
Nadační fond Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště, 
Louny, Osvoboditelů 380, 440 58 

 
 

Výroční zpráva za rok 2017 
od 1. 1. do 31. 12. 2017 

 
 
 

 
1. Nadační fond (dále jen NF) vznikl v roce 1999 zápisem do nadačního rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu N, vložce číslo 38.  
Účelem NF je podpora výchovy a vzdělávání a rozvoj duchovních hodnot mládeže SOŠT a SOU 
Louny. 

 
2.  Přehled o majetku NF 
 
Majetek NF     k datu 1. ledna 2017  k datu 31. prosince 2017 
 
Běžný účet 
ČSOB Louny 184827714/0300          364 648, 65 Kč       269 621,38 Kč         
Hotovost                 1 794,- Kč                              3 815,- Kč        
            
Pohledávky:         0     0 
 
 
3. Přehled o nadačních darech  
Nadační dary byly přijaty v celkové výši 185 300,- Kč, dárci byli studenti OA a SOŠ, Patok a Karel Kříž. 
Nadační dary studentů byly vkládány hotově souhrnným příjmovým dokladem. 
 
 
4. Přehled o použití majetku  
Majetek byl použit v souladu se zřizovací listinou. 
Příspěvky byly použity na vstupenky na divadelní a filmová představení, třídní akce, nákup učebnic, 
pořádání jazykové olympiády, pořádání maturitních plesů, cestovné třídních akcí, odměny pro vítěze 
sportovních a odborných soutěží a odměny za studijní výsledky. 
Provozní náklady činily 34 240 , - Kč (spojené s platbou za bankovní poplatky, a odměnami členů správní 
rady, revizora a účetní). 
NF obdržel částku 65,- Kč jako příjmy z kapitálového majetku uloženém na běžném účtu. 
 
 
5. Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky 
Majetek byl použit v souladu se zřizovací listinou NF a příspěvky byly poskytnuty pouze studentům OA a 
SOŠ gen. F. Fajtla Louny.  
 
 
6. Zhodnocení, zda NF dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů související s jejich 
správou 
Roční náklady na provoz NF byly ve výši 34 240, - Kč a činí 18,47 % nadačních darů. Podmínky uvedené 
ve zřizovací listině byly dodrženy. 
 



7. Základní údaje o roční uzávěrce 
Peněžní deník je přílohou této výroční zprávy a obsahuje všechny zápisy o peněžních pohybech. Dále je 
přiložen přehled o nadačních darech , nadačních příspěvcích, výpis provozní režie, výpis příjmů 
kapitálového majetku, knihu faktur a zápis inventury pokladny NF. 
 
 
8. Dodatek 
Nadační fond pracoval ve složení: Mgr. Kernerová Iris, Zof Milan, Ing. Zikmundová Helena, revizor Ing. 
Sejáková Jarmila.  
Formální zápis změn ( změna předsedy NF, revizora a názvu fondu) do Nadačního rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem byl proveden 16. července 2016 
 
 
Daňové přiznání za rok 2017 bylo podáno v řádném termínu. 
 
 
 
V Lounech 3. října 2018 
 
 
 
 
 
Za NF:   Ing. Zikmundová Helena 
 
 
 
  


