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Po celý svůj dosavadní profesní život se mi dařilo uskutečňovat různé projekty a obchodní výzvy.  
S postupem času jsem si však začal stále více uvědomovat, že lidská práce není pouze obchodem  
s výkazem zisků a ztrát, ale je především službou. Cítil jsem, že chci část svého 
úsilí a času věnovat službě bez nároku na odměnu - jako poděkování a jako závazek 
vůči společnosti, jejíž jsem součástí, a bez jejíž podpory bych nemohl své projekty  
uskutečňovat. Uvědomuji si provázanost a důležitost každého jednotlivého článku v řetězci 
lidského života, ve kterém žádný člověk ani zaměstnání není méně důležité než jiné.

Ve stejné době se mým přátelům narodilo první dítě, které však náhle zemřelo na Syndrom 
náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Tato tragická událost mě hluboce zasáhla. Zjistil jsem, že v České 
republice není nikdo, kdo by se SIDS věnoval. Rozhodl jsem se založit Nadaci Křižovatka, která  
se dodnes jako jediná v ČR SIDS věnuje. Po 20 letech úspěšné služby v českých nemocnicích  
v ní chceme pokračovat a zároveň chceme naše zkušenosti využít i v dalších oblastech 
rozvoje zdravé lidské společnosti. 

Martin Rosinek
zakladatel Nadace Křižovatka

Slovo zakladatele
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Zdraví a kvalita každé společnosti a civilizace se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své  
nejmenší a o své nejstarší. Posláním Nadace Křižovatka je podpora rozvoje zdravé lidské společnosti, 
v kontextu celé délky lidského života a v harmonické sounáležitosti s přírodou, jejíž jsme součástí.

Účel nadace je veřejně prospěšný a je jím především:

• Podpora ochrany a péče o děti, novorozence a kojence, především pak prevence Syndromu 
náhlého úmrtí kojenců – SIDS.

• Podpora projektů zlepšování životního prostředí, ochrany přírody, a zdravého a udržitelného 
životního stylu.

• Podpora zdraví lidí ve společnosti, včetně osobnostního a duchovního rozvoje.

• Podpora komunitního života.

• Podpora péče o seniory a osoby v poslední fázi života.

• Podpora výzkumu a vývoje moderních technologií a jejich využití v rámci dříve uvedených 
projektů.

• Publikační a propagační činnost za účelem propagace činnosti nadace, případně spolupráce  
s obdobnými nadacemi.

• Další cíle dle rozhodnutí správní rady nadace.

Poslání nadace



ZAKLADATEL  Martin Rosinek

SPRÁVNÍ RADA  Předseda:   Martina Rosinková
   
    Místopředseda  Ing. Petr Hašek 
   
    Členové  Marek Braunschläger 
       JUDr. Michal Skoumal 
       Mgr. Marek Sklenář  
       Ing. Jáchym Frank   

REVIZOR   Marie Komárková

ZAMĚSTNANCI  Sabina Sklenářová - ředitelka nadace 
    Veronika Manoušková - manažerka projektu 
    Miloslava Stibůrková - regionální manažerka pro Čechy 
    Marie Útlá - regionální manažerka pro Moravu a Slezsko

SPOLUPRACOVNÍCI  Soňa Wagnerová - správa a dohled finančních toků nadace 
    Marie Komárková - inventury, účetní uzávěrka a soulad s výroční zprávou

Lidé v nadaci
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DOSAVADNÍ NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ NADACE

• Systematicky a dlouhodobě rozšiřujeme povědomí veřejnosti, především nastávajících rodičů,  
o SIDS obecně a o možnostech a důležitosti ochrany dětí do 1 roku věku. 

• Pomáháme vybavit novorozenecká a dětská oddělení nemocnic v celé České republice monitory 
dechu (přístroj na kontrolu dechových pohybů dítěte v postýlce).

• Ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními provozujeme výpůjční místa, kde si rodiče nově 
narozených dětí mohou vypůjčit monitor dech domů na nezbytně nutné období.

• Spoluprací s firmami i jednotlivci rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti 
vůči společnosti.

NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ NADACE V ROCE 2015

• Nadace Křižovatka pokračovala ve svém hlavním projektu na ochranu novorozených dětí,  
v rámci kterého pomáháme zajistit monitory dechu do českých nemocnic a porodnic tak,  
aby byly dostupné pro každé lůžko / miminko. Monitor dechu je citlivý přístroj, který má  
omezenou živostnost, a proto se snažíme o kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích ČR.

• Díky štědrosti dárců a sponzorů jsme v roce 2015 předali na dětských a novorozeneckých odděleních 
nemocnic více jak 320 monitorů dechu Babysense II v hodnotě 1 milionu korun a resuscitační 
přístroj Lullaby Plus T-piece v hodnotě 82 tisíc korun.

Naplňování poslání nadace
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• Podařilo se nám také navázat spolupráci s novými zdravotnickými zařízeními, ve kterých si nyní 
rodiče nově narozených dětí mohou vypůjčit monitor dechu domů.

• I nadále spolupracujeme s Probační a mediační službou ČR při realizaci výkonu trestu obecně 
prospěšných prací u občanů společensky nepřizpůsobivých – podpora proti kriminalitě. V rámci této 
spolupráce umožňujeme klientům PMS odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své 
trestné jednání.
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Projekt ‘Maminko, dýchám’

Stěžejním smyslem projektu ‘Maminko, dýchám’ je pomáhat  
vybavit české nemocnice, jejich novorozenecká, dětská a JIP  
oddělení monitory dechu. Cílem je, aby bylo monitorem dechu  
vybaveno každé lůžko pro novorozence a kojence.

Nadace Křižovatka již mnoho let spolupracuje se svými stálými 
sponzory, ale aktivně vyhledává a oslovuje také nové subjekty. 
Získané finanční prostředky pak používá zejména na nákup 
monitorů dechu do nemocnic. Zástupci nadace jsou v přímém 
kontaktu s  primáři nemocnic a porodnic v  České republice, 
se kterými řeší aktuální potřebu monitorů dechu pro jednotlivá  
oddělení, ať už jsou to novorozenecká /JIP či dětská / JIP oddělení. 
Díky dlouholetým sponzorům je Nadace Křižovatka schopna 
potřebu nemocnic operativně zajistit.

Předávání monitorů dechu na jednotlivá lůžková oddělení 
nemocnic se uskutečňuje za účasti zástupců sponzorů a Nadace 
Křižovatka, vedení nemocnice, personálu příslušného oddělení 
nemocnice a rovněž za účasti regionálního tisku.

Nadační projekty v roce 2015
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Výpůjční místa

Druhou částí poslání projektu ‘Maminko, dýchám’ je zřizování  
a provoz výpůjčních míst při novorozeneckých a dětských odděleních  
nemocnic či nemocničních lékárnách. Rodiče si zde v případě potřeby  
(tj. předčasný porod, nízká porodní váha, zdravotní komplikace dítěte či vícečetný porod) mohou 
při odchodu domů monitor dechu vypůjčit, aby i doma mohli klidně spát, s vědomím, že dech 
jejich děťátka hlídá monitor dechu.

V současné době evidujeme celkem 80 výpůjčních míst v celé České republice.

„Modrá linka prevence SIDS“

Modrá linka prevence SIDS poskytuje informace:
• o problematice a prevenci SIDS

• o technické podpoře, instalaci, užití monitoru dechu

• v případě dotazu týkajícího se odborného lékařského posouzení,  
spolupracuje Nadace Křižovatka s dětskou lékařskou MUDr. Janou Kravkovou  
– FN Brno-Bohunice.

810 200 220
Modrá linka prevence SIDS
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NADACI KŘIŽOVATKA V ROCE 2015 PODPOŘILI:

Datum Jméno / Název dárce    Výše daru    

26.01.15 BILLA, spol. s r.o. 5 000 Kč

27.01.15 MITAS, a.s. 5 000 Kč

27.01.15 PRO.MED.CS Praha a.s. 30 000 Kč

02.02.15 Teplárna Otrokovice, a.s. 7 410 Kč

05.02.15 ERIEL Corporation, s.r.o. 14 820 Kč

16.02.15 NOVATO, spol. s r.o. 12 350 Kč

17.02.15 OHL Central  EUROPE, a.s. 30 000 Kč

17.02.15 Continental Barum s. r. o. 12 350 Kč

25.02.15 Elektrizace železnic Praha a.s. 25 000 Kč

03.03.15 Ferona a.s. 50 000 Kč

05.03.15 První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 10 000 Kč

12.03.15 FARMAK, a.s. 10 000 Kč

26.03.15 KORDÁRNA Plus a.s. 10 000 Kč

02.04.15 Globus ČR, k.s. - HM Globus Olomouc 14 820 Kč

08.04.15 Green-Swan Pharmaceuticals, ČR a.s. 37 050 Kč

17.04.15 Globus ČR, k.s. - HM Globus Ostrava 5 000 Kč

Zhodnocení činnosti v roce 2015
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Datum Jméno / Název dárce    Výše daru    

27.04.15 Globus ČR, k.s.  - HM Praha - Zličín 15 000 Kč

30.04.15 Energetika Malenovice, a.s. 4 940 Kč

14.05.15 Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 25 000 Kč

15.05.15 České dráhy a.s. 39 520 Kč

01.06.15 RIGHT POWER, a.s. organizační složka 20 000 Kč

12.06.15 VÚB a.s. 2 470 Kč

27.07.15 Hamé s.r.o. 12 350 Kč

01.07.15 ERIEL Corporation, s.r.o. 82 455 Kč

13.08.15 RWE ČR a.s. 100 000 Kč

08.09.15 Teva Pharmaceuticals  CR s.r.o. 50 000 Kč

29.09.15 Volvo Group Czech Republic s.r.o. 15 000 Kč

03.12.15 Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. 14 850 Kč

09.12.15 Maxion Wheels Czech s.r.o. 20 000 Kč

11.12.15 BorsodCHem MCHZ s.r.o. 20 000 Kč

21.12.15 MAREVVA spol. s.r.o. 33 900 Kč

CELKEM 734 285 Kč

Datum Poskytovatel neinvestiční dotace Částka

02.07.15 Jihomoravský kraj 250 000 Kč

OBDAROVANÉ NEMOCNICE v roce 2015

Datum Obdarovaná nemocnice Počet monitorů v Kč

17.02.15 Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 4 9 880 Kč

20.02.15 Thomayerova nemocnice 4 9 880 Kč

06.05.15 Městská nemocnice Čáslav 6 14 820 Kč
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Datum Obdarovaná nemocnice Počet monitorů v Kč

19.05.15 Karlovarská krajská nemocnice a.s. 5 12 350 Kč

27.05.15 Krajská nemocnice T. Bati a.s. 28 69 160 Kč

27.05.15 FN Olomouc 20 42 769 Kč

29.05.15 Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 5 12 350 Kč

02.06.15 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 5 12 350 Kč

10.06.15 Nemocnice Kyjov p.o. 9 19 530 Kč

10.06.15 Nemocnice Vyškov p.o. 5 9 650 Kč

18.06.15 FN Ostrava 20 49 400 Kč

18.06.15 Vítkovická nemocnice a.s. 20 49 400 Kč

18.06.15 Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o. 2 4 940 Kč

18.06.15 Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj p.o. 2 4 940 Kč

23.06.15 Nemocnice Znojmo p.o. 5 9 650 Kč

25.06.15 Nemocnice Milosrdných bratří p.o. 5 9 650 Kč

25.06.15 FN Brno Bohunice, Obilní trh, Pediatrická klinika 31 68 470 Kč

29.06.15 Fakultní nemocnice v Motole 15 37 050 Kč

02.07.15 Nemocnice Pardubického kraje  a.s. - Orlickoústecká nemocnice 15 37 050 Kč

15.09.15 Městská nemocnice Čáslav 
1 resuscitační 

přístroj 82 455 Kč

01.10.15 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - veřejná sbírka 5 11 775 Kč

14.10.15 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. 5 14 850 Kč

22.10.15 Nemocnice Na Bulovce 20 59 400 Kč

22.10.15 Thomayerova nemocnice 10 29 700 Kč

22.10.15 Ústav pro péči o matku a dítě 33 98 010 Kč

03.11.15 Městská nemocnice v Litoměřicích 5 14 850 Kč

03.11.15 Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Teplice 5 14 850 Kč

03.11.15 Oblastní nemocnice Kladno a.s. 4 11 880 Kč

19.11.15 Oblastní nemocnice Příbram a.s. 3 8 910 Kč

15.12.15 Nemocnice TGM Hodonín p.o. 5 9 650 Kč
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Datum Obdarovaná nemocnice Počet monitorů v Kč

15.12.15 Klatovská nemocnice a.s. 4 11 880 Kč

17.12.15 Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 5 14 850 Kč

22.12.15 Nemocnice Strakonice a.s. 4 11 880 Kč

23.12.15 Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov o.z. 10 24 700 Kč

CELKEM 325 902 929 Kč
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Krajská nemocnice T. Bati  ve Zlíně

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi

Nemocnice Na Bulovce v Praze

Městská nemocnice v Litoměřicích

FOTOGRAFIE z předávání monitorů v nemocnicích v roce 2015
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Krajská zdravotní Nemocnice v Teplicích

Fakultní nemocnice v Ostravě

Nemocnice v Uherském Hradišti

Fakultní nemocnice v Olomouci
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Veřejná sbírka projektu ‘Maminko, dýchám’

Veřejná sbírka byla zahájena 22. srpna 2014 na dobu neurčitou a jejím  
smyslem je shromáždění finančních prostředků pro projekt ‘Maminko,  
dýchám’. Jeho cílem je vybavit české nemocnice a jejich porodnická  
a novorozenecká oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko.

Číslo účtu sbírky: 4010040100/6800 (Sberbank CZ, a.s.)

Sbírka je zapsána u Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odbor správní. 
Spisová značka S-JMK/96338/2014/OSP.

Způsob provádění sbírky:
• shromažďování finančních prostředků na zvláštní bankovní účet
• prodej předmětů
• dárcovské textové zprávy
• prodej vstupenek

Hlavní události roku 2015
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Benefiční koncert

Nadace Křižovatka uspořádala při příležitosti 20. výročí svého založení svůj vůbec první 
benefiční koncert v historii nadace.

Uskutečnil se 1. června 2015 - na Mezinárodní den dětí - v sále konventu Milosrdných bratří  
v Brně. Návštěvníkům koncertu zazpíval slavný brněnský pěvecký sbor Kantiléna. 

Výtěžek koncertu ve výši 12.400 Kč byl věnován na projekt ‘Maminko, dýchám’ a bylo za něj  
zakoupeno 5 monitorů dechu pro potřebu dětského oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
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Mimořádné události a změny

• V roce 2015 oslavila Nadace Křižovatka 20. výročí od svého založení. Při této příležitosti jsme 
změnili vizuální podobu Nadace Křižovatka. Proměnou prošlo logo, webové stránky nadace  
i nejdůležitější grafické materiály nadace. Novým logem a novým názvem ‘Maminko, dýchám’ 
jsme také zastřešili stěžejní nadační projekt - vybavení nemocnic monitory dechu a možnost 
výpůjček.

• Nadace prošla v roce 2015 také organizační změnou - jmenováním nové správní rady a úpravou 
statutu nadace. V příští letech plánujeme přijmout nové kolegyně / kolegy pro nové nadační 
projekty.

➜
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2015  
(v celých tisících Kč)

IČ: 621 59542

Nadace Křižovatka
Nové Sady 607/41
602 00  Brno

Datum Sponzor číslo
řádku

činnost

hlavní hospodářská

A NÁKLADY 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 1884

II. Služby celkem 3 2419

III. Osobní náklady celkem 4 2100

IV. Daně a poplatky celkem 5 3

V. Ostatní náklady celkem 6 402

VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8

VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 6 808

Datum Sponzor číslo
řádku

činnost

hlavní hospodářská

B VÝNOSY 11

I. Tržby z vlastní výroby a za zboží celkem 12

FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2015
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Datum Sponzor číslo
řádku

činnost

hlavní hospodářská

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13

III. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem 15 23

V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 16

VI. Přijaté příspěvky celkem 17

VII. Provozní dotace celkem 18

VIII. Výnosy celkem 19 23

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -6 785

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -6 785

Rozvaha (bilance) - AKTIVA
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2015  
(v celých tisících Kč)

IČ: 621 59542

Nadace Křižovatka
Nové Sady 607/41
602 00  Brno

číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A Dlouhodobý majetek 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

B Krátkodobý majetek celkem 6 14 623 15 685
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číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

I. Zásoby celkem 7 13 309 14 252

7. Zboží na skladě a v prodejnách 8 13 309 14 252

II. Pohledávky celkem 9 150 115

5. Ostatní pohledávky 10 30 16

6. Pohledávky za zaměstnanci 11 10 10

17. Jiné pohledávky 12 110 89

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 13 784 1 254

1. Pokladna 14 135 126

3. Účty v bankách 15 649 1 128

IV. Jiná aktiva celkem 16 380 64

1. Náklady příštích období 17 380 64

AKTIVA CELKEM 18 14 623 15 685

Rozvaha (bilance) - PASIVA

Výčet položek
podle §29 a §30  
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Ke dni 31. 12. 2015  
(v celých tisících Kč)

IČ: 621 59542

Nadace Křižovatka
Nové Sady 607/41
602 00  Brno

číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje celkem 1 12 523 14 405

I. Jmění celkem 2 39 130 47 797

1. Vlastní jmění 3 500 500

2. Fondy 4 38 630 47 297

II. Výsledek hospodaření celkem 5 --26 607 -33 392

1. Účet výsledku hospodaření 6 -6 785
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číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 7 -6 603

3. Nerozdělený zisk. Neuhrazená ztráta minulých let 8 -20 004 -26 607

B Cizí zdroje celkem 9 2 099 1 280

I. Rezervy celkem 10

II. Dlouhodobé závazky celkem 11

III. Krátkodobé závazky celkem 12 2 057 1 245

1. Dodavatelé 13 1 494 1 035

5. Zaměstnanci 14 95 128

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného  
    zdravotního pojištění 15 36 43

9. Ostatní přímé daně 16 18 19

17. Jiné závazky 17 374 0

22. Dohadné účty pasivní 18 40 20

IV. Jiná pasiva celkem 19 43 35

1. Výdaje příštích období 20 43 35

PASIVA CELKEM 21 14 623 15 685
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ODSTAVEC 1

Název účetní jednotky:    Nadace Křižovatka

Sídlo:       Nové Sady 607/41, 602 00  Brno
Právní forma účetní jednotky:   nadace
IČ:       62159542

Předmět podnikání (popř. účel zřízení):   Podpora zdrav. služeb v oblasti péče o děti

V Brně, dne 31. 3. 2016    Podpisový záznam

Jména a příjmení členů statutárních orgánů: 
Výkonným orgánem nadace je valná hromada, která určuje statutární zástupce.
Těmito zástupci byla dle výpisu z OR k 31.12.2015 správní rada, a to v následujícím složení:

Rozvahový den:  31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2016  
Datum vzniku právní subjektivity  
(popř. zahájení činnosti): 5.3.1995

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):  
Marek Braunschläger
Osoba odpovědná za účetní uzávěrku:
(jméno a podpis): Marek Braunschläger

Příloha k roční účetní uzávěrce Nadace 
Křižovatka za rok 2015 (podle §29 a §30 vyhl. č. 504/2002 Sb.)
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Předseda:    Martina Rosinková
Místopředseda: Ing. Petr Hašek
Člen:        Marek Braunschläger
Člen:        Mgr. Marek Sklenář
Člen:    JUDr. Michal Skoumal
Člen:    Ing. Jáchym Frank

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů: 
Revizor:  Marie Komárková

Popis organizační struktury nadace (účetní jednotky), popř. zásadní změny během účetního období:
• zakladatel (zřizovatel)
• správní rada
• revizor
• zaměstnanci
• externisté

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:
V uplynulém ÚO byly provedeny tyto změny v OR:
• Valnou hromadou byla jmenována nová správní rada.
• Byly aktualizovány osobní údaje členů správní rady a revizora.
• Byl aktualizován účel nadace.
• Byl upřesněn způsob jednání statutárních orgánů.
• Byla aktualizována výše nadačního kapitálu.

Změny v obchodním rejstříku byly zapsány k datu 7. září 2015, 3. prosince 2015 a 9. prosince 2015.  
Aktualizovaný výpis je veřejně dostupný na stránkách Ministerstva financí ČR.
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ODSTAVEC  3
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během ÚO:  36 Osobní náklady: 1 739 000,- Kč
Členové řídicích orgánů (počet):     0 Osobní náklady:            0,- Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem:  0,- Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů:    0,- Kč
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů:  0,- Kč

ODSTAVEC  5
Použité obecné účet. zásad: 
Předpokládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1990 Sb., o účetnictví a 
na základě opatření Ministerstva financí ČR.

Použité účetní metody:  
Účtování zásob je prováděno:
* způsobem B evidence zásob. Při inventarizaci se z účtu 504 provede korekce zásob.

Způsob oceňování:  
Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

Oceňování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
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Ocenění cenných papírů a podílů:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá nadace:
* Denní kurz vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účet. případu.
   Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným  
   k rozvahovému dni.

ODSTAVEC  7
1) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
  
         Pohledávky  Závazky
 -----------------------------------------------------------------------
 do 30 dnů  15.000,-  413.000,-
 do 90 dnů           0,-  205.000,-
 do 180 dnů  15.000,-  381.000,-
 do 365 dnů           0,-              0,-
 nad 365 dnů  25.000,-              0,-

2) Pronajatý majetek:  
     Nadace má pronajatá 2 osobní vozidla. Podmínky pronájmu a cena za pronájem jsou uvedeny  
     v nájemní smlouvě.
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3) Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní  
     uzávěrky: 
     Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky se sešla valná hromada nadace. Valnou  
    hromadou byl upřesněn účel nadace. Tento byl zapsán v obchodním rejstříku dne 24. ledna 2016.

ODSTAVEC  9

1) Celková výše závazků:

 pohledávek:                115.000,- Kč
 závazků:                     1.244.000,- Kč

2) Závazky na sociálním zabezpečení, veřejném zdravotním pojištění a místně příslušným  
     finančním orgánům jsou před lhůtou splatnosti:

 MSSZ:   24 893,- Kč
 VZP:      3.161,- Kč
 OZP:      1.634,- Kč
 ZPMV:      3.600,- Kč
 ČPZP:        2.430,- Kč
 FÚ:          18.460,- Kč

3) Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky:
     Nadace byla zřízena za účelem zlepšení a zkvalitňování poskytování léčebné péče občanů  
     a zlepšení životních podmínek těžce nemocných občanů.
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4) Projekty nadace:
• projekt prevence SIDS
• podpora rozvoje schopností a nadání talentovaných žáků a studentů
• podpora projektů pro zlepšování životního prostředí
• podpora zdraví lidí ve společnosti
• podpora komunitního života
• podpora péče o seniory a osoby v poslední fázi života
• podpora výzkumu a vývoje moderních technologií a jejich využití v souvislosti s účelem nadace

ODSTAVEC  11

1) Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi a nebo auditorské společnosti  
     za účetní období:
     V roce 2015 byl proveden audit za rok 2014 a náklady auditorovi činily 43.560,- Kč.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1)  Základní jmění nadace:              500 000,- Kč

2)  Výsledek hospodaření v členění podle hlavní hospodářské činnosti:
      Účetní jednotka nevykazuje hospodářskou činnost.
      Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:      -6.785.000,- Kč
      Pro účely daně z příjmu je základem daně:           0,- Kč
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3)  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
      Nadace je neziskovou organizací, nevykazuje žádnou hospodářskou činnost a v každém období  
      je výsledkem hospodářská ztráta, která není vypořádána.

4)   Údaje o účasti členů statutárních a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž nadace (ÚJ) uzavřela  
       obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
        
        Zřizovatel nadace Martin Rosinek 
 - zaměstnanec společnosti MAREVVA, spol. s r.o.
        
        Člen správní rady Marek Braunschläger 
 - jednatel společnosti Pia Valor s.r.o., která vede účetnictví  nadace

        Revizor Marie Komárková
  - zaměstnanec společnosti MAREVVA, spol. s r.o.

DARY
Nadaci byly darovány finanční prostředky, které byly použity na zajištění lékařské péče. Formou 
sbírek a uzavřením darovacích smluv byla v roce  2015 zúčtována ve prospěch účtu 911 (Nadace-tvorba 
fondů) částka 9.570.400,- Kč. Za tyto finanční prostředky byly nakoupeny monitory BABYSENSE  
a tyto následně darovány nemocnicím a nebo zapůjčovány maminkám.

Zpracoval: Marek Braunschläger       V Brně, dne 31.3.2016
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Informace o skutečnostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení  
účetní uzávěrky a jsou významné

Ke dni výroční zprávy nedošlo k žádné takové události. 

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky

Nadace Křižovatka bude dále vyvíjet svou aktivitu tak, jak činila i v roce 2015 v oblasti prevence 
SIDS - Syndromu náhlého úmrtí kojence. Prostřednictvím darů bude nadále zajišťovat vybavení 
nemocnic v České republice dostatečným počtem monitorů dechu. Nadace se zaměří také na 
další prohlubování informací u svých zaměstnanců a spolupracujících osob, aby bylo možné lépe 
poskytovat služby k naplnění účelu nadace. Bude dále usilovat o získání nových dárců a dalších 
finančních prostředků pro zajištění cílů a poslání Nadace Křižovatka.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Nadace neprovádí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Aktivity v oblasti ochrany životních prostředí a pracovněprávních vztahů

Nadace v roce 2015 dodržovala platné normy v oblasti ochrany životního prostředí  
a pracovněprávních vztahů.

Organizační složka v zahraničí

Spolupracujeme se slovenskou nadací Nadácia Križovatka.

Dodržování statutu

Veškeré výdaje nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

o ověření výroční zprávy,
o ověření řádné účetní uzávěrky

NADACE KŘIŽOVATKA

sestavené k datu
31. 12. 2015
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Nadace Křižovatka již více než 20 let naplňuje své poslání díky podpoře a štědrosti mnoha 
společností i jednotlivců. Děkujeme všem, kdo nás v roce 2015 podpořili.

Děkujeme také zaměstnancům Nadace za vysoce kvalitní a dobře odvedenou práci.  
Bez jejich každodenního úsilí a přispění by nebylo možné naše poslání naplňovat.

            
Děkujeme, že s námi pomáháte zachraňovat životy nově narozených dětí.

        Martina Rosinková
	 	 	 	 	 	 	 	 Předsedkyně	správní	rady

Poděkování dárcům
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                NADACE KŘIŽOVATKA

Adresa sídla:    Nové Sady 41, 602 00  Brno
Adresa kanceláře:   Malinovského náměstí 4, 602 00  Brno
Kontakt:    +420 543 332 025  |  nadace@nadacekrizovatka.cz
Internet:    www.nadacekrizovatka.cz  |  www.crossroadfoundation.eu
IČ:     62159542
Bankovní účet:   76 08 414/0600, MONETA Money Bank v Brně
Registrace:    v Nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 179

Text výroční zprávy sestavil: Marek Braunschläger, Veronika Manoušková
Grafická úprava:   Mgr. Kateřina Grofová

                NADÁCIA KRIŽOVATKA

Adresa:    Na piesku 8,  821 05  Bratislava, Slovensko
Kontakt:    +421 904 897 704  |  nadaciakrizovatka@gmail.com
Internet:    www.nadaciakrizovatka.sk
IČ:     421 323 80

KONTAKTY
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