NADACE MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRO PODPORU
VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDY
NÁM. PŘ. OTAKARA II.

Výroční zpráva
o činnosti nadace za rok 2014
V souladu s novým občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb., § 358 je předkládána výroční
zpráva Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy (dále jen Nadace) za rok
2014, která obsahuje tyto povinné body:
1) Přehled o činnosti nadace
2) Zhodnocení činnosti
3) Přehled o vlastním majetku a závazcích
4) Přehled o dárcích s darem vyšším než 10 000,- Kč
5) Přehled o použití majetku nadace
6) Přehled o osobách, které obdrželi nadační příspěvek vyšší než
10 000,- Kč
7) Zhodnocení pravidel pro poskytování nadačních příspěvků
8) Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky 2014 a zprávu
auditora
9) Souhlas správní rady s obsahem výroční zprávy
1) Přehled o činnosti
V roce 2014 Nadace poskytovala příspěvky k podpoře studia v souladu se Statutem nadace, tj. jak
sociálně potřebným studentům středních a vysokých škol, tak i nadaným studentům. Příspěvky na
studium byly poskytnuty dvěma hendikepovaným studentům vysokých škol (nevidomí). Byl podán
grant na podporu studentů z programu ČSOB a.s. – společenská odpovědnost - neúspěšně. Kromě
pravidelného příspěvku z rozpočtu statutárního města (200 000,- Kč) byli oslovováni sponzoři, aby
bylo lépe zajišťováno financování příspěvků na studia.
2) Zhodnocení činnosti
Správní rada jednala na dvou schůzích, tajemník nadace zajišťoval v mezidobí chod Nadace a
potřebné administrativní úkony včetně zpracování materiálů do rady města.
Obsahem schůze správní rady (ze dne 10. 11. 2014) bylo schvalování stipendií. Částky byly předem
doloženy žádostmi studentů včetně účelu použití prostředků a předem stanovenými přílohami
žádostí. Byly jednotlivě zhodnoceny konkrétní podmínky vedoucí ke stanovení konkrétních částek
podpory studentům. O částkách bylo hlasováno.
O činnosti nadace byla též informována rada města (29. 1. 2014, 8. 4. 2015). Byla splněna pravidla
použití prostředků dle statutu nadace. Bylo postupováno v souladu se zákonem upravujícím činnost
nadací, byla splněna povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů Nadace a přiznání k dani
darovací Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích.
V souladu s novým občanským zákoníkem byla provedena změna ve správní radě, dva členové
ukončili svou činnost (prof. Dr. Josef Dolista, prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.) a místo nich byli
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přijati dva noví členové správní rady (doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Chovanec).
Počet členů = 9.
3) Přehled o majetku a závazcích
Nadaci byl z rozpočtu statutárního města pro rok 2014 poskytnut příspěvek na činnost ve výši
200 000,- Kč. Nadační kapitál v objemu 1,1 mil. Kč je uložen na termínovaném vkladovém účtu
s výhodnou úrokovou sazbou. Další volné peněžní prostředky v objemu 0,5 mil. Kč jsou uloženy na
termínovém vkladovém účtu u jiného peněžního ústavu. Výnosové úroky dle zákonných pravidel
jsou použity na stipendia a provoz nadace. K datu účetní závěrky 2014 Nadace neevidovala žádné
neuhrazené závazky.
4) Přehled o dárcích s darem vyšším než 10 000,- Kč
Nadaci byly poskytnuty sponzorské dary v celkové výši 180 000,- Kč. Dar ve výši 100 000,- Kč byl
poskytnut Teplárnou České Budějovice a. s., dar ve výši 50 000,- Kč poskytla společnost Robert
Bosch s. r. o., dále byla činnost Nadace podpořena darem ve výši 20 000,- Kč od společnosti E.ON
Česká republika a darem 10 000,- Kč od společnosti EGE s. r. o. Prostředky byly využity zejména
pro poskytování stipendií a minimálně na správu nadace.
5) Přehled o použití majetku nadace
Majetek byl použit zejména na poskytování stipendií 25 studentům (celkově 196 000,- Kč),
minimálně na provoz nadace (poplatky bankám, platba za audit a účetnictví, provoz nadace).
Použití majetku proběhlo v souladu se zákonnými pravidly.
6) Přehled o osobách, jímž byla poskytnuta stipendia; vyšší než 10 000,- Kč
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Podpora studované školy
Střední průmyslová škola strojní, ČB
Západočeská univerzita Plzeň-fakulta filozofická
ČVUT Praha – fakulta elektrotechnická
Jihočeská univerzita ČB-fakulta pedagogická
Střední průmyslová škola strojní, ČB
ČVUT Praha – fakulta matematicko-fyzikální
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, ČB
Jihočeská univerzita ČB-fakulta přírodovědecká
Jihočeská univerzita ČB-fakulta filozofická,
nyní Lorient FR
Jihočeská univerzita ČB-fakulta pedagogická- nyní NSR
Jihočeská univerzita ČB-fakulta ekonomická – nyní NSR
Střední průmyslová škola strojní, ČB
Univerzita Karlova Plzeň - Lékařská fakulta
Jihočeská univerzita ČB-fakulta filozofická
Jihočeská univerzita ČB-fakulta pedagogická
Univerzita Karlova Praha – fakulta pedagogická
Univerzita Karlova Praha – fakulta právnická
ČVUT Praha
Jihočeská univerzita ČB-fakulta teologická
Univerzita Karlova Praha – 1. lékařská fakulta
Ostravská univerzita – fakulta hudební, + Univerzita Karlova
Praha-fakulta filozofická obor hudební věda
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, ČB
Jihočeská univerzita ČB-fakulta pedagogická
Univerzita Karlova Praha – fakulta právnická
Masarykova univerzita Brno, fak. filozofická
nyní USA
příspěvek neposkytnut

196 000

Vyznačené položky byly darem 10 000,- Kč a vyšším .
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7) Zhodnocení pravidel pro poskytování nadačních příspěvků
Studentům byla stipendia poskytnuta na podporu studia uvedené školy na základě žádosti, potvrzení
o studiu, doloženého studijního průměru, finanční situace rodiny v daném roce. Svůj záměr každý
ze studentů popsal v motivačním dopise. Finanční příspěvky 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 v zahraniční měně a
další náklady vážící se ke studiu na školní (akademický) rok 2014/2015. S každým studentem byla
uzavřena smlouva o daru.

8) Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky za rok 2014 a zpráva auditora
Ve sbírce listin ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích je
uložena účetní závěrka za rok 2014 v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní
závěrce 2014, zpracovaná firmou Best s. r. o. U Tří lvů, České Budějovice.
Podklady k poskytnutým stipendiím, účetní závěrka a účetní doklady byly předloženy revizorovi
nadace k vyjádření.
Výrok auditora BDO CB, Ot. Ostrčila 18, České Budějovice k hospodaření nadace za r.2014:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace města
České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními
předpisy.“
9) Souhlas s výroční zprávou
Správní rada vyjádřila se zápisem svůj souhlas. Hlasováno 8 /0 /0 /8
(pro / proti / zdržel se/celkem hlasů)
V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2015

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