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1) Přehled o činnosti 
V roce 2017 nadace poskytovala příspěvky k podpoře studia v souladu se Statutem nadace - 

sociálně potřebným studentům středních a vysokých škol, nadaným studentům a hendikepovaným. 

Příspěvky na studium byly poskytnuty nevidomé studentce a studentovi - kvadruplegikovi. 

Stipendium bylo poskytnuto i studentce k podpoře ročního studia Lycea v Dijonu (FR). 

  

2) Zhodnocení činnosti 
Správní rada na svých jednáních hodnotila svou činnost na dvou schůzích. Obsahem jednání 

z poslední z nich (ze dne 22. 11. 2017) bylo schvalování stipendií. Částky byly předem doloženy  

žádostmi studentů s uvedením účelu použití  prostředků. Byly zhodnoceny konkrétní podmínky 

vedoucí ke stanovení konkrétních částek podpory studentům: 

- Sociální situace rodiny za r. 2016, porovnání příjmů s životním minimem,  

- Náročnost studované školy z hlediska nákladů (studium školy mimo Č.B., v zahraničí, 

studium zdravotně postižených studentů, apod.) 

- Dosažené výsledky studia ve formě studijního průměru potvrzeného školou, 

- Účast na brigádách jako známka snahy o soběstačnost. 

 

O konečném přidělení stipendií (po zhodnocení kritérií) bylo členy správní rady hlasováno.  

 

 

Byla splněna pravidla použití prostředků dle statutu nadace, postupováno bylo  v souladu se zákony 

upravujícími činnost nadací včetně přiznání k dani z příjmu právnických osob vůči finančnímu 

úřadu.  Rejstřík nadací byl doplněn o aktuální jmenný seznam členů správní rady.   

Bylo schváleno prodloužení funkčního období dvou členů správní rady nadace  

 

3) Přehled o majetku a závazcích 
Nadaci byl z rozpočtu statutárního města pro rok 2017 poskytnut příspěvek na činnost ve výši 

200 000,-Kč. Závazky nadace nebyly evidovány. V řádném termínu bylo podáno přiznání k dani 
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darovací Finačnímu úřadu v Č.Budějovicích a dále bylo podáno vyúčtování daně vybírané srážkou 

dle zvláštní sazby daně.  

 

4) Přehled o sponzorech s darem vyšším než 10 000,-Kč 
Nadaci byly za rok poskytnuty sponzorské dary v celkové výši 200 000,-Kč (nad podporu 

zřizovatele-statutárního města) . Z toho ve výši 100 000,-Kč byl poskytnut dar Teplárnou České 

Budějovice a.s., 50 000,-Kč společností Robert Bosch s.r.o. a  ve výši 20 000,-Kč byla nadace 

podpořena společností  E.ON Česká republika, a s., 20 000,-Kč poskytl Dopravní podnik města 

České Budějovice, a.s. a částkou 10 000,-Kč sponzorovala nadaci Správa domů s.r.o.  Prostředky 

byly využity zejména pro poskytování stipendií a minimálně na správu nadace. Volné prostředky 

byly uloženy na termínovaných účtech na t.č. výhodný úrok. 

 

 

5) Přehled o studentech, jímž byla poskytnuta stipendia; způsob využití 
 

p.č. č.žád. Student Studovaná škola/ly Výše  stipendia 

Kč 

1 13  Střední soukromá škola, s.r.o. Destinové, Č.Budějov.  

 
10 000 

2 5  Univerzita Karlova Praha, fakulta matematicko 

fyzikální 
25 000 

3 7  Univerzita Karlova Praha, fakulta sociál. věd 

 
15 000 

4 2  JčU Č.Budějovice, fakulta filozofická 

 
15 000 

5 6  ČVUT Praha 

 
15 000 

6 12  JčU – fakulta zdravotně sociální  Č.Budějovice  

 
12 000 

7 10  ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická 

 
15 000 

8 9  Univerzita Karlova, právnická fakulta Praha 15 000 

9 3  Česká zeměděls. univerzita  Praha- zoorehabilitace  + 

Konzervatoř Č.Budějovice 
15 000 

10 4  Česká zeměděls. univerzita  Praha zoorehabilitace + 

Konzervatoř Č.Budějovice 
15 000 

11 8  JčU –přírodovědecká fakulta Č.Budějovice 10 000 

12 1  Biskupské gymnázium J.V.Neumanna Č.Budějovice, 

nyní Francie – lyceum Dijon 
20 000 

13 11  JčU – fakulta filozofická, Č.Budějovice 15 000 

14 14  JčU –zemědělská fakulta Č.Budějovice JčU ČB  30 000 

 

CELKEM 
 

227 000 

 

 

Stipendia vyšší než  10 000,-Kč (vyznačené) byly podloženy podepsanými žádostmi s čestným 

prohlášením, že stipendium bude použito na náklady na studium- učebnice, učební pomůcky, 

cestovné, stravné, náklady na kolej, náklady na studia v zahraničí,atd.   

Z hlediska ochrany osobních údajů (GDPR) bylo ve spolupráci s právním oddělením kanceláře 

primátora upraveno čestné prohlášení s povolením zpracovat osobní údaje studentů. Je obsahem 

přílohy na webu nadace. Web je pravidelně aktualizován. 

 

 
6) Základní údaje roční účetní závěrky za r. 2017  
Přílohou zápisu je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k výkazu, zpracovaná firmou Best Audit 

s.r.o. U Tří lvů, České Budějovice za r. 2017. 

Hospodaření nadace bylo předloženo k ověření správnosti auditu (BDO Audit) s dvěma 

připomínkami (odstraněno). 
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.  

 

7) Výrok  revizora k hospodaření nadace v r.  2017 
Podklady k poskytnutým stipendiím, účetní závěrka a účetní doklady byly předloženy revizorovi 

nadace k vyjádření, které ověřilo: 

 - Činnost byla v souladu s obecně závaznými předpisy a statutem nadace.  

- Stipendia byla poskytována dle podmínek statutu.  

- Účetnictví průkazné, účetní závěrka byla předložena.  

- Předem předložená výroční zpráva odpovídá činnosti za r. 2017.  

 

 

8) Souhlas správní rady s výroční zprávou za r.  2017 
Správní rada vyjádřila se zápisem svůj souhlas. Hlasováno  9  /0   /0   /9       

(pro / proti / zdržel se/celkem hlasů)   

 

 

V Českých Budějovicích dne 15. 8. 2018 

                 Ing. Karel Suchý, Ph.D. 
                   předseda Správní rady nadace 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: tajemník nadace ing. Adolf Lísal 


