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Vážení přátelé, 

 

dovolte mi ohlédnout se za rokem 2015 v naší nadaci.  

 

V posledních letech se naše nadace dobře etablovala ve většině částí našeho regionu. Na Písecku a 

Protivínsku začala nadace dobře fungovat již po roce 2007, následně se naše činnost  rozšířila na 

Strakonicko i Vodňansko. Pro roky 2014 a 2015 jsme si vytýčili za cíl zlepšení našeho působení 

v místě, kde nadace původně vznikla, tedy v Putimi.  

 

V  roce 2015 jsme se opět aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. V průběhu celého 

roku jsme realizovali společný projekt "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal 

Community Leaders in the Czech Republic). Jeho nositelem je Asociace komunitních nadací, finanční 

zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze. Kromě naší 

nadace je ještě do projektu zapojena Jihomoravská komunitní nadace, Ústecká komunitní nadace a 

Pro rozvoj Broumovska o.p.s. . V rámci toho projektu nadace uspořádala také několik přínosných 

seminářů pro neziskový sektor v našem regionu. 

 

V grantových kolech nadace vypsala průběžné komunitní grantové kolo,  grantové kolo Dárcovského 

fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti a  pokračovala ve společném grantovém programu s Městy 

Strakonice a Vodňany. Pro příští rok plánujeme podobný projekt také v Katovicích.   

 

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 opět více finanční prostředky a ze zdrojů fondu se podařilo pomoci deseti 

občanům v řešení jejich tíživé situace. Spolek for Protivín dále shromažďoval finanční prostředky pro 

Účelový fond Sokolovna, jehož cílem je rekonstrukce Sokolovny v Protivíně.  

 

Nový občanský zákoník na nás kladl několik břemen v podobě změn nadačních listin. Všechny změny 

se nám podařilo doplnit a již jsou zapsány rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích. 

 

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 2015 byla více než 20 miliónů korun ve finančním majetku a za 

dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili téměř šest a půl miliónů korun. 

 

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 2015 pracovala správní rada nadace v tomto složení: 
 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 

Martin Johanna 2. místopředseda správní rady  

Jitka Budínová členka správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 
 

K 30. červnu 2015 skončilo funkční období správní radě nadace v tomto složení: 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 

Jitka Budínová členka správní rady 

Mgr. Martin Johanna člen správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 
 

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské 

K 31. prosinci 2015 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení: 
 

Milan Kodádek předseda dozorčí rady 

Blanka Pudíková místopředsedkyně dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady 

JUDr. Vladimír Jablonský člen dozorčí rady 
 

K 30. červenci 2015 skončilo funkční období dozorčí radě nadace v tomto složení: 

                    Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. místopředseda dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady  

Blanka Pudíková členka dozorčí rady 
 

Pracovníci nadace 

K 31. prosinci 2015 pracovali v nadaci : 

 Milan Bubeníček ředitel nadace  

 

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

ml., Jana Holečková, Mgr. Michal Novotný, Romana Bubeníčková, Zdeněk Polák, Jiří Bárta, Josef 

Štogr, Jan Kroupa a další …..  

  



Dary a příspěvky nadaci 

 
V roce 2015 podpořili činnost a aktivity nadace následující dárci: 

MUDr. Jaroslava Hejnová    50.000 Kč 

Město Vodňany   55.000 Kč 

Město Strakonice   55.000 Kč 

A.K.N. občanské sdružení    35.000 Kč 

Společnost pro rozvoj Protivína     5.900 Kč 

MUDr. Alena Novotná   15.000 Kč 

MUDr. Pavel Pohořský    10.000 Kč 

Dětská lékařka s.r.o.   10.000 Kč 

MUDr. Jitka Čišecká     5.000 Kč 

Jitka Škrnová     1.000 Kč 

Lékárna „U Palmy“ s.r.o.      8.000 Kč 

Ing. Štěpán Meloun     1.500 Kč 

JUDr. Jaroslav Vansa     2.000 Kč 

Stavebniny Jaroslav Řehoř      1.000 Kč 

MUDr. Jiří Pudík     5.000 Kč 

Ordinace Alenika s.r.o.      7.000 Kč 

MUDr. Sylvie Blažková      5.000 Kč 

Ordinace Kompas s.r.o.      2.000 Kč 

Zdraví-fit, s.r.o.     5.000 Kč 

Jana Říhová     2.000 Kč 

Ing. Svatava Novotná      2.000 Kč 

Ing. Hana Bušinová       1.000 Kč 

ZD Bernartice       2.000 Kč 

I.P. Pediatrie        2.000 Kč 

Neznámý dárce      2.000 Kč 

 

 
 

Programy nadace v roce 2015 
 

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. 

V tomto programu nadace podpořila 10.  projektů v celkové částce 133.500 Kč korun. 
 

Společná grantová kola nadace a Měst Strakonice a Vodňany – Jednalo se o společný program nadace a 

uvedených  měst. Podporoval projekty v různých tematických okruzích.  V hodnotící komisi měla nadace 3 

zástupce stejně jako uvedená Města. V tomto společném projektu jsme společně podpořili 16. projektů 

strakonických neziskových organizací a 7 vodňanských v celkové částce 200.000 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 osm 

žádostí o nadační příspěvek v celkové částce 140.000 Kč 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 

2015 bylo na účtu více než 120.000 korun. V následujících letech plánuje fond vyhlášení veřejné soutěže na 

architektonické řešení rekonstrukce Sokolovny v Protivíně a obnovu pamětní desky. 

 
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.     



Grantový projekt „Hledáme nové Lídry“  
Cílem projektu bylo podpořit a dát prostor 

aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají 

aktivitami ve veřejném prostoru, jsou 

kreativní a svým způsobem "začínají". 

Prezentační setkání se uskutečnilo 24. 

března, konzultační část následně 

pokračovala do konce roku 2015. 
Aktivity jsou součástí projektu "Podpora lídrů v komunitách" 

(Networking Informal Community Leaders in the Czech 

Republic). Nositelem projektu je A.K.N. - občanské sdružení a 
finanční zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím 

Spojených států Amerických v Praze.  

 
 

Setkání dárců fondů nadace.  
 

Tak jako již tradičně uspořádala  nadace  na  

závěr  roku  setkání zástupců nadace s dárci v 

Písku. Tentokrát se setkání uskutečnilo před 

vánocemi. Dárci se dozvěděli o činnosti 

fondu nadace v končícím roce a zároveň jaké 

bylo využití jejich darů. Na snímku 

„odměňuje“ MUDr. Ivan Macháček dárce 

hliněnou sošku a certifikátem dárce nadace.  
  
 

 

Bilanční setkání statutárních orgánů 

nadace.  

Na úplný závěr  roku se uskutečnilo  setkání 

členů statutárních orgánů nadace. Bilancoval 

se končící rok, plánoval rok nadcházející. 

Předseda správní rady Miroslav Procházka a 

ředitel nadace Milan Bubeníček informovali o 

změnách v nadaci, výsledcích grantování a 

hospodaření nadace v roce 2015 i o tom, co 

nadaci čeká v roce 2016, včetně záměru příští 

setkání uspořádat v Putimi při výlovu 

Podkostelního rybníka. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 

V roce 2015  rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 488 500 Kč. 

V nadačních příspěvcích není uvedena částka 1.740 korun - prezentační setkání projektu „Lídři“  
 

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  2015 

Název organizace Vyhlášené gran. kolo částka Název projektu 

 G 01-15 

Sunshine Kabaret  

Projekt „Lídři“ 5 000 Naše koše ….. 

G 02-15 

Martin Pelich 

Projekt „Lídři“ 5 000 333 Tváří Milevska 

G 03-15 

Rally Fans Katovice 

Projekt „Lídři“ 5 000 Transport smrti 

G 04-15 

Remi o.s. 

Komunitní gr. kolo 5 000 Mládežnický tábor 2015 

G 05-15 

SDH Skály  

Komunitní gr. kolo 10 000 Pohárová soutěž o Pohár hasičů 

G 06-15 

Klub amatérských  cyklistů 

Komunitní gr. kolo 5 000 MTB Kritérium 2015 

G 07-15 

Buddies Písek  o.s.  

Komunitní gr. kolo 5 000 Pohlednice k 70-tému výročí osvobození 

G 08-15 

TJ Sokol Putim  

Komunitní gr. kolo 20 000 Rekonstrukce víceúčelového zařízení TJ Sokol Putim 

G 09-15 

Pastelka MC Protivín 

Komunitní gr. kolo 40 000   Nový začátek 

G 10-15 

S.O. Baráčníků Vitoraz  

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

15 000 Zajištění slavnostního setkání k 80-tému výročí založení .. 

G 11-15 

FK Vodňany 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 
20 000 Kvalitní zázemí pro naše sportovce všech generací 

 G 12-15 

Institut Váši Příhody 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 
3 000 Podpora provozu webových stránek 

 G 13-15 

TJ Sokol Vodňany 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

4 500 Ženy sobě 

G 14- 15 

Centrum sociální pomoci Vodňany 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

22 900 

 

Jsme stále ve hře 

G 15-15 

Pěvecký sbor Regina Vodňany 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 

20 000 Šaty dělaj člověka 

G 16-15 

Jihočeská Univerzira v Č.B., fakulta 

rybářství Vodňany 

Společné grantové  kolo 

Vodňany 
14 600 Propagace hudebního festivalu 

G 17-15 

SDH  Putim 

Komunitní gr. kolo 2 000 „3.Putimské setkání harmonikářů“ 

G 18-15 

Martin Pelich 

Projekt „Lídři“ 1 000 333 Tváří Milevska, odměna soutěž AKN, 5 místo 

 G 19-15 

Sunshine Kabaret  

Projekt „Lídři“ 4 000 Naše koše, odměna soutěž AKN, 2. místo 

G 20-15 

Šmidingerova knihovna  

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

3 000 „Třetí strakonický Veget Fest “ 

G 21-15 

Tělovýchovná jednota Dražejov 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

5 000 „Sportujeme na upraveném a bezpečném hřišti a 

pořádáme sportovní akce pro děti“ 

G 22-15 - NEPŘIJATO  

SH ČMS – SDH Starý Dražejov 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

 „Výmalba vnitřních prostor hasičské zbrojnice“ 

G 23-15  

Osadní výbor Starý Dražejov 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

6 000 „Dražejov žije“ 

G 24-15 

Múss  Strakonice, Domov pro seniory  

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

6 500 „XV. sportovní hry seniorů“ 

G 25-15 

Múss, Denní stacionář pro mentálně 

postižené děti, mládež a dospělé  

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

6 000 „MÁJOVÉ SETKÁNÍ“ 

G 26-15 

Jsme Strakonice 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

4 000 „Piáno na ulici - Strakonice“ 

G 27-15 

FOKUS – Písek, o.s.  

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 
9 000 „Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní slavnost ve 

Strakonicích 2016“ 



G 28-15 

Junák - český skaut  Strakonice 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

5 000 „Skauti pro veřejnost 2016“ 

G 29-15 

Sbor bez hranic – Mana Strakonice 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

4 000 „Poznej svého souseda aneb K sobě blíž, spolu dál…“ 

G 30-15 

Občané Modlešovic 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

6 000 „Sejdeme se pod koši“ 

 G 31-15 

Přátelé mateřského centra Beruška 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

9 500 „Spolu po celý rok“ 

G 32-15 

Sunshine Cabaret 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

11 500 „Park OPEN!“ 

G 33-15 

ZO ČSOP Strakonice 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

6 500 „Obnova strakonických větrolamů“ 

G 34-15 

SK Basketbal Strakonice 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

9 000 „Minibasketbalová liga ZŠ 2016“ 

G 35-15 

TOP 40 SNS 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

5 000 „TOP 40 SNS – putovní výstava fotografií“ 

G 36-15 

Domácí hospic Athelas 

Komunitní gr. kolo 20 000 „Zdravotní sestra hospice“ 

G 37-15 

Buddies Písek  o.s.  

Komunitní gr. kolo 1 500 „Pohlednice k odhalení pamětní desky osvobození 

Chlaponice “ 

G 38-15 

Občané Modlešovic 

Spol. grantové  kolo 

Strakonice 

4 000 „Várnice pro všechny“ 

G 39-15 

Rotary club Písek 

Komunitní gr. kolo 20 000 „ Vánoce pro děti ze sociálních ústavů 2015“ 

G DF 9001/01-15 

Petra Padykulová 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

10 000 „jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny 

příjemce  na zajištění zázemí pro dítě“ 

G DF 9001/02-15 

Heřmanová Jana 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

30 000 „na výměnu kochleárního implantátu pro zdravotně 

postiženého syna“ 

G DF 9001/03-15 

Kateřina Lechnýřová 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

10 000 „podvozek sedací ortézy pro zdr. postiženého syna“ 

G DF 9001/04-15 

Remi o.s. 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

5 000 „pomůcky pro zlepšení jemné motoriky pro děti do 10-ti 

let DD Písek“ 

G DF 9001/05-15 

Hana Kasová 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

30 000 „pronájem invalidního vozíku a osobní asistentka pro 

zdravotně postiženého  syna Šimona“ 

G DF 9001/06-15 

Monika Márová 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

20 000 „pořízení kočárku kozlík pro zdravotně postiženého syna 

Daniela“ 

G DF 9001/07-15 

Tomáš Franců 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

15 000 „příspěvek na péči“ pro zdr. postiženého syna Tomáše “ 

G DF 9001/08-15 

Michal Fiedler 

Grantové kolo DF. 

MUDr. Macháčka 

20 000 „příspěvek na léčebný pobyt v sanatoriu v Klimkovicích 

pro zdr. postiženou dceru Aničku “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční zpráva 
Výsledek hospodaření 

Nadace hospodařila v roce 2015 s účetním ziskem 35,989 Kč, celkové výnosy činily 857,205 Kč a 

náklady 821,216 Kč, přičemž výnosy z nadačního jmění činily 561,208 Kč, ostatní výnosy činily 

295,977 Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.) 

Nadační jmění  

Struktura, výše nadačního jmění je patrné z následující tabulky. 

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku 

 Nadační kapitál  20 006 608,- Kč

  v něm:

   Prostředky z NIF 19 959 400 Kč

   Jiné finanční jmění        47 208 Kč

Celkem nadační kapitál 20 006 608,- Kč

Stav nadačního jmění k 31. 12. 2015

 

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       314. 527,- Kč  

Nadační kapitál               20 006 608,- Kč

Podíl nákladů na nadačním jmění   1,6 %    

Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace. 

 

Tisk o nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 



Příloha roční účetní závěrky 
Sestavené ke dni 31.12.2015 

 

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 2015): 
 

Správní rada nadace 
 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 

Martin Johanna 2. místopředseda správní rady  

Jitka Budínová členka správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 
 

 

K 30. červnu 2015 skončilo funkční období správní radě nadace v tomto složení: 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 

Václav Jindra místopředseda správní rady 



Jitka Budínová členka správní rady 

Mgr. Martin Johanna člen správní rady 

MUDr. Jan Kolář člen správní rady 
 

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské 

K 31. prosinci 2015 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení: 
 

Milan Kodádek předseda dozorčí rady 

Blanka Pudíková místopředsedkyně dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady 

JUDr. Vladimír Jablonský člen dozorčí rady 
 

K 30. červenci 2015 skončilo funkční období dozorčí radě nadace v tomto složení: 

                    Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. místopředseda dozorčí rady 

Martin Zoch člen dozorčí rady  

Blanka Pudíková              členka 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 

 

Finanční majetek je tvořen z vkladu prostředků Nadačního investičního fondu a z vkladu 

vlastních zdrojů. Tyto finanční prostředky jsou samostatně evidované v účetnictví a 

hospodaření s nimi je rovněž odděleno od ostatních prostředků nadace. Finanční prostředky, 

které jsou součástí zapsaného nadačního jmění jsou uloženy na termínovaných vkladech. 

  

 

 



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 2015 činí 16.964 Kč. Jedná se o  krátkodobě 

nezaplacené platby na konci roku – kancelářské náklady 2052 Kč, služby za nájemné 2663 

Kč,  telefonní poplatky 249 Kč, účetnictví 12.000 Kč.  
 

7. Půjčky nadace 
  

Nadace neměla v roce 2015 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. 
  

V tis. Kč. 

Výsledek hospodaření     35,989,13 

Hlavní činnost                                                   35,437,87 

Hospodářská činnost           551,26    
  

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: 

Dádcovský fond MUDr. Macháčka           -9,273,13 Kč 

Účelový fond Sokolovna              5,288,63 

Vlastní činnost nadace            39,973,63  
  

 10. Zaměstnanci a mzdové náklady 
  

V uvedeném období nezaměstnávala nadace žádného zaměstnance. 

  



11. Daň z příjmu právnických osob 

  

Základ daně z příjmu                                551  

Uplatněná sleva                                        551 

Splatná daň z příjmu                                   0 

  

Nadace uplatňuje snížení základu daně jako subjekt, který není založen za účelem podnikání 

  

12. Obchodní vztahy nadace se členy statutárních orgánů 

  

V roce 2015 neuzavřela nadace žádnou obchodní smlouvu se členy statutárních orgánů 

  

13. Půjčky u úvěry členů statutárních orgánů 

  

Nadace neposkytla členům statutárních orgánů žádné půjčky ani úvěry 

  

14.  Způsob vypořádání výsledku hospodaření v roce 2015 

  

Výsledek hospodaření z roku 2015 v částce 35.989.13 bude na základě směrnice č.1/2011. 

rozdělena takto: částka -9.273.13 bude použita z rezervního fondu MUDr. Macháčka, částka 

5.288,63 bude převedena do rezervního fondu Ú.F. Sokolovna. Zbývající částka 39,973,63 

Kč bude použita pro hospodaření nadace v roce 2016.       

  

15. Náklady na správu nadace 

  

Náklady na správu nadace jsou náklady související s 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 článku 11. Statutu  nadace nesní náklady na správu nadace převýšit 5% hodnoty 

nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci běžného roku. 
  

Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace. 

 

 

 

 

  

 

 

V Písku dne 8. června 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



 


