k 31. 12. 2020 a nákladů
a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu
s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit
(ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Nadačním fondu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Odpovědnost správní rady Nadačního fondu za účetní závěrku
Správní rada Nadačního fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadačního fondu povinna posoudit, zda je Nadační fond schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní,
popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání

a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Nadačního fondu nebo ukončení
jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo
chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je
velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
▪ Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
▪ Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadačního fondu relevantním
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor
na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému.
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▪ Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada
Nadačního fondu uvedla v příloze účetní závěrky.
▪ Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadačního fondu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že
taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Nadačního fondu
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou
vést k tomu, že Nadační fond ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
▪ Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce
a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat správní radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho
průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním
kontrolním systému.

David Ondroušek
Číslo auditorského oprávnění auditora: 2127
Datum zprávy auditora: 26. března 2021
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9

Kontakty
Adresa:
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 – Holešovice
E-mail: Info@zeleznicesrdcem.cz
E-mail pro zasílání žádostí: zadosti@zeleznicesrdcem.cz
Datová schránka: dnycves
Železnice srdcem na internetu a socálních sítítch:
www.zeleznicesrdcem.cz
Twitter: ŽELEZNICE SRDCEM
Transparentní účet:
2402887002/5500
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