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Těšínská 121714. Královo Pole, 612 00 Bmo
62156853
Nadaceje vedena pod spisovou značkou N 194 zapsanou 25. února 1999 u Krajského soudu Bmo
www.obnadace.cz
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uvodní slovo
VážeDi příZnivci a přátelé Nadace,.iiž tradičně se pii psaní výroční7prá\ y ohlížímeza uplynulýnr rokem
e máme řadost. že Nadece přacuje slabilně bez llečekanjch výkylů,

Nadace pracuje dvacálým sedným rokem od regislťace dnc 14, 1 1, 1994 u Magistrátu města Brna pod
č..i, 9,1/94/N^. Nadace b_vla Zapsána do veiei|ého rejstříku a Sbírk], ]istin 25. února l999 do oddílu N

vložka 194,

\i roce 2020 Nadace orientačníhoběhu pokačovala vc své nadačníčinnosti zaměřené na podporu a
rozvoj orienlačního běhu,

jc pravidienr. dočtele se na dalších stlárkách. jak jsme nakládali s penězi, Když porovnátc čís]av
účefuichtabulkách s předcho7ím rokem, uvidite, že sc nám opčt dařilo.

Jak

Nadace orientačniho běhrr pokračovala vminulém roce ve své dosavadním sna7enr
orientačního běhu předevšíln v oblasti prácc s dčtnri a mládeží, Upl}nu]ý ťok naváZa1 na
dloLlhodobé práce, klerou si nadacejiž r počátcich vyračila.

o

n,z\(!

iíslcdky naši

Hospodaření nadace ! loce 2020 prošlo důležitou Zněnou struktury nadačniho jnlění, V 1dnto roce
vypršela Nadaci platnost desetilotó smlouv},mezi nadací a J&'l l]ankou o podříZeném dluhu v podobč
vkladu. Návanč na tuto skutečnost Nadace převedla 25 700 000 Kč l]adačníhokapitálu k společnosti
cyríus, 'l ím došlo ke znlěně způsobu získávání \Ťnosů Z nadačního jmění. kteú by neněla ohrozil
pravidolnó v]rplácení výnosů a zacholání kontinuitu stabiliry Plá ovánízdrojů plo t'ina co\al)l loz\oic
aktivit a proglanrů Dadaoi, Význarnné poděkování palří společnosti Cyťus.
VcIké poděkováni opětllě patří dobrovolnó práci \šech členůnadace. dik} nížse daři elininovat poliebu
prolesionáJnich pracovnikú. Tc to trend je d]ouhodobě Nadací dodržován 1tíIn se daří náklad} na
|ror^z nad.ce .tal. lldl,/.\íl lla n',,Ne _n\ lli,

Děkujomc všcm. kteřj nás \, Dašem snaž§ní provázcji, Děkuje]ne přúencůnnašich grantú. dáťcůln,
pannerům. ko]egům v nadaci, kolcgům ve splá,ýni a dozorčíradě a dalšim nezištnýmjednodivcum, kteří
nán unrožňuji nyšleDky nadace dá]e roz\,íiet, Uvčdomujeme si, že podpora orientač ího běhuje úkol
dlouhodobÝ, a proto apelujcme na naše piíZnivoe, ab} s Dátni ,ý lomto úkolu setrvali, Zár,n en \ ) Zh amť
všccbny, kterým Dení tato aktiVita cizí, ab], sc k našemu úsilípřipo.jili,

VedeníNadacc zvážilo potenciálni dopady L]oVID-]9 na 5vé aktivi§,a činnost a dospé]o k Závěru. že
nemaií l;Znamn}'\,liY na předpoklad nepřetržitého chodu Nadace,
Dubcn 202l
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přcdseda správní rad.v nadace

vznik a historie nadace
Nádace olieDtnčniho běhu vznikla \ roce l99;1, Dilvoden 7aložení b}l nelltěšený sta! \ tonlto
spotovním od\,čt\i, kleré 1ehd} prochá7elo translbmací !)volanoU spo]ečenskými prolllťn3ml po
Sanlelo\élet,olucivlistopadu]989vtehdejslmČtskoslnrenskL Ve§porrusetehd\ obecněo e7oval\
zaledené zpr'isob1 1inanco\,áni a podpoI} sportu. Stav na Začálku 90, ]cl sc v nčktcí\cllčá,rc.ll ČR
z pohledu orientačniho běhu dal charaklerizovat slo\.],: Múževúbec orientačníbčh v nově nastolených
společcnsk;ch podninkách nějak přežít a 7novlr aktivoval práci dcsítck dobrovolných trcnórLi nrládcžc.
dobrotoln;|ch funkcionářťl zabczpeču.jícich ch()d spoíovnich oddílů.lozhodčích zajišťLrjícichpořádáni
sportovnich soutěži a dáIe podporolat ochranu lcsacobyzákladní prosticdi, kdc sctcnto sport odchrá\'á?
Na první poh]ed to b} l úkol ncsnadllý. klerý si Nadace timto \} týčila a Začala na něln postupně pracoval.

Co je orientačníběh
Oricntační běh je spotoYni činnost_ bčžcckýzá\,od na čas. při nélllžZávodnik l Jese h]ed/r - probilrá
kontrol}, podle mapy a Za poinoci busoly, Trat'7ávoduje nakleslená na rlrapč a olientačlli béžecprobíhá
lral'Zá\odu podle předem natišlěnóho pořadí kontrol v nrapé, Zálodrrik naprr strati nezná předem a
obdržiji tepN,e až ! okanžiku, kd] v)bíhá ze startu Zálodu do lcsa, o trase běhu nczi icdnotli\ýni
koltlrolami si ro7hoduje každý Závodnik indi\iduálně podle map} s lrati, Záležína ktlždénjcdnotlivém
běžci.jak Je unli r!chlc ro7hodnout a \,ybíral podlc napy ncivjhodnějši posluP v lcsc a poton] v}brtrný
postup realizo\at Za běhu lcscn až po nale7ení kontrol} \ lesc, Po o7načeni průchodu kontrolou
lávodník pokračLúe ste.jn!ln Způsobcm na dalšíkontroIu a tak poslllpllč v}hlcdá\á dtllši koDllol} \ lcsc
až do cílc zá\,odu.

Každ]i účastnikZáVodu si volijcmu odpo!ídajicí \ěkoYou a !]ikonnostní kategorie, Závodnik \ lese
béžis/tln. a prot0 jednotli\,í závodníci stejné kategolie ýartrúi v časo\ých odstupech mezi seboU. ti.
každý nrri.jirrj slartovní čas, O pořadi \ zá\odě rolhoduie v,t'bladllč dosažený čas na 1ťati a probčhnuti
n,atě závodU V Určcnémpořadi !šech kontrol ntl mapě. kterou obdúcl na staftu 7á\,odu,
Oricntační bčh.ie sportem pro !šechn}, Je lllohó ho Pčstovat od inládí do pozdlliho sláří, oťigina]itou
orientlčniho bčltuic píopoicnípohybu \ přírodé s ll1r,šleniln. orieltlo!áninr Sc podle ntap) v přirorlnínt
prostředí. což b}vll les. hor,.. parkapod, Zákled sPortu sc od\,íiíodběhLl. ale lze ho plo\,ozo\at ipomoci
jizd! na hoíských kolech či běhU n1 l}žich, Ro!něž !ňilini člcllčnioricntačníhoběhu je velni boható.
Roztišujíse závody dcnni a noční.individLlální. štafetove. dlužste,|. klasické. na d]ouhé trati. na krátké
lrati. zá\od} horské a palko\é,
Orientačnilro bčhu.ic prostřcdek vhodné náplně vo]ného čtlsu. zapojeDi se do nc1'oínlálniho 7áimo\ého
koiekti\u. získáni subjekti\,niho pocilu Zdalnosti. Zlepšeni psychickólro stavu a za prostředek správné
životosprá\1,, Pěsfuvání orientačního běhu patři k DrLrdernim proslicdkům vlro\nání se člověka §
negatiV imi vl]\,} civili7acc.

Ukázka lnap} pro olientačni běh, \4apa pro orienlačlli běh Znanlcná pro\óst mapo\aci práce
nás]edně vytvoieni digitání podoby apy na počítačia na kon€c q,tisknutí mapy, kterou
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pollživá při závodě,
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poslání Nadace
Posláním Nadace.ie podpora lozvoje celélro šilokého h|ulí oricntačníhoběhu v CR s důlilleln lla nrať
s rnlácleži. lozvoi čl€ ské Základn!. pomoc ve Stagnujicích oblastech republiky. podpora při zakládáni
no!]'clr Sponovnich oddiIiL orientačníhoběhu a rleposlední v řadč i.icdnotlivých sportov!ri,
Pío tilngován i ce lého hllUli oricnlačnílrobčhu ie důležité..jakpracujia rozviicji svoii činnost jedllotli\é
sporlov í oddí]!,, ljušíkaždého oddílujsou dobrovohici. ktcří svoji ciobrovolnou prací pro 7dar s\ého
klubU labezpečrlií vlastní chod oddílu, Jeclná se o dobro\ olník},, .iako isotl:
. trcnóři lJlládcžc
. činovnici zaiišťqjícíorganizaci oddilu. předsede. tajenrnik sckíctář. hospod/tř apod,
. rozhodči zajišťujícipořádání 7ávodú. ředitel závodu. hlavni rozhodčí.stavitelé trlttí apod,
. mapeii zpracovávqiící nrapy pro orientačni běh. základni ponrůcky provo7o!ání to]rcto spontl,
oíicntačnibéh le lšech sljoh podobách Posk),tu]c nožnost \,še§tranného hannorrickóho ro7.\,oie
človčka,pomáhaiící tbrmovat nloriLlněvolnj vlastnosti každéhočlovčkaod raného mládi, Vede k Zdra\ó
soutěživosti rlezi sebou a Učíschopnosti sc připravit a koncentrovat na podáni vrcholnóho \ýkonu
\ potřebném okamžiku.
a]lovčk í'olmovaný timto spoúeln patři lnezi lidi se zdIa,,ým žilotlrílrr st}lcm, Jc ry7ick},a ps}chick}
zdatDý, aktivni. úspěšlrčse prosazující v práci a vc spolcčnosti,

Cíle Nadace

.
.
.
o

prosazovat
podpo.ovat
podporovat
podporovat

běh práci s mládeží, zvyšovat členskou Základnu
práci
dobrovolnou
činovníkťrzaj išt!icíchod svých klubů a sportovnjch soutěží
vydávání map pro orientačni běh

v oddílech orientačniho

zakládání noliich oddílůorientačního běhu-

Zpráva o činnosti, udělené nadačnípříspěvky
Práce Nadacc probihala fonlrou konlaklu sprá\,ni rad}. dozorči rad} a.jcjich SpolLrpracovníkťl s hnutim
oricntačního běhu. kdy vvhodnoco!ala stav a potřeb},.iednánífi S činovnik} jednotlivých oddílů, oblasti.
případnčs\azu o]J a ! cposlcd|í řadč s .icdnot] i\,ýnr i alčastníkysportovních soutčží,Vedle tohot() se
zástupci nadace spoIupodíleli na smn)správné činnosti olgánů sljch oddilů. případnč jako ťrčastníci
lttlltýcb hrolnad oblastí rlcbo samotnóho svazu. Činnost Nadacc podporovala násled{ íci oblasti:

Progrnm práce s nládeží sportovni centra Inládeže
.ie nejstaÉiln progřaDleln Zaněřenýn] ná podporu přoÝozo\ání sportovnich center m]ádeže
! oriclltačním bělrU. které soustředía posk},tuiíta]entolan]m.iedincúm !e věku l5 ltJ lellrénjnkovou
péčipro jejich dalši Yýko noslní íůst! navržcnó spádoYó ob]asti púsobnosti centra, Progrtlln běži
scdmnáctsinr rokem. Přináší úspěšnou péčipro talentované závodníkún zabýlajicí se oficntačlrím
L<'<nr , irdrl,rlirt. ,.p.,no\n1.1l .liťdi..,cl. l1,11d./cpocclclllic.kll

sPortovni ccntťa mládeže 2020, přiděIené nadačnípřispčvky v řoce 2020:
]. SCN{ pío rcgion Pardubicc: žadatcl oK I-okonotiva Paídubicc
.l5
], \('V Jih.,)lUril!.kcUb]Jn', radálcl \K Bnro Žrbolre.k1
], SC]ví Podkrkonošská oblast, žadalel lJ Sportcentrum Jičín
40
, \l V \.4orJ\.ko§ e,,..) krd], /jrdJlel \Io-á\..o.Ie.,.k\ krai.kl .laz isor
l5
5, Západočeské sCM, žadalel Západočeské spořtovni centrum m]ádeže (ots,LOB) o,s 31
l8
6, SCN{ TJ Tes]a Brno" žadatel TJ Tesla Brno
(í V VIl|a..k,,.,,:lLIJ|ť lJ \l,\|l, l uhd..,\iJť
32
1l]
8, SCl\í Hanácké oblasti, žadatel olomoucK]* krajský Sva7 ČsoS
]]5
9, scivl KráloVchradccko. žadatcl oK 99 IIradcc Králové
0,\{ \4 Pr| ,| /JJdl<l Pl"/.k\ llnJ..) .\d,,l"\n\
80
lL
sk
)ó
l]
CS s
475
c€lkem
sCM Libeleckého kajo, žadatel Liberechí krajský svaz ČSoS dne 3 ].12.2020 \táljl ne
za rok 2020 ve \"ýši Kč 28,245,25.

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
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Program pláce s dčtmi sportovni c€ntra dčti
je Zanlěicný na podporu pro\ozováni spoúo,ýllich ccnter děti

oricntačnim běhu. které souslředí a
posk}lnou lalentolallým .ied incúm \ c včku ] ] ] 4 lel lróll in kovo u péčipro .iej ich dalš í výkonllosh í
i,ůst v rravržené spádové oblasti piisob|osli ccntra, Prcgran bčžíosm,"m íokerl, Přilláši péči
talentov:Ul]iln dčtc]]r v jednotli,ýýOh střcdi5cích po celém cclku,
V

Sporlovní centťn dětí 2020, nadačnímpřispčvku v roce 2020:
], SCD pro řegion Pardubice: žadatel oK l.okomoliva Pardubice
], SC]D v oB oK Dobřiš. žadalcloK Dobřiš
3. SCD ,, OB oblastiv},sočina, žadatcl SK OK.Iihla\a
4 sCD Pražské ol]lasti. oddil oB Kot]ářktl

< \l U\Kildh^\;e.\\ BlllJ,,rlda\l\K Žrr,lr<.k,

6,
7,
8
9

]0

l

2,

,,l,
]4,
l5,

Sc]D
sC]D

scD
sCD

Brn,
\ oI] Podkrkonošské oblasri. žadalcl TJ Sportcenlrum .Iičín
Libereckého krajel žadatel l.iberecký krajský sva7 C]SOS
Válršsko: žadatel ()Cklil oB TJ S1o!an l,uhačovicc
TJ Tesla Bl.no. žadate] T.I Tesla B ro
KíáloVchladecka. žadatel oK 99 ]lradec Klálové

S(]I)
\( D H.n3.kc obld.li /adalť|l
krdi.k\ nJ/ ("\U\
'|,"a,,llť\i
\aD,/ilodJ^ie.ke.,nl:1.Ii. /ap:]dUic.ke --^n,,\"lLťnIl,,lll ml",l<uc.,.
\( D K\ \ \unrpc|l' /,ldalel K\ \ \Ulnp<lk
SCD Moravskoslezského kraie oB. žadalel N,loravskosle7ský Ks Csos
SCD ot] Kamcnice. žadatel

celkem

Přijaté a posL:!,ttrutó drry

29 000
lg 000
5] 000
66 000
25 000
]7 000
67 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

]l000Kč

32 000 Kč
]]5 000 Kč
:1,1 000 Kč
j,+ 000 Kč
10 000 Kč
l] 000 Kč
R 000 Kč
50t 000 Kč

Přijafý dar od J & T BANKA ve výši Kč 168 775,02 Kč, použiqi v pll1é ťšina nadační přispě\,ky,
Přijatý daŤ ve výši 28,000,- od 1}zické osoby a použiry v p]né výši na nadační příspěvky,

Dalšísměřování nadace
Nadace bude nadá§ pokačovat V podpoře práce s mládežía děL,ni - systému posilování činnosti
spoltovních center mládežo, sportovních ceňteŤ dětí v celé CR.

Řízenínadace
V ťoce 2020 nebyla změn2,
orgiiny nadace byly správni rada

a

dozorčírada,

Správní r,ada byla lřičlcnná a pracovala ve slože í:

spf^, í rdlly
Pal,el Pekárek ?rtní mílopředsedu ;práLní ndt,
Pale1 Konr:lrek druhý tníýlopřeLlleda spfál) í raó)

,t|,\,žen Cií<oš Piedreda

Dozorčíťada b)la třičlenná a praco\ala vc složcní
Petr Přihyl předseda ďO2aňí ftldy
54
Lenkd Konfuko\á člen tlozort'í rudy
rdd!
Pelra Chroustoýá člen dozolL:í
Dobrovoln}'mi praoovníky nadace byli:
.]d Sk'í(lkl oťguni2.iňí praco:,ník
zdeněk Mazal webuastel
Adninistťaíiyníčifinos! \r)konóyala Kateřínd vodťážkoýá na základě uza,-ře é příslušnépísemné
píacovali dobrovolně a bez nároku na m7du,
Správn í rada Za pomoci organizačnich pracovníkúnadace spravovala nraictek nadace, Zaiištbvala řjzeni
činrosti a rozhodova]a o všech náležitostech. Předsedori správní rady b},la \yplacena ceslovní náhrada
vc výši 2.7] 3 Kč.

všichni č]enovéorgánů nadacc

a spolupraco\nici nadacc

Finančnízpráva
Zdroje nadacejsou

.
.
.

úroky z nadačniho kapitáiu
kapitáIové qinosy z finančniho majetkll
dáD J& r Banka a soukromjch dárců

.
.
.

Vlastní splávu nadace,

Zdroje jsou používány na fi nancování
prcgramu práce s mládeži sportovní centra mládože
programu práce s dětmi sportovní centra dělí

v

nadačnímrciStříku vedeDém Kraiskjm soudem v Bmč ic Zapsaný dlle l6,]0.2020 nadačni kapitál v
ce]kové částco 3,1 509 8,+,l,.l4 Kč, Z toho.ie !L spo]ečnosti Cvrrrrs uložen nadačníkapitál k ] 1,7,2020 ve
výši 3,1,226,94ó.99 Kč a u invesličníspo]ečnosti Teslaje uložen nadačníkapitltl k30,4,20]9,,e,,ýši

2l]2.89].,l5 Kč.

V roce 2020 doš1o ke a1lěně uloženi nadačníhojněni ato následovně:
vlivem ukončenídesetileté smlourT o podřizeném dluhu v podobě vkladu 25.700.000 Kč u J&T Banky
doš]o v rcce 2020 k vrác§d toho1o nadačlrího kapitálu na účetnadace a tato částka byla ještě v roce
2020 obratem reinvestovála u spoločnosti Cyrřus,
U Cyrrus je výše majelku volatjlni návazně na prol1lěnné hodnoty akciových společnosti na akciován
tl.hu.

Nadace ne\

1astDi

žádllý hnrotnj ani nehmohl]i illlcslični nraictek

Narlace je z hlcdiska financo!áni nezávislá na jiných orgánech, Z hlediska piipadnich rizik pii
hospodaiení uplatň{e dlouhodobó pravidlo spotřebovávat !}tvořcnó prostředk],ne:!ran§'a správu
nadace do 1ako\ó vÝšc. aby celko\ý nlaietek nadace ncllstále irně Daústal- Nadaci sc také daří dik},
dobrovolnó práci \šech čleDůnadacc climinovat potiebu profesiorrálnich placovníků,'I'ento trcnd.ie
dlouhodobě nadaci dodržován a tím se dařj náklad! na provoz nadace slále udržovat na nizké úro! i,
V upl!nu]énl loce nadace posktlla granry na orientaóni běh \ celkovó výši 976 tis. Kč, Záro\cň nadace
\},naloži]a na režii 625 tis, Kč,

ltaietek ntl(lace ie uložen ncbo investován
l ],SLA a BCCB Dubai,

U

finančlriclr institlLci

MONE'lA MoNEY BANK, CYRRUS,

K ] 1.12,2020 vlastni Nadacc lillančnínraietek v celko\é Yýši 3 ],829.859.],1 Kč
staY linančnícbpro§tředků k 3l. 12.2020:
Běžný úlčetu MONETA MONEY BANK I17 -725 ,51 Kč .
Stav vypořádaných íinanč.prostředků Cyťus ápomý stav,] 87.654,8l Kč
Pokladna 0,- Kč,
Pení7e na cestě 5.10

Kč

§

o§titní fin nčni invcstice k 31.12,2020:
occltčni,ic \ reálnjch hodnotách k 31,12.2020

BccB

DDhai 0 Kč,

ot

tl
a u
z

í

'é

_E#
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c}Ťíus 3],265.4l0 Kč
Podiloqi lond Tes]a 604.]7],,18 Kč
Rozdíl mezi oceněním v ťlčetnictvíma zapsanou hodnotoujměníje způsoben akfuálním přeceněním
k 3l l2.2020.
Majetek je po8živfu v sou]adu se stafuten nadace pro posk}'tování úadačníchpříspěvků a k úhradě
iákladů souvisejících se splávou nadace,
8

Vybrané údaje z ročni účetnízávěrky
vývoi

a §tav vlastních

o.éň rozdiv

l Pooi

zdroiů v Kč

oVÝ F.ND

N!MóV

Ho5podjnlý vFjédé| !e!d]V3 oV;.i,n iizPii

-------o,m|

14?46,15

ruT

4ž L6r.6

Záý^zky
Dohsdné účrypasivní Kč 62.100,, (poplatek za správu účtucP za 1212020 Kč 50.000,- , zpracování
účehlictvíza rok 2020 Kč 12.100,r.

Pohl€dávky
Poskltnuté provomí zálohy EI-IR

7,13 (zá]oha na výdaje k žalobě

BCCB Dubai),

casovó rozlišeni
r.\áklady příštíchobdolri Kč 6,585,89

Členěníťnosův Kč
'b4aaa1 ostainiprovozni výnosý ůlokv BL]
ostétni próVórni Výnósy Úróky]&TBAN(A
'64soo5

tssooo

TržbVz pródé €

cPa podi]ů

150 000,1a

1oa51

Vynaloženénáklady Y Kč
5polř€ba

máte. á U rež]€,dřobný ma].tck

ostatnislUžbÝ ná]éň,ádňin.s., úč€tn]ctVi,.Udit,c.s1

15 396,00

2319a1,23

nkovni pop atkv,pop atkv zJ !práVU úitU cvllU!
NÁKLADYNASPRÁVU
Bá

Prodané cén ó pa p ir!

134143,75
54

llospodařcní ltadacc skollčilo Ziskclll 326,1]6 Kč

Náklady na sprálu nadace v roce 2020 činjl), 57.58% z cclkové výše r,ýnosů Dadačního.jmčniroku
2020, překťoči]y doporučenou hraDici 20% uplntňovanou nadaoi, Poplalck za správu ílčtuCyn,us za iok
2020 čiDi ]72tis,Kč. cožje o 233tis,(č V}ššioproti roku 20]9.

V loce 2020 došlo k ukončeni snloury s J&T BANKA a př§sunutičásti nadač ílro kapitálu v nadační
.iistiič od J&T B^NKA ke společnosti C}rrus a líIn k Zapsání novó v}še ndačni jistiny \ nadačnim
rejsb'íku, No\,ě inlestovanó prostřcdky u spo]ečnosti Cyrlus b}ly \,Iožcny do tři]etých disperzllich
ce.tifikátú. jcjížhodno§ .isou volatilni. návazně Da ploně]rné hodnot}, akcio\,ých spolcčnosti na

porlfoliu kidóho ccrtiílkátu, To nuže \,ést k piechodnómtl §ní7eni \\\ť
nadačlliho kapitálu v dobé dclši než.ieden llk, I'(rkud Výše nadačlrílrokapitálu 5e běhe]n ťoku ncvrátí na
zapsanou částkLr 34.509,946.99 Kč v nadačnirl rejstřiku, tak nadac§ přistoupi k snižcní \]iše nadačnilro
kapitálu 7apsanou V naLlačnin rcistříklL takovýn zpi]sobem, ab) ncpofušila pravidlo při vl,pláceni
nadačllich příspčvkii dlc občanského zákoniku ó, 89i20l2 Sb, §:]55,

akcio\ón tr|u Llvedených

Y

V}pláccninadačníchpřispěvkůÚčctiri,jednotkanenípol,innauvádčtnclinančníinlbrnrrccdlc§l9ZU,
žádné\,ý7namné událosli nenaslalv mezi ro^,ahovým dnem a okamžikem sestavení ťlčotnízávěrky

vjročni Zplá\,"l

a

.

\iedeni Naclace Z\,áži]o potenciální dopady CoVlD-19 na své aktivity a činnost a dospě]o k Závěru. že
nenají výZnamDý vliv lla piedpoklad nepřetržitého trvání Nadace,

poděkováni
Nadace o entačniho běhlr

tímto upřímně děkuje všem svým dárcům a spolupmcovnikům za rrojevenou
podporu, přízeň a věnovaný čas.

Dárci:
Fond národního majetku
J&T Bánka

ČR

Naílace ,|ysloNuje poděkoýá í ňem svým člefiůmza podporu, poslqtnuté znaloslí a přízeň.

Přílohy:
Zpráva nezávislého auditora auditorské společnosti Za účetníobdobí ]
součástí jsou následující přilohy:
VýkaZ Zisku a ztrá| k datu 3L \2.2020
Výkaz Rozvaha k dntu 31. 12, 2020
Příloha k účetnizávěrce za účefuiobdobí 1.1.2.020 31.12.2020
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Zpráva nezávislého auditora

určená spráVní a dozorčíradě a zakladateli účetníjednotky

Nadace orientačníhoběhu
o ověření řádné účetníZáVěrkya VýročníZpráVy
k rozvahoVému dn 3r,r2,2020
za ověřované období od r,r,2o2o do 3r.r2,2020
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Zpráva nezávislého auditora

určená dozorčíaspráVní radě, zakladateli

uýfok ouditora
Provedlijsme a,rdit přiložené účetnízáVěrky účetnijednotky Nadace orientačního běhu, lČ:6zr56853,

sídlem Těšínská r2r7^, 6]2 oo Brno(clálejen"Nadace'),5e§tavenénazákladěč€skýchúčetníchpředpisů,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2o2a, ýýkazu zisku a ztráty, za rok končicí3r,r2.2o2(r, a přilohy této účetní
záVěrkv, která obsahuie popi5 použitých podstatných účetníchmetod a dalšiVysvětlu]ícíinformace,

Podle našeho názoru účetnízávěrka podáVá věrný a pocti\^i obraz aktiv a pasiv Nadace k 31,12.2o2o a
nákladů a v,inosů a Výsledku jejího hospodaření za účetníobdobí od 1,1.20ro do 31.r2.2020 v souladu
s če§kými účetnímipředpisy,

zóklad pro u,jrok
Audit jsm€ prove.lli V sou]adu se Zákonem o aUditorech a stanclardy Komory auditorů Českérepubliky
1reČn) pro a!dit, ktenými jsou mezinárodní standardy plo audit (]sA) případnč doplněné a upravené
souvisejícímiaplikačnímdoložkami, Naše odpovědno$ stanovená těmito předpisyje podrobněji popsána
V oddílu odpovědno§t aUditora za audit účetníZáVčrky. V sou adu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auclitorů Českérepubliky jsme na Naclac nezáVisli a sp niijsme i
c]alšíeticképovinnosti Vypl]ývajícíz uvedených předpisů. DornníVáme se, že důkazníiníormace, kteréjsme
shromáždilj, poskytují dostatečný a Vhodný základ pro \,Mádření našeho Výroku,

ostatní iníormace uvedené ve Irýročnízpróvě
V §ouladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech informace uvedené Ve Výroční
zpráVě mimo účetníZáVěrku a naši zpráVu auditora. Za ostatní informace odpovídá 5práVní rada Nadace,

ostatními informacemijsot]

Náš \.ýrok k účetnízáVěrce se k ostatním nformacím nevztahuje, Přesto je však součás!ínašich povinností
souvisejicích s ověřením účetnízáVělky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda o§tatni
informace nejsou Ve Významném (materiá ním) nesouladu s účetní,áVěrkoLl či s našimi zna ostmi o účetní
jednotce získanými během oVěřoVání účetnízáVěrky nebo zda sejinak tyro informace nejevíjako Významné
(materiá ně) nespráVné, Také posuzujeme, Zda ostatn í info rmace bylyV€ Všech Význa,nných (mat€r]álních)
oh|edech lyplacovány Vsouladu §přisušnými práVními předpisy, Tímto posouzenim se rozunrí, zda

ostatní informace splňují požadavky práVních předpisú na formální náležitosti a posllip lypracovJni
ostatních infonŤací V kontextu Významnosti (materiality), tj, zda případnénedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobiléoV jvnit ú§udek činěný na Zák]adě ostatních informací,
Na základě provedených poslupú, do míry, již dokážerne posoudit, uvádíme, že
. ostatní iníormace, ktelé popisují skutečnosti, jež j§ou téžpředmětem zobrazení v účetnízávěrce,
jsou Ve Všech \.ýznamných (nrateriálních) ohledech V souladu s účetnízáVěrkou a

.

ostatní informace byly rypracovány v sou adu s právnimi předpisy.

Dálej§me povinniuvést, zda na základě poznatků a povědomío Nadaci, k nimž jsme dospě ipřiprovádění
auditu, ostatní informace neobsahují Významné (materiálni) Věcné nespráVnosti, V rámcj Uvedených
postupú jsme V obdržených ostatních iníormacíchžádné\^ýznamné (materálnD VécnénespráVnosli
nezjistili,

odpovědnost správní rady a dozorčírddy Nadace zd účethízóvěrku
SpráVní lada Nadace odpovídá za sestavení účetnízáVěrky podáVající Věrný a poctivý obraz v 50uladu
s českými účetnímjpředpisy a za tako\' Vnitřní kontrolní systém, kteri považuje za nezb\,,tný pro sestavení
účernízáVěrky tak, aby neobsahova a \^ýznamné (materiálnD nespráVnosti způ§obené podvodem nebo
PřisestavováníúčetnízáVěrkyje 5pláVní lada Nadace povinna posoudit, zda je Nadace schopna
truat, a pokud je to relevantní, popsat V příloze účetnízáVěrky záležito§li týkajícíse je]ího ne
trvání a použití předpokladu nepřetÉitéhotrvání při sestavení účetnízáVěrky, s Výjimkou
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spráVní rada plánuje zrušeni Nadace nebo ukončeníjejíčinnosti, resp. kdy nemá jinou reálnoLl možnost,
než tak učinii.
Za doh]ed nad procesem účetního\.ýkaznictví

V

Nadacj odpovídá dozorčírada,

odpově.lnost auditord zd dudit účetnízóvěrky
Naším cíe,Ť je zí§kat přiměřenou j]stotu, že účetníZáVěrka jako celek neobsahuje významnou (materiálnD
nespráVnoš;pů5obenou podvoclem nebo chybou a \,ydatzprávu aLlditora obsahujícínáš\^irok, Přiměřená
míra jistory je Ve ká rníra jstoty, nicméně není zárukou, že auclit provedený V sou adu s Výše L]Ved€nými
předóisy;€ Všech případech V účetnízáVěrce odhaí přípaclnou existující \^iznamnou (materiální)
nespráVnost, NespráVnosti mohou Vznikat V důs edku podvodů nebo chyb a považují5e za Významné
(materiálni), pokud |ze leálně přeclpokLádat, že by jednotliVě nebo V soL]hrnu moh]y ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživateléúčetnízávěrkynajejím základě přijmou,

Při prováclění au.]itU V sou]adu § Výše uvedenými pře.lpisy je naší povinností uplatňovat během celého
aU.liru odborný úsudek a zachováVat profe§nískepticismus. Dále je našípovinností:
. clentiíikovat a vyhoclnotit rizika významné (materiálnD nesprávnost] účetnízávěrky způsobené
podvodem nebo chyboLl, navrhnoUt a p.ovést auclitorské postupy reagu]ící na tato rizka a Získat
clostatečnéa Vhodné důkazníiníormace, abychom na je] ch základě mohli Vyjádřit \.ýrok. Riziko, že
neodhalíme Významnou (mateliá nO ne§práVnost, k níždošlo v důsledkU podvodu, je Většínež riziko
neodhalení Významné (maleriální) nespráVnosti způsobenéchybou, protože soUčástí podvodu
mohou být tajné c]ohocly, íalšování,úmys ná opornenutí, nepravdivá ploh]ášení nebo obcházení

.
.
.

.

Vnitřních kontrol správní radou

seznámit §e s vnitřním kontro nírn systémern Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohLi navrhnout auditor§ké postupy Vhodné s ohledem na dané okolnosti, niko i abychom
moh j \,yjádřit názor na účinnoývnitřního kon(ro ního systému,
posouclit vhodnost poLlžitých účetníchpravide, přiměřenost provedených účetnichodhadů
a informace, které V této souvislosti spráVní rada Nadace L]Vedla V pří oze účeťnjzáVěrky,

posoudit vhodnost použitípředpoklad! nepřetržitého tNání při sestavení účetnízávěrky správní
radou a to, zda s ohledem na shromáždénédůkaznínfomace existu]e Významná (materiální)
nejistota Vyp|ýVajicíz uclá ostí nebo podmínek, které mohou Významně zpochybnit schopnost Nadace
tNat nepřetržitě, ]estliže clojdeme k záVěru, že taková \^iziamná (materiá nD nejistota existuje, je naší
povinností upozornit V našízpráVě na intormace L]Vedené V této souvislo§tl V příloze úče(nízáVěrky, a
pokud tyto informace nejsou dostatečné,Vyjádřit modifikovaný \rrok, Naše záVěry rýkající se
schopnosti Nadace truat nepřetržitě \,ycházejí z důkazníchiníormací,které jsme získali do data naší
zprá\y, Nicméně bL]doUcí události nebo podminky mohou Vést k tomu, že Nadace ztrati schopnost
trvat nepřetržitě,

vyhodnot t celkovou prezentaci, č|enění a obsah účetnízávěrky,vč€tně přiohy, a dále to, zda účelní
záVěrka zobrazuje podkladoVé transakce a událost zpú§obem, ktený Vede k Věrnému zob.azení,

Našípovinnostíje informovat spráVníradu a dozorčíradL] mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
audit! a o Význarnných zjištěních, která jsme V jeho průběhu učinili, Včetně zjištěných Významných
nedostatků Ve Vnitřním kontrolnírn systému.
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68
69

opravna oo!:ka

k polr]edávkám

l1
72

553

PenéŽni próšliÉdky V pók.dné

73

2

Penéžni píosli€dky na úólech

T5

551

Májéikóvé cénnÉpapiry
D Uhova cenné papiry

l obchodováni

kóbc[ódóVáni

14a

T6
T7
Ta
T9
80
8]
82

453

83

34 648

32

ý
54

u4

PAslVA
a4

I

34 570

31 T94

86

33 480

31 468

a7

33 794

34 510

oceňoVacirozdiy z pieóenenilnanónilró majélkU a záVazkú

89

_] 329

Výsledek lrospodaien ce keň

90

] 090

326

Ú&t

9]

943

326

7e

25ó

18

25a

85

1

2

Vys

edk! hóšpód.řéni

výšledek l]óspodaieni v€ sclrva oÝacim
NérozděLený zisk neUhí.z€na

iizeii

0]5

638
_3

680

92
93

ztlálá mnúrýď] ét

94
95
96
D

9T

o!iodobé zavazky cekem

98
99
100
]01
D ouhodobé

1a2

sňéíky k Uhrádé

103
d oulrodobé záVazky

1a4

Kíalk.dobe záVaz(y.ekem

]05

oslalni
Ill

106
107

]08
]09
]10
osláln zaýazky ýi]č zaměslnan.úm

]l]

záVazry k isttucim soc: nilro zabezpečenia Veie]nelro zdÉVotn lro po]šléni

112
]13
]15
],16

íozpoai!

11,7

závazkyue Vztalru k íozpocl! olqáĎU Uzéňnch šáňošpíaVný.lr.ékú

]18

záV..ky z upsených n€spacéíých.énny.l] pa. íúé pódii]

119

záVazky ke spoeónikúm sdnženým Ve společnosl

12a

závazky z pevných lemiDovanýclr opeíaci! opc

121

závazkyze

VztalrU k §tátnImu

122

123

55

,]88

124
Vydáié kra óóóbÉ

d

125

lhópsy

126
121

23

62

34 648

32 a44

12a

c)5lalni kÍálkodobe lnančni ýýpomo.

129

V

]30
]31

132

2

Název

*i]lifi:i§í'#n.l'§'\lýkaz zisku a ztráty 2020

sido

plný rozsah

píáVniloíma

č nnosl účetni]ednotky

á pi€dměl

Nadace oientačn]ho běhu
Bmo

Těšinská 12]7/4

ke dni

......?.1.,.1.?.,.?9.?9 ..
(V ce ých

Blno

tisících Kč)

612 00

lčo

če9k9 r?P!.plk?

62156853

spotřeboýané nékupy
1

spólieba nalerá

.

nakupované sLUžby

u. ene19e a oslatnich n€skladovanych

dodáVék

T59

759

253

253

,]6

,]6

2
5

3

3

3

229

229

372

3T2

372

3T2

134

134

134

134

5
6

Zménystav!zésobVaštíiannósl áák|Vá.e

I

žména stávu zásob v]áshičnnost
8

AktVacemateú! zbož]aVnlrooroáízáaí.lršl!žéb

9

Akt Vace dlouhodobého ma]elkú

I

,]0

1]

zákónné sócjá n

pó]

šléni

12
13

V
15
,]6

smuViip.kuly úr.kyz prodeni oslalnipokuty

17.

odpis nédóbytné póh €dávky

3

pena€

18
19

2a
21

22

Vl

odpisy plódáĎý ňajeiÉk lvoíl]a a póúžlilez€ru

23

odpisy d|ó!bodóbebo najélkU

24

Píodaný d jouh.dobý ma]etek

25

Píódaié.enne pápny a p.diy

a opravnýclr po ožek

26
2T

Tv.rba apó!žlirezéN a opíavných poož€k

V]l

Vl

Poškýh!iéaé.sképiispěVryapispělkyzúólóVaiém€zolqanzačnim s.

29

./

759
1 085

B,

/U"

I

]

2

3

759

2

.tlčl

F

F;F-]'.-.r

I

Př]alé piispéVky zúčtoVanémez cruanizači m]s ožlam

audi

\"

ř;Ť=fl
1s4

<-:i::/-

]l

Tdby zaVaslnivýkony

a za

zboži

lV
5

smuvn pokuly olóiy z píod€ni oslatnipokllyapená€

6

P.tby za odepšáié pólr edavky

9

935

935

934

934

1

1

9

]0
1,1

Ťlžlrýzprode]edouhodobéhónéhnolnéhoahmolnéhoma]elk!

12

Ťlžby z plóde]ecenných papirú a podiú

]50

150

]50

150

]3
Výnosy z kíálkodobelro

fn.naiihó ma]elku

15

výnó§y u

lnanóniho majetlu
1 085

] 085

c.

výs édék hóspodaieni pied zcanénim

326

326

D

výs edek hóspódařeni p. zdaněni

326

326

d óulrodobého

16.a{2021

Pňloha k účetniZávěIce seslavené k 31.12,2020
(! !q!ad!§]§]9 a.]0 !!l!]!il! ]f04]200: Sb,)
] .Název a sídlo účetnij edúotkY:
Nadace origntačniho běhu
Těšínská 1217l4

Břno
IČ: ó2156853

Datun vzniku| 14, 1 1.1994
Dafum zápisu do nadačního rejstřiku: 25.2-1999
zapsána v Nadačnímre.jstřiku vedeném Krajslcým soudem v Bmě, oddil N, Ýložka 194
2,Právni forma účetníiednotky|
3,vviJrc7ení ilčelu. pro kleíY hvlá účetníiednotka zřízena:
a)Podpoía a rozvoi orientačního běhu a dalšíchsportťt naponáh,ljícich zwšování fyzioké kondicc.
-egener:lcť ,,rtsa-i\-u ncb^ i.ol iirdk ,,drr\ l Ir,\|<-lle,
b)ochrana a Worba životního prostředi se za]nčřeníln na přírodni prostoty, kteró isou uvedenými spolt),
\,,1užíván},

4.ostatní činnosli účetníiednotkY.
ne

s.StatutáŤní orqánv a změny p!Qy9d9!él uč§l!í!!] Q!4Qb!

složenísplávní radY nadac€
IDg, Lvžen Cigoš
Illg, Palel Pekárek
Ing, Pa\,el

Konárck

,
-

předseda sprá!Dí rad),
člerl spráVni řady
člen správni lady

složenídozorči rac]\ nadace

Přjkryl
Chloustová

Ing, Pctr
Ing, Petra
Ing, Lenka

V ro.e

Komárková

předsecla dozor,čí rad;,

člcn dozorčírad_v

čleD dozorči rady

].02() neDrohěhlíj žádná

,,nčnll !c §larlltárlrích orgánecb

6.Informace o zakladateliqll

Nadacc oricntačního běhrr byla zřízena panen L\,žer]em Cigošcn dne
ZřiZovatel De\4ožil do nadace lnajetkoť- vklad.

],1,1

],I99:l jako Zřizovatelenl

2--V_kl3ť!9rla§1!j!9]rrrč!ri

Dne j0.7.2002 podala nadacc návrb na zápis z}ýšení nadačDího jmě]lí na částku 1 1 52] 00]
b.vl proveden dne 24,l0,200],

Kč Zápls

Dne15,12,2003podalanadacenávrhnazápisZ\,ýšenínadačníhojměnínačástku]5l8]00jKč zápis
by1 proveden dne l2,05,2004,
Dne 4.ó,2004 poda la nadace náyťh na

áPis

zv},šen i nadačn iho j měn i na částkt] l 7 9'12 00j,9

l Kč zápls

by1 proveden dne L7.2004,
Dne 28,12,2004 b]rl podán náVrh na zápis z,!ýšeDínadačníhoiměnínačástku2442l 71,1,31Kč Zápis
byl proveden 25,1,2005
á]rdi{
Dne14.11,2006byl podán návrh na zápis zvýšeDi adačního.jmčlrína částku 25 452 778.5
o
2
byl ploveden 15.1 1.2006
700
podán
na
zápis
zvýšení
nadačního
načástku25
Dne 9, ] 1.2010 by]
návrh
imóní

-čr
"KH

proveden l6.11,20l0.

l

54

Dne 5,12,20l7 bylo Zapsáno Z!ýšení nidaĎlrího jmčnío 4.587.090,0l Kč najetek k3l.]0.20]7 u
společ]rosti Cyťus a 2,756,273,27 Kč najetek k 8, ] ] ,20l7 u irlvestióni společnosti WN{S
Dne ]0.7.20l9 by1o zapsálo lvýšeni nadačnílrojmčni 7,8]],]28,67 Kč lnaj.3tck k30,,1.20]9 u

a

společnosti Cylus
Tesla

282,897,45

Kč Dlajelek

k 30.4.20]

9 u

investični společnostj

V nadaólrim rc.istříku v§denénr KIajskýrrr soudern v Brnč.jc zapsaný dne l6,10,2020 oadačníkapitál v
oelko\ é čáslce 34 509 84.1,:14 Kč, Z tohoje u společnosli cyrrus Lrlože| nadačníkapilál k 31.7,2020 ve
výši 34.22ó,946,99 Kč a u iDVesličtrí společnosti Tesla je uložen nadačníkapjtál k 30,'1,20L9 ve vy'ši
2l]2.897.,l5 Kč.

V roce 2020

doš]() ke Zňěně uložcni nadačního.iměnía to následovně:

vli\,eln ukončení dcsctilcté slnlouvy o podřízenérl dluhu v podobč vkladu 25 700,000 Kč u J&T Bank}
došl() \, loce 2020 k vláccní tohoto nadačního kapitálu na účelnadacc a tato částka b},la ještě ! rocc
2020 obratcm rein\esto\,ána u společnosli Cyrlus,
roce 2020 proběhl nákup t6,000ks'l'C'ral]snra 7/20 l investičníslužby cYRltUs x a nákup
0,000ks TC Talisman 7/20-2 inveslični služby CYRRUS X,
U TDSLA investičllíspolečnost, a,s, Realita nemovitostni o1eviený podílový fond v roce 2020 přoběhl

v
]

na\U|t 2- /,94,1

NJilů .l prude-

q

l

,1q '

podilů

stav finančníchinvestic k 31,12.2020, oceněné reanou hodnotou k 31,12.2020:

BCCB Dubai

0 Kč.
Cynus 31,265,410 Kč
Podi]ový fond Tesla 604,373,48 Kč
Rozdíl mezi oceněnim v účetnictvíma zapsanou hodnotou
k3!,12.2020.
E. ZapsanÝ Dadačni

kapitál

].1,509,114,1..14

je

Způsoben aktuálíim př§ceněním

Kč

I celnl , bJ,,.l ,,d klelť |ť,ť,ld\ťlliIlrellll /J\ť|la i ,,,/\ Jh. \\ Jťn
L']četni obdobún účetníjedltotkÝ je kalelldářní rok 2020,
Rozvahovlm dn§m dle § ]9odst, ] Zot]je 3l- l2,2020,

c)

10,Použité účetnímetodv
Pohledávk}, a 7á!azk} se oceňuji jnlenovit()u hoclnotou, žlrclnénakoupené nejsoLr,
Nadačlti přispč\,k} sc účtLrjipics fondy, Urok_v sc rozlišLlii do obdobi. do ktelého čiso\ě patři, Dividend}
1piijlté dary §e účtuji.kdy blly přípsány ni btlnku\nl ucel, ťi\lk_\ \ lato Piiu7c i§ou uveden\ v Kč.
pokud ncní Llvcdcno.iinak. Dar} .]sou (lčíovány dlc s\óho úlčelu,V případě přijetl daru plo nadačni
přispěvk},jsou účto\ánJ- do vlastlrihojnréní na účelově určený l'ond,

!-,vmelení nákladú
Ilnrl,,,

souv

\dtl.ťn, ll, rrn,(l

rr<,1.

()cenělli

u.urrlr., p.,riz,l:rrr.< l,

V}nleleni nákladú soUviSqiícich s j]ořizc]li ccnl]Ých Daj]irťl a irodilil. 7ásob a pohledá\91
oceněni poiizolaci cenou, Při pořizeni CPiSol! ýcdlejšínli nákLady poplatky obchodnikoYi

s

cP

occňovaci rozdíll při uplatnění reá]né hodnoty a oceněni §kl ivalencí u ceDnich DaDirú a Dodilů
StanoYenireálnéhodnot}majelkusepouži!áoceňovacinodelrrazákladčtržoíhodno§.ZptrsobZiištěni
je na Základč podkladii Lrd obchodnika s aP. occňolací lo7díl] se účttúí
do vlaýniho jnrčlti (92l),
occnčníC'P Dubai není §tanoveno dle obchodnika. a]e Z dů\,odU opatrDosli b\la oceněna na ().- Kč,
Vzhleden k probihajícinru sporu doposud ncbyl fiaictck §řazen,
at!

postup tvoúy a použitíopravných položek - neb1l1, shledány důvody pro lvorbLt

odpi§oY!á!ílaj§t\u-ne

nadace nemá majetek

dia

2

Kd

nc

€.R.
)

154 ít!

neb}ly sblcdán! dúvod}, pro t\orbll

Postup tvorby

vzáiemné zúčtovánine
\leroda kursovÝch rozdilL] - denni kLrí7 ČNB a k datu účelní7ávčrk} dle ktlrzu ČNB

Daí\ účtovánidarů na účct9 ]] + nadačních DiisočVků9l]
Přiiaté daĎ,
Při]até individuálDi dar} účtLricorganizace ke dIri piiicti bud' přílno \e prospčch \ýnosů na účct681
Přijalé dar},(vclfii §pecificki účel.jeZřcimé.iejich použitíV danón účctnímobdobi) ncbo ve pro§pěch
fondll 9l] li]nd dárli na h]auí činnost a lta vrub účtlL]] 1 I'okladlla nebo 22l L}ankovní účet,
Průbčžně.popř, nejpozdě.ji k řozvaho\,ófiu dni. organizaoe účlL]jco použiti Llarů z íbndu podvrljnj,nt
lápiseln na \íub l'ondu a ve prospěclr i,člu 68] Přiiaté dar},,
icl1 zá,zr'a]ť'ů

t]četnízáZDaln!.isou Zpracoválány pomooi soflwarc Ilclios orange
] 2,/pů.ob a lnisto ú§cho!] účelnlch/anlamů
t]četni záZDaDl] jsou arclri\ován}, \, souladu s §§ ] ] a ]2 Zo U

V

přírLrčnnnlrchi\u účctnijednotk},

lldálo§tech. ktelé na§ttllv nlezi rozr,ahorÝnr dnem a okllmrikcln §cstlr!eni

1],Inlin,maoe o,ý,ilnanrn

účelnízávěrky
Vedeni Nadace Zvážilo potenciální dopady covlD-lg na své aktiviq, a činnost a dospělo k závěru, že
nemají y]imamný vliv na předpoklad nepřetržitéřlo trvání Nadace,
14,Účasti v obchodnich spoi€]inostech

Ne

l5,1nformace o úpisech akcii t podílůrealiz-ovanÝch běhenr účetníhoobdobí

Ne
l

6,Infomace o akciích a parlil§gb

vKč
on

dl

i ] rnj CYRRIJs

x

V roce 2020 ploběhl nákup l6,000ks IC'lilislnan 7l20 ] investičníslužb}CYRRUS X a nákup
l0,000ks fC Talisnao 7/20 2 investičníslužb}L]YRRtjs X,
t-] TESLA iDVeslični spolcčlrLrst. a,s, [lcalita nelnovitostni otevřenj podilo!! íbnd v roce ]020 plobčhl
ll,ik ,p 2--,oJo pudrirr a pn dei ,j ],,- l., Jllů
o au d
rilnidl
7
01
2
§
ano majetko\,é cenné papil,a podilový íbnd.
o

Ý

zniklé v daúán účehtímobdobí se

R.
154

Ne
19,Přehled splatných dluhů
Sociáhti pojištění0 Kč
Zdravotlli poiištčl]i0 Kč
Daň sill)ični0 Kó
Daň 7 příjmu Po 0 Kč
c'c]ní oígálly 0 Kč,

20,Dluh! kr\té nlnohod]roInou zatru|.ou danou úlčctníicdnotkou
Ne
]],Cc]ková !( šc závtrzků neobsaženích v
Ne
22.vÝslodek hospldai€lri

v členění Dodl€

nlu

lazc

j€dnotliýých

Hlavní činnosl. , ..326.126 Kč
Vedlejši či]rno§t.,,není

druhú činností

Kč

ZdaňoVaná óiDnost: 71.1.07

Nezdaňovaná činllosl: 1,08,1,,1]8.6 l Kč

]j,lttfomlace o 7aměýnancích
Nadtlce ncfi á Zalněslnance,
24

sta

Ne

ičlcnůslatut/trnich

§

nimiž úlčclniiednotka

vztahv

ua ich rodin
\,řcia Ze !\kazo\ané ťlčcl|iobdolri obťhodni §

!ry nebo jiné smluvni

Byla uzavřená nájemni sítlouva s nájemným v ceně obvyklé v daném místča óase, Dále b\Ia uzavřena
smlouva o admiiistrati!,Dí činnosti v ceně obvvklé.
plnění členilln slalu(ámich. kontro

26.Da]šímricl

a iinllch oleirni]

Členůmstatutárních orgánů, ,ýčetně bývalých, nebyly poskr,tnLL§,bčlrcn účetnihoobdobi žádnéZálohy
ani úvěry. I'akréž účetnijednotkancpřijala během ilčetniho obdobi žádný závazek na jeiich účct.jakožlo
určitý druh Záruk},,

21,yli\

ocenovanl na wl]o čcl lisku nebo 7trá§

Výše uvedené inctod! nemaji

]8.Daňolé úlevr na dani

20]0

?0l9

Ne

0Ki
0Ki

u

\

liv na \,Ýslcdkové účt}

Dříimů dle §20 odst.7

0Ki
8j ]20 Ka

danové

ZDP

,b

ud
2

řM

c, R.
5

30,Koncntář k v.jZnamnÝm položkám resn,
Ne

s

ninám Dó]óžek ro7váhv á vÝkazu zisku a Ťrátv

a no\k\lnulÝ.ll dáíil
31.Přehled Dřiiatích
Nadaoe přijala dar od J & T BANKÁ v celkové vjši l68,775.02 Kč a od R,zické osob_v v cclkové v:iši
28,000.-, ()ba dva dar} lr}ly potlžit! na nadačnípříspérkya byl,", zlrúčtovány do fbn(]ů,

Přehl€d

poškytnutých při§pěvků

sportovní centra mlád€že 202(), nadačnípříspěvky v roce 2020:
69 000 Kč
1. ScN{ pro region Pardubice; žadatel oK Lokofiotiva Pardubice
45 000 Kč
2, SCM Jilromoravské oblasti, žadatel SK Bln,l Žabulre,kr
40 000 Kč
], SC]M Podkjkonošská oblast. žadatel TJ SpoíceDtrum ,ličill
_
15 000 Kč
kraj,
žadatel
Moralskoslezský
kajský
svaz
CsoS
4, SCNí Moravskoslezsk]'
(oB,LoB)
o,s. ]7 000 Kč
5, ZápadočeskésCM. žadatcl Západočeské sportovn í ce ntru m mládeže
]8000Kč
6. ScN{ TJ Tesla Brno. žadate] T.ITesle B o
]2 000 Kč
7, SCM Valašsko. žadatclTJ Slovan Luhacoriee
48 000 Kč
8, sCM Hanácké oblasti. žadatcl olomouck) kÍeislr sr az ČSr rs
]5 000 Kč
9. SCN{ Krá]ovehradecko. žadatel OK 99 Hradec KráloYé
80 000 Kč
]o,sCM Pťahal žadatel Pražský krajský svaz CSOS
56 0001a!
l l ,SCNI Libereckého kraie. žadate] l-ibeleck\ [_ra|.k\ §].lz,! sUS

Celken

:í75 000

Kč

SCM Libeťeckéhokaje, žadato! Liberechí kajshi svaz ČSoS dne 31,]2.2020 vrátil nelaužitou část příspěvku
ťšiKč 28,245,25.

za rok 2020 ve

sportoYni c€ntra děti 2020, nadačni při§pěvky v roce 2020
l, ScD pro legi(nl PardUbice; žadetel oK LokoDlo1iva Pařdubicc
2, SCD V oB oK Dobříš. žadatcl oK Dobříš
3, SCD \, OB Oblasti V}sočina. žadatel sK OK ,Iihlata
4, SCD Pražskó oblasli. oddil oB Kodářka
<, \('D \K Žah, l..,,1 Bnl.. zr.Iarťl §K Žllb.\rc,k} lJnIo
6. sCD v oB Podkrkonošské obiasti. žadatel TJ spotcentrun Jičín
. \l D l ,bereckšLU \laje. ra.lilleI l ibere.ki kra-,r,r .rnz iros
8. SCD Va]ašskol žadatelOddil()B TJ Sbvan Luhačol,ice
9. sCD ll 1esla Bmo. žadatel 'l'J 'l'esla l]mo
10, SCD Klálovehradecka. žadatel oK 99 Hradec Králo\é
|, rCD Han"lk<, h a.ri,,,ldalťl o'olnouťk\ kraj.ki.,d.,Č\o5
12, ScD Západočeské oblasti, Západočeské spotovní centrum mládeže o,s,
13, sCD KVs sumpcrk, žadatcl Kvs sumpclk
4, \( D \l,"J\.k,\lť,,,\ťh,, lrn-< ( )B,,,rd:lIel \1.|a\.ko.|ť,,.ki K\ a\o\
; \t D oB Kdmeni.€. ladaLel \K Kalnell ce
Celkem

]9 000 Kč

l9 000 Kč
Kč
Kč
]5 000 Kč
37 000 Kč
6j 000 Kč
-]]
000 Kč
]2 000 Kč
.]5 000 Kč
51 000
66 000

.l4 000

Kč

.]1000 Kč

l0 000 Kč
Kč
R 000 Kč

]]] 000

501 000

Kč

:]2,Přiiaté dotace

Nejsou
33.Přehled o veřeinÝch sbirkách

Ne

2

34.Způsob !"ypořádání \"íslodku hospodaření z předcirázeiicích ílčetnícholdobi
I'o sch\áleni účelriZá!ěr,ky, za rok 20 i 9 b)l lýslcdck hospodařcni účctlrihoobdobi roku
čáSt do 1'ondu organi7acc příspčvk], a část do fondu nero7dělen]'oh Zisků nrinulých lct.

j5,Dalšíinfi)rnlace dle úYih\ účetDíi

, inlormáce

5

ýÝžádo\,anó

^l,

Dl1l!, DředDis\

Nadace vlastni cenné p,lpit} Ll společnosti Al] Proper!]"" Limit§d (AP].) Dubai (isou součástí o§tatniho
lnaictkLl), V dt'lslcdk Svčloró ckoltomické krize společnost APL k05/]0l0 sdělila, že ltcbude dálc
obchodovat a postupen času začne vracet prvotní in!estice , \,ýnos}, Z dii\odu ponlalého posluptl

\raccni kapitálu od APL vznikla skupina českých a slovenskj,ch klienlú. klcří sc rozhodli přcvzít
iniciativu a začali aktirně lylnáhat pohledávky u AP]- podáním k hromadné žnl()bě na APL na
pťokurahlřc v Dubai proslildnictvin práVnické flnrr}' p, Rashidom bin
v Sprl_jenjch
^rabomzálobu nB \ýdaje
arabských enirátech, Nadace se k hromadné žzrlobě připrljila a v roce 20l0 ulrradila
ve \]'ši 7,1] euro, V roce ]020 pokračovalo v}lnllhání pohleCtá,Lk},_
36, odměrra auditorovi za povi nÝ audit ílč,závěrkv ie

] 8, 1

50

Kč.

j], okllnžik seslaVe]rj účelniZáVérkY:
V Brně dne

16, dubna

202l

ÚčcúiZá\črka k3l,plosinci 2020 b),la sestaYena za předpoklaclu nepie!žitého trváni společnosti,
Piiložená účetní7á!érka tudížneobsahL}ie žádlló úpra\,}. ktcré by moh1], z tóto ircjisto§ vyplý!at,
\i me7idobí nlc7i scstavcnifi účctl]izá\črk\ a dalem účetiíZávěrk} nerrastal} žádné\ýZnan ó události,
ktcró b} lnčl\ vliY na tulo účelnilá\,ěrku,

1ng,Evžen Cigoš
přcdscda správní rad},
Sestavila:
I_ucie Veselá

6

