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Základní údaje o Nadačním fondu

Nadační fond Střední školy gastronomie a obchodu Zlín byl založen zakládací listinou podle §§ 395 a
396 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zakladatelem Nadačního fondu je Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČ:
00545121. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dne
7. ledna 2016 a byl zřízen na dobu neurčitou.
Název Nadačního fondu zní: Nadační fond Střední školy gastronomie a obchodu Zlín (dále jen
„Nadační fond“).
Sídlem Nadačního fondu je: 763 12 Zádveřice – Raková, Raková 425.
Identifikační číslo: 04697189
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Účel Nadačního fondu

Účelem Nadačního fondu je podpora:
-

v zajištění vzdělávání, sportovní přípravy, kultury a jiných neziskových činností žáků,
zaměstnanců a hostů Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,

-

rozvoje duchovních hodnot a humanitních cílů žáků a zaměstnanců Střední školy gastronomie
a obchodu Zlín,
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-

ochrany a tvorby životního prostředí ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín a okolí,

-

modernizace výchovně-vzdělávacího procesu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,

-

rozvoje mezinárodní spolupráce ve středním školství.

Správní rada

Správní rada je kolektivním výkonným orgánem nadačního fondu, spravuje majetek Nadačního fondu,
rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu a je jeho statutárním orgánem. Správní rada má 5
(pět) členů. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovné zvolení do funkce člena
správní rady je možné. Nadační fond zastupuje předseda správní rady samostatně. Podepisování za
Nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí předseda
správní rady svůj podpis.

Členové správní rady jsou:
-

Mgr. Martina Šuráňová

předseda

-

Mgr. Květoslava Hýžová

člen

-

Mgr. Lada Rašková

člen

-

Hlavinková Romana

člen

-

Bc. Polčák Libor

člen
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Revizor

Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu a dohlíží na činnost Nadačního fondu v rozsahu
stanoveném zákonem. Revizora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období revizora je 5-ti leté.
Funkce revizora je neslučitelná s výkonem funkce člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna
jednat jako zástupce nadačního fondu.
Prvním revizorem je:
-

5

Ing. Zdeněk Páže

revizor

Ekonomická část

Nadační fond vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v aktuálním
znění, souladu s vyhláškou č. 504/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 507/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále se pak řídí Českými účetními standardy č. 401 – 414. Stav
ekonomických ukazatelů pro rok 2021 dokumentuje rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k 31. 12. 2021.

Přehled o peněžních prostředcích Nadačního fondu
Peněžní prostředky nadačního fondu jsou uloženy na bankovním účtu, který je veden u Komerční
banky, a.s., č. ú. 115-1753090287/0100 a v pokladně fondu.
v Kč
Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

Bankovní účet Nadačního fondu

107 571,50

137 741,50

Pokladna Nadačního fondu

58 055,00

22 381,00

Přehled o výnosech a nákladech Nadačního fondu
v Kč
Výnosy
Přijaté dary v roce 2021

41 350,00

Úroky u KB

0

Peněžní výnosy celkem 2021

41 350,00

v Kč
Náklady
Poskytnuté příspěvky celkem:
46 854,00
z toho:
-

příspěvek na zajištění závěrečných zkoušek

5 042,00

-

příspěvek na zajištění maturit

2 477,00

-

příspěvek na kulturní akce

-

příspěvek na věcné odměny – turistický kurz

-

příspěvek na věcné odměny žáků

-

příspěvek na odměny při soutěžích

2 695,00

-

exkurze

3 050,00

-

exkurze, projektové dny (E,C) obory

1 658,00

-

příspěvek na startovné

4 108,00

-

přednášky pro žáky

6 000,00

-

odborné soutěže

4 000,00

299,00
0,00
17 525,00

Ostatní náklady
Bankovní poplatky

0,00

Dar SŠ gastronomie a obchodu

0,00

Náklady celkem 2021

46 854,00

Nadační fond nemá žádné půjčky ani bankovní výpomoci. Ke konci účetního období byla provedena
inventarizace u pokladny a bankovního účtu, jelikož nadační fond nevlastní žádný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek, žádné cenné papíry, ani drobný dlouhodobý majetek.
Hospodaření Nadačního fondu skončilo se záporným hospodářským výsledkem ve výši – 5.504 Kč HV
HV bude převeden do rezervního fondu. Příspěvky nadačního fondu byly poskytovány v souladu
se Statutem Nadačního fondu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín a dále pak v souladu se
schváleným rozpočtem nadačního fondu. Příspěvky se poskytovaly formou peněžního i věcného
plnění. Náklady

související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady související

s provozem nadačního fondu. Tyto roční náklady na správu fondu nepřekročily 10% hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků.

6

Revize

Revize hospodaření nadačního fondu za rok 2021 byla provedena Ing. Zdeňkem Páže. V účetnictví ani
v hospodaření nebyly shledány nedostatky a rozdíly. Výroční zpráva byla projednána a schválena
správní radou.

Ve Zlíně 15. 3. 2022
Zpracovala: Mgr. Martina Šuráňová, předseda správní rady

