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1. Základní údaje o nadaci  

 
Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Nadace sídlí v Praze, ulice Na Poříčí 12. Zaregistrována je    
u Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 571. Nadace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu, jejíž 
součástí je také zpráva o majetku a hospodaření nadace za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřená 
auditorem. Do této výroční zprávy může na požádání nahlédnout každý, a to v místě sídla nadace, na webových 
stránkách nadace nebo u Městského soudu v Praze. 
 
Sídlo Nadace Archa Chantal: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

       
 
2. Organizační schéma 
 
V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadace Archa Chantal jsou jejími orgány:  
 - Správní rada Nadace Archa Chantal 
 - Dozorčí rada Nadace Archa Chantal 
 
Správní rada je nejvyšším orgánem Nadace Archa Chantal, který rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se 
koncepce strategie a činnosti nadace. 
 
Složení Správní rady Nadace Archa Chantal: 
 

• předseda: Chantal Poullain – Polívková  
• místopředseda: Marta Kubišová  
• člen: Ing. Karol Seneši  

 
 
Dozorčí rada Nadace Archa Chantal je kontrolním orgánem nadace. Na svých zasedáních se zabývala zejména 
kontrolou hospodaření nadace a kontrolou nakládání s finančními prostředky. 
 
 
Složení Dozorčí rady Nadace Archa Chantal: 
   

• předseda: Ing. Dalibor Ježorek 
• místopředseda: Yvona Krouská 
• člen: Gustava – Jessica Nitscho 

  
 
Management Nadace Archa Chantal 



 

 
Management nadace uplatňuje pravomoci delegované správní radou. Zodpovědnost a kompetence jednotlivých 
členů vedení nadace vyplývají z platné legislativy, jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním 
a podpisovým řádem. 
 
Smluvní spolupráce: Mgr. Ilona Nováková 
Externí spolupráce: Ing. Katarína Hoffmannová  
 

   
3. Poslání Nadace 

 
Nadace navazuje na činnost z let předchozích. Tato se dělí na popularizaci, prezentaci nadace na veřejnosti         
a vlastní činnost - humanizace dětských zdravotních zařízení. Projekty v dětských nemocnicích jsou financovány 
z darů právnických i fyzických osob a dále z výtěžku veřejné sbírky. 
Nadace si klade za cíl zlepšit prostředí dětských oddělení českých nemocnic. Změnit šedivé a neútulné čekárny, 
ordinace a nemocniční pokoje na kouzelný svět plný pohádkových postav, svět plný barev. Provádí celkové 
rekonstrukce včetně barevného řešení dětských oddělení včetně osvětlení. Vybavuje pokoje a čekárny hračkami, 
knihami a společenskými hrami. Při přípravě a realizaci projektů využívá poznatky a zkušenosti z již dříve 
realizovaných prací nadace. Zabezpečuje, aby návrhy výtvarného řešení interiéru vycházely z konkrétních potřeb 
nemocných dětí. Veškeré návrhy konzultuje s odborným personálem dětských oddělení. 

 
 
 
4. Cíl Nadace  
 
V roce 2009 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení připravovaných i započatých 
projektů. 

 
Hlavní cíle pro rok 2009 
 

• zajištění finančních prostředků na projekty roku 2009 
• příprava a realizace projektu zútulnění lůžkového oddělení v dětském pavilónu nemocnice na 

Vinohradech v Praze v návaznosti na realizovaný projekt Farma v prostorách čekárny a vyšetřoven 
v dětském pavilónu  

• realizace projektu rekonstrukce mateřských pokojů na oddělení JIP, Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství  VFN a 1. LF UK 

• pomáhat s dovybavením hračkami, knihami a malířskými potřebami v již realizovaných projektech 
ale i v jiných nemocnicích, domovech a ústavech sociální péče 

• příprava a uspořádaní vánoční akce „Strom splněných přání“ ve spolupráci s  firmou Taiko 
• pokračování ve spolupráci se společností AVENIR 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Projekty nadace realizované v roku 2008 
 
 Projekt „Večerníček“, Pardubická krajská nemocnice a.s. 
 

Autor projektu:  Ing. Arch. Vojtěch Vašek  
Náklady:    5.446.000 ,- Kč 
 
Dětské lůžkové oddělení je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně – 12 měsíců v roce. Lze říci, že je jedním 
z nejfrekventovanějších dětských oddělení, kde nemocné hospitalizované děti tráví mnoho času. Dětská oddělení 
poskytují dětem od novorozeneckého věku až po dorostový věk specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči 
na lůžkách oddělení. Na dětském oddělení pracuje 11 odborných pediatrických poraden – alergologie, 
diabetologie, neurologie, osteologie, endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, revmatologie, nefrologie, 
ultrazvuk a poradna pro rizikové novorozence a kojence. 
Výtvarné řešení opotřebovaného a přežitého dětského lůžkového oddělení v dětský svět „Večerníček“ zpracoval 
pro nadaci Archa Chantal Ing. Arch. Vojtěch Vašek, dlouholetý spolupracovník nadace. Realizátorem projektu byla 
stavební společnost ABACO s.r.o. Novým pohodlným a funkčním zdravotnickým nábytkem vybavila oddělení 
společnost Šoral&Hanzlík a stala se tak částečně i partnerem projektu.  
Projekt „Večerníček“ v celkové hodnotě 5.446.000 Kč tak zaznamenal stavební, interiérové i výtvarné změny.      
Na dětském lůžkovém oddělení byla provedena výměna oken, dveří, stavební úpravy, které zahrnovaly i nové 
dispoziční řešení oddělení, rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování nových koupelen vždy pro dva sousedící 
pokoje pro doprovod malých pacientů, pokládka barevné podlahoviny PVC, výměna stropních podhledů s novým 
osvětlením, nová kuchyňka a zázemí pro lékaře, herna pro děti. Rekonstrukci elektroinstalace zajistila nemocnice. 
Zkrátka dětské lůžkové oddělení doznalo bez nadsázky změn „od podlahy po strop“ a podařilo se tak vytvořit 
oddělení, které je funkční, barevné a příjemné pro děti, rodiče i zdravotníky.  
 

 
Projekt „PARK“, dětské oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha 5 

 
Autor projektu:                  Atelier VPK 
Náklady:   841 200,- Kč 

 
Nemocnice Na Homolce je od roku 2005 držitelem mezinárodní akreditace nemocnic JCI (Joint Commission 
International), která pacientovi garantuje, že jeho bezpečnosti v nemocnici a kvalitě poskytnuté zdravotní péče je 
věnována prvořadá pozornost. 
A právě zde proběhla kompletní rekonstrukce čekárny a vstupních prostor, kterou realizovala Nadace Archa 
Chantal podle výtvarného návrhu Kristiny Kolářové. Nové prostředí zpříjemní dětem i rodičům dobu, kdy čekají na 
lékařské ošetření. 
„Stávající prostředí bylo sice stále udržované, ale už to nebylo to, co děti na první pohled zaujme a odvede jejich 
pozornost od vyšetření v ordinaci, “ přibližuje vedoucí lékař Dětského a dorostového oddělení MUDr. Petr Žáček 
důvody rekonstrukce.  
Nadace zpracovala projekt rekonstrukce a spolu s partnery poskytla potřebné finance. Díky tomu bylo možné 
pojmout přestavbu komplexně – na podlaze marmoleum s intarziemi, nové omítky a malby, světla, barevné 
vypínače a zásuvky, staré sedačky nahradí parkové lavice, přebalovací pulty, hrací altánek pro děti, mobilní 
hračky, výtvarné dekorace na stěnách apod., to vše v duchu dětského světa „Park“. „Čekárna je tlumeně 
ozvučena a kromě hudby budeme pouštět zvuky, které mohou děti slyšet v lese nebo v  parku, jako je zpěv ptáků 
a zvuky probouzejícího se lesa. Tento nápad paní Chantal Poullain se mi ohromně líbí a vím, že s muzikoterapií na 
dětských odděleních začala již před 15 lety, kdy vnikl první projekt nadace Archa Chantal,“ doplňuje doktor Žáček, 
který věří, že takové prostředí bude malé pacienty u lékaře méně stresovat.  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů 
 
 
 
Nadace Archa Chantal upřímně děkuje všem svým dárcům a spolupracovníkům, jednotlivcům 

i organizacím, kteří s námi v roce 2008 spolupracovali. 

 
 
 
Union Ocel s.r.o. 250.000 Kč 
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři 200.000 Kč 
Avenir Praha, spol. s r.o. 185.975 Kč 
A Care s.r.o.  150.000 Kč 
Winkhaus CR, s.r.o. 100.000 Kč 
Pfizer, spol. s r.o. 100.000 Kč 
Statutární město Most 50.200 Kč 
Aerospinning Master Franchising, Ltd.,s.r.o. 50.000 Kč 
Nadační fond Veolia 50.000 Kč 
FTV Prima, spol. s r.o. 50.000 Kč 
Bumble Bee s.r.o. 44.950 Kč 
Roman Hutter 40.000 Kč 
Jan Grosam 28.200 Kč 
Sommelier s.r.o. 15.500 Kč 
Jiří Barvíř 15.000 Kč 
Město Litvínov 10.220 Kč 
JUDr. Petr Poledne 10.000 Kč 
COFIDIS s.r.o. 10.000 Kč 
David Rusňák 6.216 Kč 
Tomáš Porubka 5.000 Kč  
Ing. Pavel Dalecký 5.000 Kč  
Jaroslav Formánek 4.800 Kč 
Miroslava Kanerová 4.300 Kč  
Mgr. Gabriela Kotíková 3.300 Kč 
Ing. Petra Krausová 2.220 Kč 
Petr Bartoš 2.200 Kč 
František Devera 2.000 Kč 
Pavel Šútovec 2.000 Kč 
Ing. Pavel Roztočil 1.200 Kč 
OK Pyrus, s.r.o. 1.200 Kč 
Jana Bosserová 1.000 Kč 
Marek Baloun 700 Kč 
Tomáš Dudík 600 Kč 
Alena Čechová 600 Kč 
Josef Koňařík 600 Kč 
Institut Finančního Poradce 600 Kč 
Radim Venhoda 600 Kč 
Lucie Pospíšilová 500 Kč 
 
Capitol Internet Publisher, s.r.o.               zajištění webových stránek 
Anopress IT a.s.  každodenní monitoring médií 
Grafické studio Ivan Hozák  výroba propagačních materiálu 
E-dílna   tvorba obrázků k projektům 
Studenti Gymnázia, U Libeňského zámku 1, Praha 8 
 
 



 

 

7. Finanční zpráva 

 

 

 

Rozvaha 

k 31.12.2008 
( v celých tisících Kč ) 

AKTIVA 
           

            Dlouhodobý majetek celkem 2 603 
  Umělecká díla, předměty a sbírky 110 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 87 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 619 
Ostatní dlouhodobé půjčky 1 787 

Krátkodobý majetek celkem 218 
  Pokladna 31 

Účty v bankách 187 
Aktiva celkem 2 821 

  

PASIVA 
           

            Vlastní zdroje celkem 2 531 
Vlastní jmění 20 706 

 Účet výsledku hospodaření -6 803 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -11 372 
Cizí zdroje celkem 290 

  Dodavatelé 243 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 32 
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 2 
Ostatní přímé daně 2 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 11 

 
Pasiva celkem 2 821 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
k 31.12.2008 

(v celých tisících Kč) 
 
Náklady 
 
Spotřeba materiálu 18   
Spotřeba energie 11   
Cestovné 19 
Náklady na reprezentaci 1 
Ostatní služby 595 
Mzdové náklady 56 
Zákonné sociální pojištění 20 
Jiné ostatní náklady 30 
Náklady celkem 750   
           
 
 

Výnosy 
 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 238 
Tržby z prodeje služeb 238 
Přijaté dary 1 222 
Výnosy celkem 1 460  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


