Výroční zpráva
Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce
za hodnocené období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
podle § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Nadační fond speciálních sil generála Moravce (dále jen “nadační fond“) se sídlem na adrese:
Letecká 1, 796 01 Prostějov vznikl v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zapsáním do nadačního rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, dne 30. 6. 2011, do oddílu N, vložky 359. Nadačnímu fondu bylo
přiděleno identifikační číslo (IČ): 292 82 705.
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je:
•

•

•

zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních
úrazů s trvalými následky (zaměstnancům 601. skupiny speciálních sil a zaměstnancům
působících v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a
pomoci těmto obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti.
zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po
zaměstnancích 601. skupiny speciálních sil a po zaměstnancích působících v jejich
prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet
si přiměřenou kvalitu života.
další veřejně prospěšná činnost.
Část II.
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu,
organizuje a řídí běžnou činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního
fondu.
Předseda správní rady:
Ing. Vladimír Ganzar
Členové správní rady:
Jan Ouřecký
Mgr. Tomáš Horký

Revizor
Dozorčí rada nadačního fondu nebyla zřízena a působnost dozorčí rady vykonává revizor
Ing. Aleš Dener.
Zasedání orgánů nadačního fondu
Zasedání správní rady a revizora nadačního fondu se uskutečnilo v sídle nadačního fondu na
adrese: Letecká 1, 796 01 Prostějov:
•

21. 3. 2017
správní rada rozhodla na základě článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu
„601. skupina speciálních sil generála Moravce“, článku III a VII statutu nadačního fondu
„601. skupina speciálních sil generála Moravce“ vyhlásit sbírku za účelem získání
finančních prostředků od příslušníků speciálních sil. Sbírka byla realizována
prostřednictvím darů za reklamní trička a kalendáře cestou Klubu speciálních sil, z.s. a
čistý výnos bude jako dar zaslán na účet nadačního fondu. Správní rada časově omezila
vyhlášenou sbírku do 31. 12. 2017. Připsané nadační dary budou použity v souladu se
zakládací listinou a statutem nadačního fondu na poskytnutí dalších nadačních příspěvků
nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti směřující k naplnění účelu nadačního fondu a k
úhradě nákladů na správu nadačního fondu. Do 31. 12. 2017 bylo zasláno jako dar celkem
31.670,-Kč. Zbytek finančních prostředků bude zaslán po vyhodnocení sbírky v roce
2018.

•

2. 7. 2017
Zakladatel nadačního fondu, kterým je Klub speciálních sil, z.s., prodloužil členům
správní rady mandát na další tříleté funkční období a jmenoval členy stávající správní
rady, která za předsedu správní rady opětovně zvolila Ing. Vladimíra Ganzara.

•

1. 9. 2017
V souladu s ustanovením článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu
„601. skupina speciálních sil generála Moravce“ a článku III a VII statutu nadačního
fondu „601. skupina speciálních sil generála Moravce“ se správní rada rozhodla vyhlásit
sbírku za účelem získání finančních prostředků od příslušníků speciálních sil
realizovaných prostřednictvím darů na účet nadačního fondu označených jako
„Pro Vojtěcha“ ve prospěch syna našeho spolubojovníka na podporu léčení jeho nemoci.
Sbírka byla realizována zasíláním darovaných finančních prostředků na účet Nadačního
fondu.

•

1. 10. 2017
Správní rada byla na základě rozhodnutí zakladatele obměněna z důvodu odstoupení dvou
členů správní rady. Na základě dopisu zaslanému k rukám předsedy správní rady
odstoupil z funkce člena správní rady ke dni 1. 10. 2017 PhDr. Robert Hájek a
Radek Vajdečka. Rozhodnutím zakladatele, kterým je Klub speciálních sil, z.s., byli
jmenováni namísto odstupujících členů správní rady na tříleté funkční období od
1. 10. 2017 Jan Ouřecký a Mgr. Tomáš Horký.

•

18. 12. 2017
Spolek s názvem Klub speciálních sil, z.s., IČO: 02445751, se sídlem Letecká 3135/1,
796 01 Prostějov, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl L, vložka 18005 (dále také jen „zakladatel“), zastoupený předsedou Ing. Vladimírem
Ganzarem, učinil jakožto zakladatel nadačního fondu s názvem Nadační fond
"601. skupina speciálních sil generála Moravce", rozhodnutí, kterým se mění zakládací
listina nadačního fondu v souvislosti se změnou názvu zakladatele tohoto nadačního fondu
a změnou názvu samotného nadačního fondu. Nově název nadačního fondu zní:
Nadační fond speciálních sil generála Moravce (dále jen „nadační fond“). Krajský soud
v Brně žádosti o změnu názvu vyhověl usnesením o změně názvu a o zápisu do nadačního
rejstříku dne 9. 1. 2018.
Část III.
HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

Účetnictví nadačního fondu je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Přehled majetku a závazků nadačního fondu
Majetek nadačního fondu tvořil, ke dni vzniku nadačního fondu, peněžitý majetkový vklad
zřizovatele ve výši 10.000,- Kč.
Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary (peněžitými dary) poskytnutými
nadačnímu fondu k dosahování jeho účelu. V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 byly nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary v celkové výši 1.081.160 Kč a
účelový dar na nákup materiálu pro příslušníky 601. skupiny speciálních sil, zejména pro
5. střediska záloh ve výši 750.000,- Kč, celkem 1.831.160,- Kč. Odměny a úroky na běžném
účtu činily 2.028,- Kč .
Majetek nadačního fondu ke dni 31. 12. 2017 tvořily peněžní prostředky na běžném
bankovním účtu v celkové výši 1.814.311,- Kč.
Nadační fond ke dni 31. 12. 2017 neevidoval žádné závazky. Nadační fond nemá žádné
závazky vůči dodavatelům, vůči členům správní rady a revizorovi, finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Veškerá činnost členů správní rady a revizora nadačního fondu je vykonávána bezplatně.
Nadační fond nezaměstnává žádné zaměstnance.
Nadační fond na základě Smlouvy o výpůjčce bezplatně využívá prostory na adrese:
Letecká 1, 796 01 Prostějov, kde je umístěno sídlo nadačního fondu.
Souhrnné informace o majetku a závazcích jsou obsaženy v účetní závěrce nadačního fondu.

Přehled jednotlivých nadačních darů ve výši 10.000,- Kč a vyšší
Nadační fond v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 obdržel celkem sedm
peněžitých nadačních darů v hodnotě 10.000,- Kč a vyšších a to 500.000,- Kč od firmy
Česká zbrojovka a.s., 301.500,- Kč od soukromého dárce Millse Kirina a 31.670,-Kč od
Klubu speciálních sil, z.s. Nadační fond získal i účelový dar na nákup materiálu pro
příslušníky 601. skupiny speciálních sil, zejména pro 5. středisko aktivních záloh a to od
nadačního fondu ČEZ ve výši 750.000,- Kč, přičemž dle uzavřené smlouvy bude celá částka
použita na nákup materiálu pro 5. středisko záloh.
Přehled o použití majetku nadačního fondu
Použití majetku nadačního fondu upravuje statut nadačního fondu a podmínky darovacích
smluv. V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byl majetek nadačního fondu
použit na úhradu bankovních poplatků souvisejících s vedením běžného účtu ve výši
3.165,-Kč a za právní služby v souvislosti s úpravou zakládací listiny, změnou názvu fondu a
zapsání nových členů správní rady ve výši 22.236,- Kč. Dále byl realizován nákup materiálu
pro příslušníky 601. skupiny speciálních sil, zejména 5. středisko aktivních záloh z účelových
darů pojišťovny AXA a nadačního fondu ČEZ z roku 2016 a 2017. Na základě uzavřených
smluv byl realizován nákup materiálu pro aktivní zálohy z účelových darů z roku 2016 a 2017
ve výši 1.329.226,- Kč. Čerpání těchto prostředků bylo zkontrolováno nezávislým auditorem
společnosti ATERRA Audit, s.r.o. a vyúčtováno poskytovateli účelového daru. Zbytek
smluvně účelově vázaných finančních prostředků bude realizován za nákup materiálu v první
polovině roku 2018.
Přehled jednotlivých nadačních příspěvků
Nadačním fondem v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byl poskytnut
nadační příspěvek formou půjčky ve výši 30.000,-Kč družce našeho spolubojovníka, který
tragicky zahynul při srážce vlaku s vozidlem Tatra 815 v prosinci 2004, a která se dostala do
složité životní situace na opravu střechy poškozené vichřicí. Dne 21. 12. 2017 byla
vyhodnocena sbírka za účelem získání finančních prostředků od příslušníků speciálních sil ve
prospěch syna našeho spolubojovníka na podporu léčení jeho nemoci a na jeho účet byla
odeslána vybraná částka na základě darovací smlouvy ve výši 139.601,-Kč.
Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu
Statut nadačního fondu stanovil, že celkové roční náklady související se správou nadačního
fondu nesmí převýšit 30% hodnoty majetku nadačního fondu se stavem k 31. 12. 2017.
V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vznikly nadačnímu fondu
v souvislosti se správou nadačního fondu celkové roční náklady ve výši 25.401,- Kč, což je
1,40 % hodnoty majetku nadačního fondu se stavem k 31. 12. 2017.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
byl dodržen stanovený limit pro celkové roční náklady související se správou nadačního
fondu.

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31. 12. 2017
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
oprávky k dlouhodobému majetku

Hodnocené období
stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Krátkodobý majetek celkem
zásoby
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
jiná aktiva

1.510.130
0
0
1.510.130
0

1.814.311
0
0
1.814.311
0

AKTIVA celkem

1.510.130

1.814.311

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
jmění
výsledek hospodaření
nerozdělený zisk / ztráta z minulých let
Cizí zdroje celkem
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva
PASIVA celkem

Hodnocené období
stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017
1.510.142
10.000
845.461
654.681

1.814.311
10.000
308.960
1.495.351

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.510.142

1.814.311

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
k 31. 12. 2017
NÁKLADY

hlavní

Činnost
hospodářská

celkem

spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady (bankovní poplatky)
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP
poskytnuté příspěvky (nadační příspěvky)
daň z příjmu

1.329.226
22.236
0
0
3.165
0
169.601
0

1.329.226
22.236
0
0
3.165
0
169.601
0

NÁKLADY celkem

1.524.228

1.524.228

VÝNOSY

hlavní

Činnost
hospodářská

celkem

tržby za vlastní výkony a zboží
změna stavu vnitroorganizačních zásob
aktivace
ostatní výnosy (bankovní úroky, odměny)
tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
OP
přijaté příspěvky (nadační dary)
provozní dotace

0
0
0
2.028
0

0
0
0
2.028
0

1.831.160
0

1.831.160
0

VÝNOSY celkem

1.833.188

1.833.188

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM

308.960

308.960

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ

308.960

308.960

V Prostějově dne 26. června 2018
Nadační fond speciálních sil generála Moravce
Ing. Vladimír Ganzar
předseda správní rady

