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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fon-
du Verda za rok 2015 

 

Výroční zpráva nadačního fondu VERDA  je vypracována Správní radou fondu 
v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném zně-
ní a vyhláškou 504/2002 Sb. v platném znění. 

Datum zápisu:                                         20. 9. 2001 

Název:                                                     Nadační fond VERDA 

Sídlo:                                                       Brno, Bratislavská 41/227, okres Brno-
město, PSČ  602 00                                              

Identifikační číslo:                                  262 60 794 

Právní forma:                                          Nadační fond 

Účel nadačního fondu:                            Podpora vzdělávacích aktivit jednotli-
vých zájemců o vzdělání z řad romské menšiny                                                

 

Správní rada:   

Předseda:                                                 PhDr. Kateřina Bačová 

Člen:                                                         Ing. Jan Klaus 

Člen:                                                         Miroslav Zima  

Člen:                                                         Ing. Karel Kalný 

           

Revizor:                                                    PhDr. Ladislav Skácal 

Zakladatel:                                                PhDr. Kateřina Bačová 

Nadační kapitál:                                        100.000,- Kč 

        

Rozvahový den:                                        31. 12. 2015  

Okamžik sestavení účetní závěrky:   23. 3. 2016   

     

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Zpráva o činnosti 

Ve školním roce 2014/2015 bylo podáno celkem 70 žádostí o nadační příspěvek 
studentům (pro informaci v roce 2013/2014 to bylo 62 žádostí). Na základě výbě-
rového řízení byl nadační příspěvek (dále též NP) přiznán celkem 61 studentům (v 
roce 2013/2014 – 49 studentům), v celkové výši 495 000 Kč (v roce 2013/2014 
v celkové výši 407 000 Kč). 24 studentů je z Brna a 46 z různých částí republiky. 
11 stipendistů studuje SOU, 35 SŠ, 14 VŠ, 1 VOŠ. 

Z přiznaného nadačního příspěvku na školní rok 2014/2015 ve výši 495 000 Kč bylo 
vyplaceno 376 500 Kč (76,1 % z původně přiznané částky). V celkové výši byl vy-
placen příspěvek 40 studentům, 11 studentů obdrželo pouze polovinu příspěvku z 
těchto důvodů: nedostatečná na vysvědčení, zhoršená známka z chování, nehod-
nocen či neprospěl, nedodání vyžadovaných podkladů - vysvědčení či potvrzení o 
absolvování zkoušek u VŠ. Ze stejných důvodů nebyl deseti studentům příspěvek 
vyplacen vůbec. 

Úspěšně v tomto roce ukončilo studium 6 studentů, z toho 2 VŠ (jeden s titulem 
Bc., jeden s titulem Mgr.) a 4 SŠ. 

Sponzorské dary ve výši 396 000 Kč byly v tomto roce poskytnuty čtyřmi soukro-
mými dárci, kteří si přejí zůstat v anonymitě, všichni na základě darovací 
smlouvy. 

Tak jako v minulých letech spolupracuje NF Verda s romským střediskem DROM, 
který se podílí na fungování fondu především vyhledáváním a oslovováním nových 
žadatelů, zajišťuje komunikaci s příjemci NP a od podzimu roku 2005 rovněž za-
jišťuje ve spolupráci s  NF Verda doučování brněnských studentů se slabšími stu-
dijními výsledky v matematice a českém jazyce, které jim má pomoci 
s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. U těchto studentů je vyplacení NF pod-
míněno povinnou docházkou na vyučování. 
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Zpráva o hospodaření – účetní závěrka 

    Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

AKTIVA: Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Pokladna 15 1 

Účty v bankách 77 98 

AKTIVA CELKEM 92 99 

PASIVA: Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Fondy 92 99 

PASIVA CELKEM 92 99 

 

           Výkaz zisků a ztrát za rok 2015 (v tis. Kč) 

A) NÁKLADY Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Spotřebované náklady  0 0 

Služby celkem 13 0 

Ostatní náklady celkem 0 0 

NÁKLADY CELKEM 13 0 

B) VÝNOSY   

Příspěvky na správu 13 0 

VÝNOSY CELKEM 13 0 

 

 

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 

Účetní závěrka se sestavuje ve zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organi-
zace. Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro neziskové orga-
nizace. 

 a) Celkové příjmy nadačního fondu ve výši 396 003 Kč, z toho dary (osvobo-
zené od daně darovací podle zákona č.357/92 Sb., §20, odst. 4) činily cel-
kem 396 000 Kč a úroky z vkladů na běžném účtu (zdaněné srážkovou daní 
podle §36 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) či-
nily celkem 3 Kč. 
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