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Vážení přátelé, 

 

dovolte mi ohlédnout se za rokem 2018 v naší nadaci.  

 

S hrdostí můžeme říci, že už jenom skutečnost, že hodnotíme další rok fungování nadace, která nemá 

žádného velkého mecenáše jako jiné velké nadace. Ale je to již dvacet let, co byla nadace 

zaregistrována a aktivně působí v našem Blanicko-Otavském regionu. Za toto období procházela 

lepšími i horšími obdobími. Všechny nástrahy se ním ale podařilo vždy překonat a  za dobu činnosti 

nadace jsme podpořili celkem 580 projektů částkou 7.762.737 korun.  Z toho v loňském roce jsme 

podpořili 45 neziskových organizací a fyzických osob v našem regionu částkou  téměř šest set tisíc 

korun. Je to také dvacet let, kdy nadace vyplatila první nadační příspěvek. V roce 1998 vyplatila 

nadace jeden grant v částce 7.039 korun. Zde je samozřejmě vidět posun v činnosti nadace, do 

budoucna ale chceme rozdělovat ročně v nadačních příspěvcích milión korun.  
 

Další milník zaznamenal v roce 2018 také Dárcovský fond Mudr. Ivana Macháčka pro děti a to 

překročením hranice 1. miliónu rozdělených korun, kterými pomáhá zdravotně znevýhodněným 

dětem v našem regionu.  

 

V  roce 2018 jsme se opět aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. Asociace 

komunitních nadací v České republice – A.K.N. vznikla v roce 2006.  Jejím cílem je podporovat 

rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí 

stát, podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci a propagovat myšlenku působení komunitních 

nadací. 

 

V grantových kolech nadace vypsala průběžné komunitní grantové kolo I. a II.,  grantové kolo 

Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti a  pokračovala ve společném grantovém 

programu s Městem Vodňany a s Městysem Katovice. Pokračoval  program „Přímé granty“, grantový 

projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně a také fond 

„Důstojná kvalita života seniorů“. 

 

Rád bych touto cestou poděkoval za aktivní přístup členům našich statutárních orgánů, dárcovských 

fondů a samozřejmě i našim dárcům.  Jsem rád, že si nám daří pomáhat v Blanicko-Otavském 

regionu. 

      

      Ing. Miroslav Procházka 

       předseda správní rady  



KDO JSME 

 

Jsme komunitní nadací. To znamená, že podporujeme projekty, které přinášejí 

prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Nejsme úzce tématicky 
či oborově zaměřenou nadací, ale jsme otevřeni širokému spektru místních problémů, 

potřeb a potenciálu. Pomáháme v oblastech sociálně zdravotních služeb, životního 

prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a 

regionálního rozvoje. 

Těžiště naší činnosti spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření 

prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru.  

Získaných prostředků a výnosů z nadačního jmění využíváme ve prospěch obecně 

prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým 

organizacím. 

Výše našeho nadačního jmění v roce 2018 byla více než 20 miliónů korun ve 
finančním majetku a za dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků 

rozdělili 7.762.737 korun a podpořili 580 projektů. 

 
POSLÁNÍ 

 

Naším posláním je podpora komunitního života v Blanicko – Otavském regionu 

(Protivínsko, Písecko, Strakonicko a Vodňansko).  

 
LIDÉ V NADACI 

 

Správní rada nadace 

K 31. prosinci 2018 pracovala správní rada nadace v tomto složení: 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 

Mgr. Martin Johanna 2. místopředseda správní rady  

Jitka Budínová členka správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 

 

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské 

K 31. prosinci 2018 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení: 

Milan Kodádek předseda dozorčí rady 

Blanka Pudíková místopředsedkyně dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady 
 

Pracovníci nadace 

K 31. prosinci 2018 pracovali v nadaci : 

 Milan Bubeníček ředitel nadace  

 
 

Dobrovolníci nadace: Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Milan Koc, Marek 

Anděl, Jiří Doubek ml., Mgr. Michal Novotný, Romana Bubeníčková, Zdeněk Polák, 

Jiří Bárta, Josef Štogr a další, děkujeme …..  



Dary a příspěvky nadaci 

 
V roce 2018 podpořili činnost a aktivity nadace celkovou částkou 232.500 Kč následující dárci: 

 

Město Vodňany  

Městys Katovice  

Ordinace Kompas s.r.o.  

MUDr. Jan Kouďa  

Ordinace Alenika s.r.o.  

Nováková Bohumila  

Sanpet s.r.o.  

MUDr. Jitka Čišecká  

Ing. Josef Novotný  

MUDr. Sylvie Blažková  

MUDr. Jiří Pudík  

Lékárna U Palmy  

Hana Bušinová  

Dětská lékařka s.r.o.  

MUDr. Alena Novotná  

ZD Bernartice  

IP PEDIATRIE S.R.O  

Ing.Štěpán Meloun  

Zdraví-Fit s.r.o.  

JANADENT s.r.o.  

Forejt Vojtěch  

Škrnová Jitka  

JUDr. Stanislav Pazderka  

JUDr. Jan Taraba    

Spolek for Protivín                                            Děkujeme ………    

   
 

Programy nadace v roce 2018 
 

Komunitní grantové kolo - Toto grantové kolo bylo určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji 

Otavsko-blanického regionu. Podporuje projekty, které přispívají k rozvoji regionu. V tomto programu nadace 

podpořila 11.  projektů v celkové částce 110.000 Kč korun. 
 

Společná grantová kola nadace a města Vodňany a městyse Katovice– Jednalo se o společný program 

nadace a uvedených  měst. Podporoval projekty v různých tematických okruzích.  V tomto společném projektu 

jsme společně podpořili 8. projektů Vodňanských neziskových organizací a 5 Katovických v celkové částce 

130.000 korun.   
 

Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti – fond podporuje nejrůznější 

veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí,  mládeže a organizací dětí a mládeže v 

Blanicko - Otavském regionu. Podpořeno bylo dle dárcovské strategie dárce - MUDr. Ivana Macháčka šest 

žádostí o nadační příspěvek v celkové částce 128.500 Kč korun a za dobu své existence již fond rozdělil 

1.036.660 korun a podpořil 69 žadatelů. 
  

Komunitní grantové kolo II. - Toto grantové kolo bylo určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému 

rozvoji Otavsko-blanického regionu v oblasti sociální, charitativní a podobné. V tomto programu nadace 

podpořila 7.  projektů v celkové částce 95.000 Kč korun. 
 

Grantový projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně. 

Správní rada nadace se rozhodla začít podporovat žáky ze sociálně slabých rodin navštěvujících Základní školu 

v Protivíně. V rámci prvního roku tohoto projektu podpořila nadace jednu žádost v částce 950 korun.  
 

Přímé granty – pro žadatele o nadační příspěvek, jejichž projekt  tématicky či jinak nezapadá do vyhlášených 

grantových kol nadace, jsme připravili projekt  „Přímé granty“. V rámci tohoto projektu nadace podpořila šest 

projektů v celkové částce 105.000 korun.  



Účelový fond – Důstojná kvalita života seniorů– Posláním fondu je podpora důstojného života seniorů, 

podpory seniorů v přístupu k sociálním, zdravotním a pečovatelským službám, poskytování finanční podpory 

sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních, 

zdravotnických a pečovatelských služeb v Blanicko – Otavském regionu. V roce 2018, tedy první rok fungování 

fondu byla podpořena jedna žádost částkou 20.000 korun. 
 

Účelový Fond Sokolovna – V roce 2011 byl Společností pro rozvoj Protivína založen fond, ve kterém se 

shromažďují prostředky na rekonstrukci Sokolovny v Protivíně. Prostředky jsou získávány průběžně. V roce 

2018 bylo na účtu více než 170.000 korun. 
 

Asociace komunitních nadací byla založena na podzim 2006. Jejím cílem je v České republice podporovat 

rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné 

kontakty a spolupráci; popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Členské nadace se řídí minimem 

komunitních nadací. Na práci asociace se aktivně zúčastňujeme od jejího založení. Naše nadace je zakládajícím 

členem této asociace.     

 
 

Setkání s dárci nadace.  
 

Ve středu 12. prosince večer se uskutečnilo 

setkání zástupců nadace a našich dárců. I jejich 

zásluhou může nadace a její fondy podporovat 

potřebné v našem regionu a za to všem dárcům 

parří velký dík. Došlo tedy na bilancování. 

Nadace za dobu své činnosti podpořila v našem 

regionu celkovou částkou 7.762.737Kč 580 

projektů. Dárcovský fond MUDr. Ivana 

Macháčka za 11. let pomohl částkou 

1.036.660Kč v 69. grantových příspěvcích pro 

znevýhodněné děti na Písecku a Strakonicku, 

z toho v roce 2018  částkou 128.500 korun.  

 

Benefiční koncert PROPAMÁTKY …  
 

Benefiční adventní koncert 

PROPAMÁTKY píseckého rodáka 

Romana Dragouna, který se uskutečnil 11. 

prosince od 19 hodin v koncertní síni 

Trojice v Písku  se vydařil. 

Děkujeme všem, kdo na koncert přišli a 

koupí vstupenky podpořili Institut pro 

památky a kulturu. Celkový výtěžek ze 

vstupného podpořený naší nadací činil 

19.000 korun.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2018 

V roce 2018  rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 589.450 Kč 
 

 

Název organizace Vyhlášené gran. kolo Částka  

Kč 

Název projektu 

Základní škola v Protivíně projekt KONABO pro 

žáky ZŠ v Protivíně 

     950 „Ekologický pobyt ZŠ ve Stožci – příspěvek pro žákyni 

5.A.“ 

SDH Katovice. Společné grantové  kolo 

Katovice 

 4 000 „Hasičský den“ 

BEZ Katovice Společné grantové  kolo 

Katovice 

  7500 „Vítání prázdnin“ 

Farní charita Katovice Společné grantové  kolo 

Katovice 
2 000 „Jílkův Pohár“ 

BEZ Katovice Společné grantové  kolo 

Katovice 
8 500 „Foto kurz“ 

Rally Fans Katovice Společné grantové  kolo 

Katovice 
8 000 „Dětský cyklo den“ 

BUDDIES Písek  z.s. Komunitní grantové 

kolo 

6 000 „ Brožura památníky na Písecku“ 

Domácí hospic Athelas Komunitní grantové 

kolo 

18 000 „Mzda – zdravotní sestra “ 

Fotoklub Protivín Komunitní grantové 

kolo 

12 000   „Kalendář a pohlednice Protivínska 2019 “ 

Pod Čarou z.s Komunitní grantové 

kolo 

10 000 „Neckyáda 2018“ 

 SDH Putim Komunitní grantové 

kolo 
8 000 „ 6. Putimské setkání harmonikářů“ 

SDH Skály  Komunitní grantové 

kolo 

10 000 „ Pohárová soutěž “ 

Fokus Písek Komunitní grantové 

kolo 

16 000 

 

„ Vzdělaný - profesionálnější “ 

Centrum Kultury města Písek. Komunitní grantové 

kolo 

16 000 „ projekt 31. Ročník mezinárodních kurzů Profesora 

Otakara Ševčíka pro mladé houslisty … “ 

Junior Cycling projekt team z.s . Komunitní grantové 

kolo 
3 000 „ MTB kritérium okolo hradeb 2018“ 

Junior Cycling projekt team z.s . Komunitní grantové 

kolo 

8 000 „ Prácheňské přebory žáků základních škol “ 

1. ETALON z.s. Komunitní grantové 

kolo 

3 000 „ Mistr Jan Hus následovníkům “ 

Centrum sociální pomoci Vodňany

  

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

8 800 „Stvoření světa“ “ 

Regina – Pěvecký sbor  Společné grantové  kolo 

Vodňany 

10 000 „ Minimum hudební teorie III. “ 

Jihočeská universita v Č.B..  

Fakulta rybářství a ochrany vod 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

20 000 „ Propagace festivalu FROV FEST “ 

Nefor. sdružení Miroslav Hrdlička Společné grantové  kolo 

Vodňany 

5 000 „ Setkání heligonkářů a harmonikářů 2018 “ 

FOKUS – Písek, z.ú. Společné grantové  kolo 

Vodňany 

14 200 „ Vzdělání pro PEER konzultanty poskytující sociální 

služby lidem s duševním onemocněním na Vodňansku“ 

ZŠ a Gymnázium Vodňany  Společné grantové  kolo 

Vodňany 

22 000 „ BezvaDen “ 

Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  

  

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

16 000 „ Tvorba prezentačních materiálů “ 

SDH Lomecka Újezd a Hvožďany

  

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

4 000 „ Ahoj léto“ 

Fokus Písek z.ú. Komunitní grantové 

kolo II. 
5 000 „Zvýšení efektivnosti a zlepšení komunikace“ 

Oblastní charita Písek Komunitní grantové 

kolo II. 

30 000 „Bez bariér jsme Vám blíž“ 

Oblastní charita Písek Komunitní grantové 

kolo II. 

10 000 „Zachovejme domov nemocným a umírajícím“ 

Prevent 99, z.ú., Strakonice Komunitní grantové 

kolo II. 

10 000 „Doučování dětí ze sociálně slabých rodin“ 



Theia – krizové centrum o.p.s Komunitní grantové 

kolo II. 

5 000 „Odborná pomoc Písek 2019“ 

Domácí hospic Athelas Komunitní grantové 

kolo II. 

30 000 „Poskytování domácí specializované paliativní péče na 

Písecku“ 

Rally Fans Katovice Komunitní grantové 

kolo II. 

5 000 „Charitativní událost Autumn Night Katovice 2018“ 

Lenka Říhová Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

17 000 „nadační příspěvek pro dceru Natálku na rehabilitační 

pobyt v Lázních Klimkovice.“   

Martina Čoudková Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

35 000 „nadační příspěvek na sluchadla pro syna Filipa“   

Michal Fiedler Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

2 500 „Příspěvek pro dceru Aničku na léčebný pobyt v lázních “   

Dominika Pletková Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

34  000 „Jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny při 

ztrátě jednoho z rodičů ve prospěch dcery Liliam“ 

Michal Fiedler Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

10 000 „Příspěvek na rehabilitační pomůcky a léčebný pobyt v 

lázních pro dceru Aničku“ 

Monika Márová Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

30 000 „Příspěvek na léčebný program REHA KLIM AKTIV 

JUNIOR pro syna Daniela“ 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Přímé granty 10 000 "Benefiční koncert PROPAMÁTKY 2017" 

 

SKP – Pastelka  Přímé granty 30 000 „ Středisko křesťanské pomoci Pastelka “ 

 

Horizont z.s. Přímé granty 20 000 „ Příspěvek klientům na léčebný pobyt “ 

 

Pod čarou z.s.. Přímé granty 10 000 „O 14 dní dříve“ 

 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Přímé granty 15 000 "Benefiční koncert PROPAMÁTKY 2018" 

 

Rotary club Písek Přímé granty 20 000 „Vánoce 2018 pro děti z Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Zběšičky“ 

Domácí hospic Athelas Grantové kolo UF  

Důstojná kvalita života 

seniorů 

20 000 „Pohonné hmoty a mzda – zdravotní sestra “   

 

 
 

Finanční zpráva 
 

Výsledek hospodaření 

Nadace hospodařila v roce 2018 s účetním ziskem 136.454,13 Kč, celkové výnosy činily 1.027.477,97 

Kč a náklady 891.023,84 Kč, přičemž výnosy z nadačního jmění činily 789.977,97 Kč, ostatní výnosy 

činily 237.500 Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.) 

 

Nadační kapitál 

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31.12.2018 činí 20 006 608,- Kč 

 

Náklady na správu nadace 

Náklady na správu nadace jsou náklady  související se správou nadace. Zahrnují zejména  náklady na  

udržení a  zhodnocení majetku nadace, náklady  na propagaci  účelu nadace a náklady  související s 
provozem nadace. Tyto náklady vede nadace odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. Podle 

Statutu nadace nesmí náklady na správu nadace převýšit  5% hodnoty nadačního jmění podle jeho 

stavu k 31. prosinci běžného roku. 

 HODNOTA 

Náklady na správu nadace 299 136,- 

Nadační kapitál 20 006 608,- 

Podíl nákladů na nadačním jmění 1,5% 

 

Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace. 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



Příloha roční účetní závěrky 
Sestavené ke dni 31.12.2018 

 

1. Informace o účetní jednotce 

  

jméno:   Komunitní nadace Blanicko – Otavská  

sídlo:    Tyršova 53/2, Písek 397 01  

právní forma:  nadace 

  

Účel nadace 
Nadace je zřízena za účelem podpory komunitního života v Blanicko – otavském regionu (Protivínsko, Písecko, 

Strakonicko a Vodňansko). Při naplňování svého poslání se řídí minimem komunitních nadací: 

Komunitní nadace Blanicko - Otavská: 

Působí ve vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se 

nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je a nebo byl s tímto územím spojen; komunita je otevřena 

těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit. 

Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů 

potenciální hráče, aktéry. 

Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytvoření 

podmínek umožňující řešení pociťovaných problémů. 

Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem prostředky 

z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění 

určeného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity. 

Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou a orgány nadace. 

Své poslání Nadace naplňuje zejména: 

pořádáním benefičních akcí (pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských  a     

vzdělávacích akcí); 

vypisováním a udělováním grantů; 

podporou žádostí, které jsou v souladu s posláním Nadace; 

pomocí místním samosprávám; 

udělováním cen a stipendií 

spoluprací s tuzemskými a zahraničními Nadacemi podobného zaměření a se vzdělávacími institucemi; 

shromažďováním a spravováním finančních prostředků pro naplňování poslání Nadace, 

realizací vzdělávacích, osvětových a dalších projektů. 

K dosahování svého účelu používá Nadace výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek Nadace. 
 

Den zápisu do nadačního rejstříku : 15.2. 1999 
  

Statutární orgány nadace (složení k 31. prosinci 2018): 
 

Správní rada nadace 
 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 

Mgr. Martin Johanna 2. místopředseda správní rady  

Jitka Budínová členka správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 
 

 
 

 

 

 



Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské 
 

Milan Kodádek předseda dozorčí rady 

Blanka Pudíková místopředsedkyně dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady 

 

  

2. Informace o zakladatelích 
  

Zřizovateli nadace jsou: 

- Josef Klíma, Protivín 

- Václav Rek, Putim 

- František Klíma, Putim 

- František Fořt, Písek 

- Václav Reichel, Písek 

- Václav Reichel, ml. Písek 

- Jiří Novák, Písek 

- Vladimír  Jablonský, Praha 6 

- Jaroslav Smola, Putim¨ 

- Josef Máška, Putim 

-  Jaroslav Řechicha, Písek 

- Jiří Poláček, Protivín 

-  Ota Dvořák, Putim 

-  František Jareš, Putim 

-  Anna Dvořáková, Putim 

  

3. Informace o jmění nadace 
  

STRUKTURA A VÝŠE VLASTNÍHO JMĚNÍ NADACE K ROZVAHOVÉMU DNI 

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku  

  

 Nadační kapitál  20 006 608 Kč 

  Z toho:   

   Prostředky z NIF 19 959 400 Kč 

   Jiné finanční jmění 47 208 Kč 

Celkem nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku 20 006 608 Kč 

 

Výčet uložení a investování nadačního kapitálu: 

-7.506.608 Kč nadačního kapitálu je uloženo na termínovaných vkladech bank  

-7.500.000 Kč je investována u Amundi Czech Republic, investiční společnosti, do produktu   

Růstový fond nadací, Pioneer Funds – AF II - Global Multi-Asset Target Income 

-2.500.000 Kč je investováno do dluhopisů  INVESTIČNÍ SKUPINY UNICAPITAL  

-2.500.000 Kč je investováno u Investiční společnosti  Arca Capital 

  

4. Informace o použitých účetních metodách 
  

Nadace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb. , kterou 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. 

Účetnictví je vedeno dodavatelsky, externí účetní je Bc. Běla Marková. 

Účetní evidence je uschována v kanceláři nadace. 



 5. Způsob a oceňování aktiv a závazků 
  

Pohledávky jsou oceněny nominální hodnotou. Účetní jednotka nemá nedobytné či pochybné 

pohledávky a proto netvoří opravné položky k pohledávkám. 
  

V účetnictví nejsou doklady v cizích měnách. 
  

6. Doplňující  informace o některých závazcích   
  

Nadace nemá k rozvahovému dni splatné závazky na pojistném na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani závazky veřejného zdravotního pojištění. 
  

Celkové závazky nadace ke konci roku 2018 činí 14.745 Kč. Jedná se o  krátkodobě 

nezaplacené platby na konci roku, konkrétně telefonní poplatky 495 Kč, vedení účetnictví za 

rok 2017 v částce 13.000 Kč, záloha na internet leden 2019 250 Kč a nevypořádaný přeplatek 

daru Marie Krejčí v částce 1.000 Kč bude vyřešen v roce 2019. 
 

7. Půjčky nadace 
  

Nadace neměla v roce 2018 žádné půjčky. 
  

8. Pohledávky  
 

V účetní jednotce nejsou známy žádné pohledávky neuvedené v rozvaze. 
  

9. Výsledek hospodaření   
  

V hlavní činnosti účetní jednotka vykonává vše v souladu se statutem.Účetní jednotka do 

hospodářské činnosti zahrnuje výnosy z administrativních náklady a ze správy rádcovských 

fondů .V částce uvedené v hospodářské činnosti byla jsou zaúčtované výnosy ze správy 

rádcovských fondů a administrativní výnosy při společných grantových kolech. 
  

. 

Výsledek hospodaření        136.454,13 Kč 

Hlavní činnost                                                      136.454,13 Kč 
  

Vzhledem k tomu, že nadace má mimo jiné i výnosy ve formě z termínovaných vkladů,  které 

mohou být předmětem daně z příjmů, podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických 

osob.  
  

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl tvořen: 

Dárcovský fond MUDr. I. Macháčka              -11.752,90 Kč 

Účelový fond Sokolovna                46.000 

Vlastní činnost nadace              122.203,87  

ÚF Důstojná kvalita života seniorů   -19.996,84 

 
  

 10. Zaměstnanci a mzdové náklady 
  

V uvedeném období nezaměstnávala nadace žádného zaměstnance. 

  

11. Daň z příjmu právnických osob 

  

Základ daně z příjmu                                  0 Kč 

Uplatněná sleva                                          0 

Splatná daň z příjmu                                   0 

 



 


