
Výroční zpráva Nadačního fondu Nového Města na Moravě za rok 2018 
 

Datum vzniku a zápisu: 17. listopadu 2016 

Název: Nadační fond Nového Města na Moravě 

Sídlo: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

Identifikační číslo: 05220041 

Právní forma: Nadační fond 

 

Správní rada: 

předseda: Doc.Ing. LADISLAV SLONEK, CSc. 

člen: PETR HLADÍK 

člen: MUDr. ZDENĚK KADLEC 

člen: MICHAL ŠMARDA 

člen: SOŇA MACHÁČKOVÁ 

člen: PharmDr. LENKA NEPUSTILOVÁ 

člen: Mgr. HELENA ŠUSTROVÁ 

 

Dozorčí rada: 

předseda: Ing. FRANTIŠEK HAVLÍČEK 

člen: MARTINA LAŠTOVIČKOVÁ (do 17.11.2019) 

člen: Mgr. RENATA SLÁMOVÁ (od 18.11.2019) 

člen: STANISLAV MAREK 

člen: Mgr. HANA KNAPČOKOVÁ 

člen: Ing. VLADIMÍRA ONDRÁČKOVÁ 

 

 

Účel nadačního fondu: 

Účelem je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví 

prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a aktivit 

realizovaných zejména ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí. 

 

Zakladatel: Město Nové Město na Moravě 

Nadační kapitál: 100 000,- Kč 

 

  



 Nadační fond se pro rok 2018 zaměřil na shromažďování finančních prostředků pro 3 projekty:

1. Podpora výstavby lezecké stěny ve sportovní hale

2. Rekonstrukce památníku Pohřeb v 

3. Venkovní šachové figurky pro Centrum Zdislava

 

 

V roce 2018 se Nadační fond zapojil 

hned do několika významných akcí 

v Novém Městě. V prvé řadě spolu 

s Nemocnicí a firmou Medin připrav

pochod srdcem Vysočiny. Jednalo se 

o první ročník znovuobnovené 

„Chiranské padesátky“. Pochod se 

velmi vydařil, a to nejen nádherným 

počasím, ale i počtem účastníků, 

kterých bylo téměř tisíc.  

Dalším významným milníkem pro 

nadační fond byly městské slavnosti 

Nova Civitas, na kterých se nadační 

fond od svého založení prezentuje.

V letošním roce si pro všechny 

Zpráva o činnosti 
zaměřil na shromažďování finančních prostředků pro 3 projekty:

odpora výstavby lezecké stěny ve sportovní hale 

Rekonstrukce památníku Pohřeb v Karpatech 

šachové figurky pro Centrum Zdislava 

 

roce 2018 se Nadační fond zapojil 

ned do několika významných akcí 

prvé řadě spolu 

pravil 

pochod srdcem Vysočiny. Jednalo se 

o první ročník znovuobnovené 

padesátky“. Pochod se 

velmi vydařil, a to nejen nádherným 

počasím, ale i počtem účastníků, 

významným milníkem pro 

fond byly městské slavnosti 

Nova Civitas, na kterých se nadační 

fond od svého založení prezentuje. 

letošním roce si pro všechny 

účastníky slavností připravil tombolu s

Ranec. Zvláštní poděkování patří všem, kteří do tomboly 

přispěli svými dary, neboť bez nich by jistě nebyla tak 

úspěšná. O losy do tomboly byl mezi návštěvníky velký 

zájem, a není divu, že již během soboty bylo všech 2200 

losů vyprodáno. Celkový výtěžek z

neuvěřitelných 44 tis. Kč. 

Nadační fond se dále účastnil významných kulturních 

v druhé polovině roku, kterými byli 

medu a vína a čertohrátky. 

S nástupem adventu se na Vratislavově náměstí 

objevila zvonička, kterou si již minulý rok oblíbili zejména 

děti, a tak se i v letošním adventu rozléhalo po náměstí 

zvonění z naší zvoničky. 

zaměřil na shromažďování finančních prostředků pro 3 projekty: 

 

účastníky slavností připravil tombolu s názvem Hejkalův 

Zvláštní poděkování patří všem, kteří do tomboly 

přispěli svými dary, neboť bez nich by jistě nebyla tak 

mezi návštěvníky velký 

že již během soboty bylo všech 2200 

. Celkový výtěžek z tomboly byl 

významných kulturních akcí 

roku, kterými byli zejména slavnosti 

na Vratislavově náměstí opět 

iž minulý rok oblíbili zejména 

letošním adventu rozléhalo po náměstí 

 



Z darů a výnosů veřejných sbírek za rok 2018 se podařilo podpořit následující projekty: 

 

Příspěvek na pořízení útočného vozíku na rugby pro pana Pavla Brože ve výši 20 tis. Kč 

 

Přehled majetku nadačního fondu: 

hotovost na bankovních účtech 318 076,29 Kč 

 

Přehled dárců (dary nad 10.000,-) 

Nové Město na Moravě  

 

Přehled osob, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky, dary: 

Pavel Brož 

 

Informace o splnění podmínky provozních nákladů: 
Dle statutu fondu nesmí provozní náklady fondu přesáhnout 10% jeho ročního příjmu. Za rok 2018 
činil roční příjem fondu 228 769,79 Kč a provozní náklady 5 836 Kč. Podmínka tedy byla splněna. 
 
 

Příloha k účetní závěrce 

 
a) Účetní závěrka se sestavuje ve zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace. Účetní 

rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro neziskové organizace. 

b) Celkové výnosy nadačního fondu ve výši 228 769,79 Kč tvoří dary osvobozené od dané 
darovací podle zákona č.357/1992 Sb.. §20. odst. 4., příjem za reklamu na akci Nova Civitas a 
prodej tomboly 

c) Celkové výdaje se skládají z poskytnutých darů ve výši 71 000,- Kč, provozních nákladů ve výši 
5 836 Kč a nákladů na pořízení sbírkových předmětů ve výši 1 170,- Kč 

d) Nadační fond nemá hmotný ani nehmotný majetek. 

e) Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace finančních prostředku nadačního fondu. 
Celkové finanční prostředky činí 318 076,29 Kč. Dokladovou inventurou byl tento stav ověřen. 
Jiný majetek nadační fond nemá. 

f) Nadační fond nevlastní zásoby a nemá pohledávky 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Nadační fond Nového Města na Moravě
Vratislavovo náměstí  103
Nové Město na Moravě
592 31( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

05220041

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 318164
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 164 318B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 318164

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 313162

13Jmění celkem 100 100A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 62 213A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 52
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 2 5B. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 318164

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

05220041

Nadační fond Nového Města na Moravě
Vratislavovo náměstí  103
Nové Město na Moravě
592 31

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 12 1A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 776 77A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 787810Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 12B. I.

Přijaté příspěvky 18513 185B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3414 34B. III.

Ostatní výnosy 1015 10B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 22922917Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 151151C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 151151D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


