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NAŠIM DÁRCŮM 

Poděkování 

Vážení dárci, podporovatelé a přátelé Nadačního fondu Podepsáno srdcem, 

rádi bychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaši přízeň v roce 2014 a předkládáme Vám 
souhrn výsledků naší práce.  Jsme rádi, že jste s  námi zůstali celých dvacet let, které 
projekt Podepsáno srdcem právě završil, a je nám velkou ctí, že se Vaše řady stále 
rozšiřují. 

Děkujeme, že jste nezapomněli na ty, kteří pomoc potřebují! 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Večer u Hugo Haase 
 

Nadační fond Podepsáno srdcem měl tu čest 
uskutečnit charitativní dražbu v  rámci Večera u 
Hugo Haase, který se konal 19. 6. 2014 v  Brně, 
Biskupské ulici 8, v domě, kde známý herec dlouhá 
léta žil. Akce, pořádaná agenturou Flair, byla 
spojena též s  výstavou Hugo Haas a Brno jeho 
doby. 

Nadační fond zde prezentoval celkem 61 
uměleckých děl, mezi nimiž byla plátna 
významných českých malířů i šperky z  dílny 
předních šperkařů z Čech a zahraničí. 

Street Fest Euforie 2014 

Ve dnech 7. – 13. července 2014 zřizovatel 
Nadačního fondu Podepsáno srdcem – Agency 
Prague Cherry, spol. s  r.o. uspořádal pod 
záštitou  Magistrátu hl. m. Prahy a městské 
části Praha 1 festival Euforie 2014 na 
Václavském náměstí v Praze. Akce s  ambicí 
stát se cyklicky opakovanou kulturní událostí 
letní Prahy obsahovala sedm dvojkoncertů, na nichž vystoupily kapely z  oblasti české 
bigbeatové scény, které spojovalo jejich zaměření a mimo jiné i nepřízeň minulého režimu. 
V  rámci projektu byla umožněna prezentace Nadačního fondu Podepsáno srdcem a 
projektu Ztracené dítě. Nadační fond se zde prezentoval vlastním stánkem s  prodejem 
propagačních předmětů, knih, věnovaných Knižním klubem, a informačními letáky. 
Současně 50% z  výtěžku z  prodeje piva Bernard bylo poukázáno na konto NFPS. Akci 
provázela též kampaň DMS. 
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KAMPAŇ DMS 

V říjnu 2014 uplynulo čtyřleté období trvání kampaně DMS ALZHEIMERSTOP! Od roku 2010 
mohli naši podporovatelé posílat dárcovské sms na podporu péče o nemocné Alzheimerovou 
chorobou pomocí svého mobilního telefonu nebo využít webové stránky Fóra dárců. 

Současně s uplynutím doby určené pro kampaň požádal Nadační fond Podepsáno srdcem 
Fórum dárců o zahájení nového cyklu kampaně. Žádosti bylo vyhověno, a tudíž je možné 
posílat dms i nadále pod identickým heslem: DMS ALZHEIMERSTOP na telefonní číslo 87777. 

PODEPSÁNO SRDCEM 2014 – 20 LET PODEPSÁNO SRDCEM 

7. prosince 2014 proběhl pod záštitou Magistrátu Hl. m. Prahy 20. ročník benefičního 
koncertu a dražby Podepsáno srdcem, konaný tradičně v  Divadle na Vinohradech. 
Dvacetileté výročí projektu podpořila mediálně rádia Beat, Signál a Český rozhlas, který 
spolu s TV Noe přenášel koncert živě. Během koncertu vystoupila řada známých českých 
umělců v  čele s Václavem Hudečkem a Ilonou Csákovou. Koncert doprovázel Golden Big 
Band Prague pod vedení Petra Soviče. Po dražbě a představení následoval slavnostní 
koktejl. 
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PŘÍJMY A VÝDAJE NADAČNÍHO FONDU 

Kampaň DMS 

Výtěžek z akce Euforie Praha 2014 

Výtěžek z akce Večer u Hugo Haase 

Měsíc Částka v Kč

1 1.510,50

2 826,50

3 1.168,50

4 627

5 3.676,50

6 2.679

7 912

8 684

9 427,50

10 427,50

11 Konec první 
kampaně

12 20548,50

C e l k e
m

33487,50

Položka Částka v Kč

Prodej knih a šperků 9500

Prodej piva Bernard 73000

Celkem 82500

Položka Částka v Kč

Prodej uměleckých šperků a skla 70000

Celkem 70000

  6



Výtěžek z koncertu a charitativní dražby Podepsáno srdcem 2014 

Sponzorské dary 

Sponzorské dary v produktovém plnění 

Položka Částka v Kč

Dražba šperků a uměleckých děl 253600

Prodej keramiky a knih 10105

Celkem 263705

Dárce Částka v Kč

Pražská plynárenská a.s. 200000

Magistrát Hl. m. Prahy 78650

Centrum stomatologie MUDr. Tomáše Foustky 50000

Swiss Clinic 30250

Papillons 25000

Axa Assistance 20000

Celkem 403900

Dárce P r o d u k t o v é 
p l n ě n í 
v hodnotě Kč

Penam 100000

Papillons 25000

Celkem 125000

  7



Výdaje 

POSKYTNUTÉ DARY 

Položka Částka v Kč

Pronájmy 1,-

Provoz 336000

Akce 506000
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PLÁNOVÉ PROJEKTY 

V roce 2015 se Nadační fond Podepsáno srdcem plánuje zaměřit na širší propagaci zejména 
zvýšením počtu realizovaných drobnějších projektů v  průběhu roku, aby udržel 
dostatečnou kontinuitu veřejného povědomí o své činnosti. 

Opět je připravena pestřejší mediální kampaň, spolu s outdoor a indoor tištěnou reklamou 
za využití režimu last minut, s cílem dosažení co nejnižších finančních nákladů. 

FINANČNÍ SOUHRN 

Finanční výsledek Částka v Kč

Příjmy +978592

Výdaje -842000

Celkem 136592
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NADAČNÍ FOND – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:   Nadační fond Podepsáno srdcem 
Sídlo:   Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy 
GSM:                   +420 777 730 511 – 13 
E-mail:               podepsanosrdcem@email.cz; info@podepsanosrdcem.eu 
Web:                 www.podepsanosrdcem.org 
Nadační fond Podepsáno srdcem (dále jen NF PS) je právnickou osobou, a to nadačním 
fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

IČ:   284 78 924 
Bankovní spojení: 24000267/0100 
   IBAN: CZ3401000000000024000267 
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   BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX 
Datum zřízení:  NF PS byl zapsán do Nadačního rejstříku dne 19. 11. 2008. 
Územní působnost: NF PS realizuje svoji činnost především na území České republiky, v     

odůvodněných případech může svoji činnost realizovat i mimo území  
ČR. 

Zřizovatel 
Jediným zřizovatelem NF PS je Agency Prague Cherry, spol. s r.o., se sídlem Líšnice 173, 
okres Praha – západ, PSČ 25210, IČ: 15891291, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 1993. Podobu, účel a způsob činnosti 
upravuje Statut NF PS ze dne 14. 11. 2008. 

Účel NF PS 
Shromažďování finančních prostředků a zajištění hmotné i nehmotné pomoci, iniciativ a 
aktivit v oblasti zdravotnictví, sociálních potřeb, vzdělávání pro využití v projektech 
stanovených Statutem NF   PS a dle aktuálních potřeb pro případ pomoci ve spolupráci s 
jinými humanitárními subjekty v případě výjimečných událostí jako jsou přírodní nebo 
humanitární katastrofy. 

Způsob činnosti 
Fond prostřednictvím vypracovaných krátkodobých i dlouhodobých projektů a pořádání 
společenských či kulturních akcí nebo jiných aktivit soustřeďuje finanční prostředky na 
bankovním účtu k tomuto účelu zřízeném. Tyto finanční prostředky pak vynakládá na 
humanitární účely podle pravidel uvedených ve Statutu NF PS. 

Poslání NF PS 
Pomoc vybraným cílovým skupinám, mezi něž patří zejména lidé postižení  Alzheimerovou 

chorobou. 

Struktura NF PS 
Statutárním orgánem a správcem majetku NF PS je správní rada, která je oprávněna řídit 
činnost fondu a rozhodovat o všech jeho záležitostech. Její členové volí ze svého středu 
předsedu, který svolává a  řídí jednání správní rady. Podmínky členství ve správní radě, 
jeho vznik a zánik upravuje Statut  NF PS.  K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu 
prosté většiny, přičemž rozhodovací právo všech členů rady je rovné. Jednání jménem 
nadačního fondu mohou vést všichni členové rady samostatně. Podepisování jménem 
nadačního fondu se děje tak, že k předtištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj 
podpis dva členové správní rady. Na chod fondu dohlíží podle výše majetku fondu Revizor 
nebo Dozorčí rada, jako kontrolní orgán volený Správní radou fondu. Činnost obou, jejich 
vznik i zánik upravuje Statut NF PS. Správní rada volí a jmenuje Ředitele fondu, 
odpovědného za odborné, finanční, administrační úkony a plán činnosti jí schvalovaný. 
Působení ředitele, jeho jmenování i odvolání z funkce upravuje Statut NF PS. Poradní sbor 
je jmenován Správní radou za účelem poskytování odborných konzultací.  

Správní rada 
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Předseda:   Vladimír Mertlík 
Členové:                    Andrej Babiš; Jaroslav Kurčík; Milena Grenfell-Baines; Tomáš 

Foustka; Zdeněk Ustohal  
Ředitel NF PS:                 Věra Pavlíková  

Provozně-technické zázemí NF PS 
Nadační fond sídlí a působí v prostorách soukromého objektu. Na základě Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor, uzavřené dne 1. 4. 2010 pronajímatelem Vladimírem Merlíkem – 
vlastníkem domu č. p. 173 v obci Líšnice, katastrální území Líšnice u Prahy, zapsaného na 
listu vlastnictví č. 183 vedeném Katastrálním úřadem Praha – západ, pronajímatel 
poskytuje prostory (1. patro domu) v celkové rozloze 248 m² za dohodnutou symbolickou 
částku 1,- Kč/rok. NFPS se smluvně zavázal hradit alikvot nákladů na energie a sítě podle 
vyúčtování ČEZ se splatností počátkem každého kalendářního roku. Prostory slouží k účelu 
užití jako sídlo NF PS, kancelář a sklad. Spoluúčast na úhradě nákladů kancelářských potřeb 
na základě smlouvy se zřizovatelem - Agency Prague Cherry, spol. s  r.o. byla stanovena 
procentuálně 65% sumy bez DPH vydané na úhradu faktur a účtů za nákup materiálu, 
potřeb, služeb a údržbu provozu všech komunikačních zdrojů, telefonní služby a 
elektronickou komunikaci a náklady spojené s provozem vozidla zapůjčeného agenturou. 

NF PS o své činnosti a programech pravidelně informuje prostřednictvím vlastních 
internetových stránek: www.podepsanosrdcem.org. 

Záměr NF PS  
Orientace na pomoc lidem s  Alzheimerovou chorobou, podpora domácí péče, pomoc 
zařízením, zaměřeným na staré a bezmocné lidi. 

Dlouhodobé programy NF PS jejich náplň a cílové skupiny 
Alzheimerstop: Finanční pomoc zařízením a jednotlivcům, pečujícím o lidi 
s Alzheimerovou chorobou. 
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