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1) Přehled o činnosti
V roce 2018 nadace poskytovala příspěvky k podpoře studia v souladu se Statutem nadace sociálně potřebným studentům středních a vysokých škol, žákům základních škol, nadaným
studentům a hendikepovaným (žák se sluchovým postižením, žačce na docházku do Feuersteinova
centra na podporu učení, kvadruplegikovi studujícímu VŠ).
2) Zhodnocení činnosti
Správní rada na svých jednáních hodnotila svou činnost na dvou schůzích (5. 6. 2018 a 28. 11.
2018), na druhé vyhodnotila žádosti o stipendia a rozhodla o jejich poskytnutí. Schválené částky
byly předem doloženy žádostmi studentů s uvedením účelu použití prostředků. Dokumentace byla
předem připravena a prověřena tajemníkem nadace, následně překontrolována p. předsedou správní
rady. Byly hodnoceny konkrétní podmínky vedoucí ke stanovení konkrétních částek podpory
studentům:
Sociální situace rodiny za r. 2017, porovnání příjmů rodiny 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.
Byla hodnocena i úroveň motivačních dopisů, které byly nadaci předloženy.
O konečném přidělení stipendií (po zhodnocení kritérií) bylo členy správní rady hlasováno.
Byla splněna pravidla použití prostředků dle statutu nadace, bylo postupováno 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, jeden člen ukončil
svou činnost v nadaci uplynutím funkčního období. Byla provedena změna ve funkci předsedy
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správní rady (náměstek primátora pro oblast školství a sociálních služeb ing. Viktor Vojtko, Ph.D.),
dosavadnímu předsedovi p. ing. Karlovi Suchému, Ph.D. bylo poděkováno a byl mu předán dar ve
formě pamětní medaile. Na pozici revizora nadace (za Mgr. Petra Divíška) vystřídala ve funkci
dlouholetá pracovnice odboru školství a tělovýchovy (ing. Martina Pandulová). Počet členů správní
rady zůstal roven devíti. Všechny změny byly předloženy Radě města České Budějovice, též byla
předložena zpráva o činnosti nadace.
3) Přehled o majetku a závazcích
Nadaci byl z rozpočtu statutárního města pro rok 2018 poskytnut příspěvek na činnost ve výši
200 000,-Kč. Závazky nadace nebyly evidovány. Byla provedena inventarizace finančního majetku
a účtů na základě doporučení auditora. V řádném termínu bylo podáno daňové přiznání 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 240 000,-Kč (mimo podpory
zřizovatele-statutárního města) . Z toho ve výši 100 000,-Kč byla tradičním dárcem Teplárna České
Budějovice a.s., 50 000,-Kč společnost Robert Bosch s.r.o. Nově byli získáni sponzoři:
- společnost ČEVAK, a.s. ve výši 30 000,-Kč
- společnost AV-Media Praha ve výši 50 000,-Kč
Do sponzorských aktivit se zapojila i městská společnost Správa domů s.r.o. s darem ve výši
10 000,-Kč.
Prostředky byly využity dle účelovosti určené sponzorskými smlouvami (poskytování stipendií a
minimálně na správu nadace). Volné prostředky byly uloženy na termínovaných účtech na t.č.
výhodný úrok. Všichni sponzoři mají zveřejněna svá loga na veřejném webu nadace a patří jim
velké poděkování za jejich podporu.
5) Přehled o studentech, jímž byla poskytnuta stipendia; způsob využití
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Návrh stipendia
Kč
35 000
25 000
25 000
20 000
10 000
0
15 000
5 000
20 000
10 000
40 000
20 000
5 000
5 000
15 000
15 000

Studovaná škola
ZF JčU ČB
ČZU Praha + Konzervatoř ČB
ČZU Praha + Konzervatoř ČB
ZŠ pro sluchově postižené, Č.B.
ČVUT Praha
Karlova Univerzita,Praha, fak. soc.věd
SPŠ automobilní ČB
Feuersteinovo centrum ČB –
TF JčU + Konzervatoř ČB
ČVUT Praha
Kirchenmusikschule, Regensburg (DE)
PřF JčU ČB
ZF JčU ČB
EkF JčU ČB
EkF JčU ČB
PF JčU ČB

265 000

Stipendia vyšší než 10 000,-Kč jsou vyznačena. Na přání sponzora byla podpora poskytnuta i
studentům škol s technickým zaměřením (ČVUT Praha, SPŠ automobilní).
Poskytnutí bylo podloženo 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, zvláštní náklady na studium při svém zdravotním postižení, atd.
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Z hlediska ochrany osobních údajů (GDPR) bylo ve spolupráci s právním oddělením kanceláře
primátora upraveno čestné prohlášení s povolením zpracovat osobní údaje studentů. Též je
z důvodu ochrany osobních údajů tabulka se jmény redukována. Web je pravidelně aktualizován.

6) Základní údaje roční účetní závěrky za r. 2018
Byla zpracována rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k výkazu firmou Best s.r.o. U Tří lvů,
České Budějovice za r. 2018 a účetní závěrka je zveřejněna ve veřejné sbírce listin u krajského
soudu V Č.Budějovicích.
Hospodaření nadace bylo předloženo k ověření správnosti auditu (BDO Audit) s dvěma drobnými
připomínkami (odstraněno).
7) Výrok revizora k hospodaření nadace v r. 2018
Podklady k poskytnutým stipendiím, účetní závěrka a účetní doklady byly předloženy revizorovi
nadace k vyjádření.
8) Souhlas správní rady s výroční zprávou za r. 2018
Správní rada vyjádřila se zápisem svůj souhlas. Hlasováno 9 /x /x /9
(pro / proti / zdržel se/celkem hlasů)
V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2019
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
předseda Správní rady nadace

Zpracoval: tajemník nadace ing. Adolf Lísal

3

