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Vážení přátelé,
dovolte mi ohlédnout se za rokem 2011 v naší nadaci.
I v roce 2011 jsme se aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací, kde jsme
zakládajícími jsme členy. Pod patronací AKN jsme uskutečnili pro místní začínající neziskové
organizace Asistenčně - vzdělávacího programu „Podpora občanských iniciativ v místních
komunitách“ podpořený Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.
V grantových kolech nadace pokračovala ve společném grantovém programu s Městem
Strakonice. Na základě kladného hodnocení obou zúčastněných stran tuto se myšlenku snažíme
prosadit i v dalším místech regionu.
Přes hospodářskou krizi se dále rozvíjela činnost dárcovských fondů. Mudr. Ivan Macháček svůj
Dárcovský fond Mudr. Ivana Macháčka pro děti po celý rok ve prospěch fondu trpělivě
pracoval a podařilo se mu zajistit téměř stejné finační prostředky jako v roce a ze zdrojů fondu se
podařilo pomoci několika občanům v řešení jejich tíživé situace. Společnost pro rozvoj Protivína
založila Účelový fond Sokolovna, ve kterém se shromažďují prostředky na rekonstrukci
Sokolovny v Protivíně.
Za spolupořadatelství INKANA Písek a BEZ Katovice jsme opět uspořádali ocenění
dobrovolnické činnosti Křesadlo a "Dobrá parta" ve Strakonicích. Nad touto akcí opět převzal
"Záštitu" Jihočeský hejtman, tentokrát již Mgr. Jiří Zimola a Starosta města Strakonice Ing. Pavel
Vondrys .
Rád bych touto cestou poděkoval za aktivní přístup členům správní rady i založených
dárcovských fondů. Jsem rád, že si nadaci 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 2010 je téměř 20 miliónů korun ve finančním majetku a za dobu
své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili 4.357.005 korun.

Poslání
Naším posláním je podpora komunitního života v Blanicko – Otavském regionu (Protivínsko,
Písecko, Strakonicko a Vodňansko). Při naplňování svého poslání se řídíme minimem komunitních
nadací a zaměřuje se především na rozvoj Protivína a Protivínska.

Lidé v nadaci
Správní rada nadace
K 31. prosinci 2011 pracovala správní rada nadace v tomto složení:
Ing. Miroslav Procházka
Jitka Škrnová
Mgr. Václav Procházka
Jitka Budínová
MUDr.Ludmila Ježková

předseda správní rady
místopředsedkyně správní rady
2. místopředseda správní rady
členka správní rady
členka správní rady

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské
K 31. prosinci 2011 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení:
Jan Jelínek
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
Václav Jindra
Irena Mašková
Mgr. Blanka Pudíková
.

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady

Zaměstnanci nadace
K 31. prosinci 2011 pracovali v nadaci tito zaměstnanci :
Milan Bubeníček
ředitel nadace
Romana Bubeníčková
hospodářka nadace
Dobrovolníci nadace
Jiří Škrna, Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Milan Koc, Marek Anděl, Mgr. Jindřiška Jelínková,
Jiří Doubek ml., Jana Holečková, Sylva Karfíková, Mgr. Michal Novotný, Romana Kotrbatá, Ludmila
Doubková ……

Sponzoři a dárci
V roce 2011 podpořili činnost a aktivity nadace tyto subjekty:
Město Strakonice
Písecký servis

50.000 Kč
4 300,-

Dárci Dárcovského fondu „MUDr. Ivan Macháčka pro děti“ v roce 2011
Ing. Josef Novotný
MUDr. Alena Bicanová
Zdraví fit- MUDr. Kolář
MUDr. Pavel Pohořský
MUDr.Sylvie Blažková
MUDr.Jaroslava Hejnová
ZD Bernartice
JUDr. Jaroslav Vansa
MUDr. Jiří Pudík
MUDr. Alena Novotná
PHMr. Jiří Klement
Jana Říhová
Jitka Škrnová
Ing. Hana Bušinová
Jaroslav Řehoř-stavebniny
Štěpán Meloun
MUDr. Jitka Čišecká
MUDr.Marie Bolková
MUDr. Ivan Macháček

10 000 Kč
7 000,5 000,10 000,2 000,70 000,2 000,15 000,5 000,15 000,8 000,1 000,1 000,1 000,1 000,1 000,2 000,1 000,10 000,-

Dárci Účelového fondu „Sokolovna“ v roce 2011
Společnost pro rozvoj Protivína
Ing. Jiří Morávek
Společnost pro rozvoj Protivína

30 000 Kč
2 200,16 100 Kč

Programy nadace v roce 2011
Průběžné 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 pro
které jsou realizovány. V tomto programu nadace podpořila 21. projektů.
Společné grantové kolo nadace a Města Strakonice – Jednalo se o společný program nadace a města
Strakonice. Podporoval projekty v tématických okruzích „Realizace aktivit reagujících na potřeby a problémy
identifikované Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice“, „Podpora komunitních akcí
neziskových organizací“ a „Podpora kapacit strakonických neziskových organizací“. V hodnotící komisi měla
nadace 3 zástupce stejně jako Město Strakonice v tomto společném projektu podpořili 10. projektů
strakonických neziskových organizací.
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. Podpořeny byly dle dárcovské strategie dárce - MUDr. Ivana Macháčka pět
žádostí o nadační příspěvek.

Dárcovský fond MUDr. Oldřicha, Ireny a Jury Maškových – Posláním fondu je trvale podporovat
nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch potřebných, převážně v Blanicko-Otavském regionu.
Z prostředků fondu bylo podpořeno pět žádostí o grant.
Účelový Fond Sokolovna – V roce 2011 byl Společností pro rozvoj Protivína založin fond, ve kterém se
shromažďují prostředky na rekonstrukci Sokolovny v Protivíně. Již první rok se podařilo do fondu získat dary
v hodnotě téměř 50-ti tisíc korun.

ASISTENČNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„Podpora občanských iniciativ v místních
komunitách“ podpořený Velvyslanectvím
Spojených států Amerických v Praze. Program
byl určen pro 5 místních občanských iniciativ (NNO), které
vybrala správní rada nadace. Program
byl podpořen
Velvyslanectvím USA v Praze a Asociací komunitních
nadací. V únoru roku 2011 se pro tyto organizace uskutečnil
vzdělávací seminář, dále měly organizace zajištěny služby
asistencí konzultantů a malý grant 5.000 Kč na přípravu a
realizaci malého projektu. Na snímku přebírá Miluše Šálková
certifikát k ukončení programu od předsedy správní rady
nadace Miroslava Procházky, místopředsedy dozorčí rady a
Senátora Miroslava Krejči a člena dozorčí rady Václava
Jindry.

ČIŠTĚNÍ OTAVY – Nadace se připojila
k píseckému Ekocentru a tuto akci podpořila
nejen finančně, ale také zapojením vlastních
členů nadace přímo do úklidu. Jak na obou
březích v Písku, tak přímo z Otavy bylo
sesbíralo
enormní
množství
odpadu.
Kontejner o obsahu 10 m3 přetékal odpadky,
kterých bylo asi 1.500 kg a vedle toho bylo
sebráno ještě pěkné množství železného
odpadu.
KŘESADLO - Již opakovaně, tak jako v
minulých letech, proběhlo i v roce 2011 ve
Strakonicích
předávání
cen
nejlepším
dobrovolníkům za obětavou práci v roce 2010 –
Křesadlo. Zároveň byly rozdány i ocenění pro
kolektiv dobrovolníků
"DOBRÁ PARTA".
Záštitu nad předáváním cen převzali hejtman
Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta
města Strakonice Pavel Vondrys. Ceny na snímku
předávají místopředsedkyně správní rady nadace
Jitka Škrnová s místopředsedou dozorčí rady
nadace a senátorem Miroslavem Krejčou.

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 dárců fondů nadace - Tak jako již
tradičně uspořádala nadace na závěr roku
setkání zástupců statutárních orgánů nadace s
dárci. Tentokrát se setkání uskutečnilo na
„Mikulášskou“ nadílku. Na snímku děkuje 1.
místopředsedkyně nadace Jitka Škrnová
přítomným dárcům a seznamuje s činností
nadace v končícím roce.

Výroční setkání členů statutárních orgánů
nadace – Tak jako již tradičně uspořádala
nadace na závěr roku setkání zástupců
statutárních orgánů nadace. Tentokrát se
nehodnotil pouze končící rok, ale řešila se i
budoucnost nadace a další činnost. Na snímku
seznamuje členy správní a dozorčí rady se svojí
strategií v následujících letech předseda správní
rady Miroslav Procházka.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
V roce 2011 rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 404.800,- Kč.

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NIF - G 2011
Název organizace

Vyhlášené
Grant kolo

žádáno
schváleno

Název projektu

NIF G 01-11
Z.Š. Vodňany

průběžné komunitní

40 000 Kč
15 000 Kč

Naše příroda-naše radost

NIF G 02-11
SDH Skály

průběžné komunitní

9 000
9 000

Okrskové soutěže v požárnickém sportu,7. kolo
15. ročníku soutěže požárních družstev

NIF G 03-11
MŠ. Protivín

průběžné komunitní

2 400
2 400

Ekologická výchova dětí

NIF G 04-11
Z.Š T.G.Masaryka

průběžné komunitní

8 500
8 500

Pohybové aktivity sportovních tříd 1. stupně

NIF G 05-11
IHC Písek o.s.

průběžné komunitní

5 000
5 000

Obnova sportovního nářadí pro přípravu
mládeže

NIF G 06-11
Český červený kříž Strakonice

společné grant kolo
Kon.-Strak

30 000
7 000

Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve a
dobrovolníků,kteří pomáhají s náborem…

NIF G 07-11
Sdružení rodičů a přátel při DDM

společný grant
Konabo-Strakonice

7 200
3 000

DEN DĚTÍ, aneb hravě a zdravě

NIF G 08-11
SK Basketbal Stakonice

společný grant
Konabo-Strakonice

14 000
10 800

Strakonická basketbalová liga Z.Š

NIF G 09-11
Sdružení hasičů ČMS Strakonice

společný grant
Konabo-Strakonice

15 000
7 000

Hasičské dobrovolnictví a práce s mládeží

NIF G 10-11
OS PREVENT

společný grant
Konabo-Strakonice

25 000
12 000

Fundraising

NIF G 11-10
Sdružení zdrav.post.v ČR,územní
sdruž.Strak

společný grant
Konabo-Strakonice

18 000
14 200

3. roční v petanque pro seniory a osoby se zdrav.
postižením

NIF G 12-11
Centrum pro ZP Jih.kraje
OS,prac.Str.

společný grant
Konabo-Strakonice

17 800
7 000

Chceme být nejlepší

NIF G 13-11
OS Přátelé mat.centra Beruška
Strakonice

společný grant
Konabo-Strakonice

20 550
11 000

Rodiny v akci

NIF G 14-11
FOKUS Písek o.s.
Pobočka Strakonice

společný grant
Konabo-Strakonice

28 000
12 000

Rozvoj kapacit o.s.Fokus jako nenahraditelné
služby pro osoby s duševním onemocněním

NIF G 15-11
Základní článek hnutí Brontosaurus
Forest

společný grant
Konabo-Strakonice

29 400
16 000

Ekofestival na Otavě

NIF G 16-11
Z.Š Protivín

průběžné komunitní

12 390
10 000

S Krokodýly do celého světa

NIF G 17-11
Měks Protivín

průběžné komunitní

5 000
5 000

Výstava modelů kolejišť a vláčků

NIF G 18-11
MC Pastelka

průběžné komunitní

1 600
1 600

Krokodýl- teď už o něm vím

NIF G 19-11
OS REMI

průběžné komunitní

30 000
10 000

Tábory mládeže se sportem

NIF G 20-11
OS HORIZONT

Průběžné komunitní

30 000
6 000

Galerie Horizont

NIF G 21-11
BEZ Katovice

Průběžné komunitní

8 500
5 000

D- projekt

NIF G 22-11
OS Svaz zdravotně postižených
Protivín

Průběžné komunitní

30 000
5 000

Finanční zabezpečení cílů O.S

NIF G 23-11
MC Pastelka

Průběžné komunitní

30 000
10 000

Mateřské centrum

NIF G 24-11
Jihoč.taehan club bojových umění
o.s.

Průběžné komunitní

30 000
10 000

Protivín Cup

NIF G 25-11
Z.Š Protivín

Průběžné komunitní

20 000
10 000

Pohybem ke zdraví

NIF G 26-11
1. MŠ Protivín

Průběžné komunitní

30 000
14 000

Podporou zdraví a obratností dětí předcházet
úrazům dětí

NIF G 27-11
Myslivecké sdružení Platan

Průběžné
komunitní

14 589
5 000

Jarní zkoušky lovecky upotřebitelných psů

NIF G 28-11
ROTARY club Písek

Průběžné
komunitní

20 000
20 000

Vánoce 2011 pro děti ze soc.
ústavů

NIF G 29-11
O.S. REMI

Průběžné
komunitní

5 000
5 000

Lyžařské aktivity dětí

NIF G 30-11 EKOCENTRUMelektrárna král.města Písku

Průběžné
komunitní

15 000
10 000

Dokončovací etapa oprav prostor pro přednášky
a sociální zázemí

NIF G 31-11
Arkáda-soc.psych. centrum os. Písek

Průběžné
komunitní

30 000
10 000

Akce v rámci dobrovolnických programů
v Arkádě v r.2011

Vyplacené nadační příspěvky NIF-G z DF MUDr. Macháčka r.2011
NIF G- DF 9001/01-11
Jana a Jiří Novotných

15 000 Kč

Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace
rodiny pro 16-ti letou dceru

NIF G-DF 9001/02-11
Václav Pelc

12 000

Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace
rodiny pro hluchoněmého syna

NIF G –DF 9001/03-11
Zdenka Koubková

15 000

Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace
rodiny pro zdravotně postiženého syna

NIF G DF 9001/04-11
Kateřina Lechnýřová

7 000

Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace
rodiny pro nepohyblivou dceru

NIF G DF 9001/05-11
Milan Sopko

9 495

Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace
rodiny pro sluchově postiženou dceru

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NIF -P 2011
NIF P 01-11
Vodňany žijou O.S.

5 000

Mapa příběhů

NIF P 02-11
HOIZONT o.s.

5 000

Sponzorujeme Horizont o.s.

NIF P 03-11
Centrum pro ZP Jih.kraje os. Pracov. Strakonice

5 000

Den otevřených dveří v půjčovně rehab. a
kompenz..pomůcek

NIF P 04-11
Ekocentrum- Elektrárna královského města Písek

5 000

Obnova tradičního pochodu
Švejkova padesátka

NIF G 05-11
Středisko křest. Pomoci Pastelka

5 000

Živé interaktivní člověče nezlob se!

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – DF MUDr.Oldřicha Maška r. 2011
DF 9002/ 01-11
Domov pro stará a hand. Zvířata Sírius

15 000

Péče o opuštěná zvířata

DF 9002/02-011
Juník svaz skautů a skautek

5 000

Sportovní a rukodělná činnost

DF 90002/03-11
Domov pro stará a hand. Zvířata Sírius

8 300

Péče o opuštěná zvířata

DF 9003/04-11
Divadlo continuo

5 000

Materiál na výrobu konstrukcí

DF 9003/05-11
Arkáda

2 000

Dovybavení klubovny programu pět P

Finanční zpráva
Výsledek hospodaření
Nadace hospodařila v roce 2011 s účetním ziskem 202 tis. , celkové výnosy činily 1.119 tis. Kč
a náklady 917 tis. Kč., přičemž výnosy z nadačního jmění činily 703 ti. Kč, ostatní výnosy činily
416 tis. Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.)
Nadační jmění nadace
Struktura, výše nadačního jmění je patrné z následující tabulky.
Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku
Finanční majetek
19 959 400 Kč
v něm:
Prostředky NIF
19 959 400 Kč
Jiné finanční jmění
0 Kč
19 959 400 Kč ***
Celkem nadační jmění
Stav nadačního jmění k 31. 12. 2011, zapsáno do nadačního rejstříku 15. února 2009.
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, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady či dozorčí rady. 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
405 502,- Kč
Nadační jmění
19 959 400,- Kč
Podíl nákladů na nadačním jmění
2,07 %

Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace.

Hospodaření s prostředky NIF
Prostředky Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) byly poskytnuty nadaci na základě smlouvy
č. 00099-211-S-N-55, která byla uzavřena s Fondem národního majetku ČR dne 25. února 2002.
Hospodaření s výnosy z NIF z roku 2010
PRIBID k 1.prac.dni každého měsíce:
1,81+1,73+1,61+1,63+1,58+1,34+1,35+1,36+1,35+1,39+1,38+1,38 = 17,91:12 = 1,4925
1,4925 = aritmetický průměr hodnot
Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosů NIF zní:
05x1,4925x1/100x19 959400= 148.947
Zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru: 148 947 Kč
Výnos z prostředků NIF za rok 2010, určený k rozdělení z výnosů z majetku nadace do konce roku
2011 činí:
148 947,00 Kč
Uplatnitelný přeplatek ve výši poskytnutých grantů z let předchozích činí:

149 537,00 Kč

Celkem musí nadace z výnosu svého majetku rozdělit do konce roku 2011 minimálně částku ve
výši:
148 947,00 Kč
Po odečtení přeplatku z let předchozích musí nadace vyplatit

-590, 00 Kč

Celkem nadace rozdělila v roce v r. 2011

333 935,00 Kč

Přeplatek grantů uplatnitelný v roce 2012:

334 525,00 Kč

Příloha roční účetní závěrky
Sestavené ke dni 31.12.2011
1. Informace o účetní jednotce
jméno:
sídlo:
právní forma:

Komunitní nadace Blanicko – Otavská
Mírová 337, Protivín 398 11
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
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 2011):
Správní rada
Ing. Miroslav Procházka
Jitka Škrnová
Mgr. Václav Procházka
Jitka Budínová
MUDr.Ludmila Ježková

předseda správní rady
místopředsedkyně správní rady
2. místopředseda správní rady
členka správní rady
členka správní rady

a

Dozorčí rada
Jan Jelínek
Miroslav Krejča
Václav Jindra
Irena Mašková
Mgr. Blanka Pudíková

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady
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 jmění zapsané v nadačním rejstříku
v tom:
Finanční majetek
19 959 400 Kč
v něm:
Prostředky NIF
19 959 400 Kč
Jiné finanční jmění
0 Kč
Celkem nadační jmění zapsané v nadačním
19 959 400 Kč
rejstříku
Finanční majetek je tvořen z vkladu prostředků Nadačního investičního fondu. Tyto finanční
prostředky jsou samostatně evidované v účetnictví a hospodaření s nimi je rovněž odděleno
od ostatních prostředků nadace. Finanční prostředky jsou uloženy na zvláštních bankovních
účtech vedených v Raiffeisen Bank. Finanční prostředky, které jsou součástí zapsaného
nadačního jmění jsou uloženy na termínovaném vkladu.
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 Ing. Zdeněk Růžička, Protivín.
Účetní evidence je uschována v sídle 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 2011 činí 32.795,85 Kč. Jedná se o krátkodobě
nezaplacené platby na konci roku, 1.195 Kč telefonní poplatky, 12.000 Kč účetnictví.
Poslední částky v závazcích jsou faktura fy. Value Addet s.r.o. z roku 2005 v částce 19.600
Kč. Tuto částku nadace pravidelně měsíčně splácí.
7. Půjčky nadace
Nadace doplatila v červnu 2011 úvěr vůči Oberbank A.G.. Jednalo se o úvěr, kde v roce
2011 činil zůstatek 22.492 Kč. Z úvěru byla hrazena fa. společnosti DEJDAR spol. s r.o.
Jedná se o původní fakturu ve výši 673 355 Kč, který nebyla dříve uhrazena z důvodu
neodvedení objednané práce v objednaném rozsahu. Uvedená záležitost byla řešena soudní
cestou.
8. Pohledávky
V účetní jednotce nejsou známy žádné pohledávky neuvedené v rozvaze.
9. Výsledek hospodaření
Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost. Vykonává pouze činnosti, které jsou
jejím posláním. V částce uvedené v hospodářské činnosti byla jsou zaúčtované příspěvky
úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
V tis. Kč.
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

203
192
10

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vytvořen:
Dárcovský fond MUDr. Macháčka
107
Dárcovský fond MUDr. Maška
-42
Účelový fond Sokolovna
48
Vlastní činnost nadace
90

