
za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

NADAČNÍ FOND 
PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
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PŘÍLOHA účetní závěrky za rok 2011

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Založení a charakteristika Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví

Zřizovatel nadačního fondu

JUDr. Jan Ježdík

Sídlo nadačního fondu

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika

Identifikační číslo

284 96 884

Nadační jmění

100 000,-- Kč (nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku)

Správní rada k 31. prosinci 2011

JUDr. Jan Ježdík, předseda
Ing. Ladislav Bartoníček, člen
JUDr. František Stach, člen
Jiřina Nepalová, člen
Eva Ducháčková, člen
Ing. Vladimír Mráz, člen

Dozorčí rada k 31. prosinci 2011

Romana Benešová, předseda
Ing. Jan Špirakus, člen
Dominik Štros, člen

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ

a) Postupy účtování o darech

b) Náklady související se správou společnosti

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví (dále "Nadační fond") byl založen zakládací 
listinou ze dne 9. července 2008. Dne 1. prosince 2008 došlo k zapsání Nadačního fondu do nadačního 
rejstříku.

Cílem nadačního fondu je vytvoření a zabezpečení finančních, materiálních, technických a 
organizačních podmínek pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví, tj. středních, vyšších odborných a 
vysokých škol a vzdělávacích organizací, učitelů, žáků a osob přispívajících ke vzdělávacímu procesu. 
Dálepak mezinárodní spolupráce a využívání mezinárodního know-how.

Za Nadační fond jedná jeho jménem každý člen správní rady samostatně. 

Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen jsou účtovány do výnosů. Dary, 
které jsou účelově vymezeny jsou účtovány v rámci účtu účtové skupiny 91 - Fondy, který tvoří 
součást vlastních zdrojů v rozvaze.

Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na administrativu, vedení 
účetnictví a správu webových stránek.



3. ÚČTY V BANKÁCH

4. ZÁSOBY

Nadační fond nevykazuje k 31.12.2008 žádný zůstatek zásob.

5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

a) Pohledávky

Nadační fond nevykazuje k 31.12.2008 žádný zůstatek pohledávek.

b) Závazky

6. VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31.12.2011 činí 476 tis. CZK a jsou tvořeny: 
a) vlastním jměním ve výši 100 tis. CZK (jedná se o zakladatelský vklad)
b) fondy ve výši 639 tis. CZK (jedná se o účelové dary)
c) výsledkem hospodaření běžného období (tj. ztrátou) ve výši 76 tis. CZK
d) neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši 187 tis. CZK

7. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

8. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI

V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti.

9. INFORMACE O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU

10. NÁKLADY

11. DAŇ Z PŘÍJMU

12. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Náklady nadačního fondu tvoří správní náklady, tj. náklady na vedení účetnictví, administrativní služby, 
správu webových stránek a bankovní poplatky.

V běžném období Nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě Nadačního fondu známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2011.

Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v CZK. Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2011 
činí 520 tis. CZK.

Závazky Nadačního fondu představují odměnu za vedení účetnictví za 12/2011 ve výši 3 tis. CZK, 
drobné výdaje fondu (poštovné, ověření podpisů) uhrazené ze soukromých prostředků ve výši 5 tis. 
CZK, odměnu za administrativní činnost za rok 2011 ve výši 15 tis. CZK a nadační příspěvek Technické 
univerzitě v Liberci ve výši 21 tis. CZK.

Činnost Nadačního fondu byla v běžném období v souladu s jeho statutem. Seznam poskytnutých a 
přijatých darů bude uveden ve výroční zprávě.


