
Výroční zpráva 
Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce 

za hodnocené období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 

podle § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Část I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Nadační fond speciálních sil generála Moravce (dále jen “nadační fond“) se sídlem na adrese: 

Letecká 1, 796 01 Prostějov vznikl v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zapsáním do nadačního rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, dne 30. 6. 2011, do oddílu N, vložky 359. Nadačnímu fondu bylo 

přiděleno identifikační číslo (IČ): 292 82 705. 

 

 

Účel nadačního fondu 

 

Účelem nadačního fondu je: 

 

• zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních 

úrazů s trvalými následky (zaměstnancům speciálních sil a zaměstnancům působících 

v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci těmto 

obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti. 

• zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po 

zaměstnancích speciálních sil a po zaměstnancích působících v jejich prospěch) s cílem se 

snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu 

života. 

• další veřejně prospěšná činnost. 

  

 

Část II. 

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU 

 

Správní rada 

 

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, 

organizuje a řídí běžnou činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního 

fondu.  

 

Předseda správní rady: 

Ing. Vladimír Ganzar  

 

Členové správní rady: 

Jan Ouřecký 

Mgr. Tomáš Horký   

 

 



 

Revizor 

 

Dozorčí rada nadačního fondu nebyla zřízena a působnost dozorčí rady vykonává revizor    

Ing. Aleš Dener. 

 

Zasedání orgánů nadačního fondu 

 

Zasedání správní rady a revizora nadačního fondu se uskutečnilo v sídle nadačního fondu na 

adrese: Letecká 1, 796 01 Prostějov: 

• 30. 5. 2019 

správní rada rozhodla na základě článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu speciálních 

sil generála Moravce, článku III a VII statutu nadačního fondu speciálních sil generála 

Moravce vyhlásit vnitřní sbírku za účelem získání finančních prostředků od příslušníků 

speciálních sil. Sbírka byla realizována prostřednictvím darů za reklamní trička a 

kalendáře. Správní rada časově omezila vyhlášenou sbírku do 31. 12. 2019. Připsané 

nadační dary budou použity v souladu se zakládací listinou a statutem nadačního fondu na 

poskytnutí dalších nadačních příspěvků nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti 

směřující k naplnění účelu nadačního fondu a k úhradě nákladů na správu nadačního 

fondu bylo vybráno a jako dar připsáno postupně celkem 99.000,- Kč.  

 

• 27. 6. 2019 

V souladu s ustanovením článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu speciálních sil 

generála Moravce a článku III a VII statutu nadačního fondu speciálních sil generála 

Moravce se správní rada rozhodla vyhlásit vnitřní sbírku pro útvary 7. mechanizované 

brigády za účelem získání finančních prostředků od jejich příslušníků realizovaných 

prostřednictvím darů na účet nadačního fondu označených jako „6142“ ve prospěch jejich 

vážně nemocného příslušníka – bývalého vrchního praporčíka lehkého motorizovaného 

praporu Bučovice. Vnitřní sbírka se konala od 14. 6. 2018 zasíláním darů na běžný účet 

do 17. 7. 2019. Byla vybrána částka 106.142,- Kč, která byla darována dne 8. 8. 2019 ve 

prospěch běžného účtu číslo 171126046/0600, který patří obdarovanému vojákovi, pro 

kterého byla sbírka určena. 

 

• 2. 9. 2019 

V souladu s ustanovením článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu speciálních sil 

generála Moravce a článku III a VII statutu nadačního fondu speciálních sil generála 

Moravce se správní rada rozhodla zapůjčit na základě darovací smlouvy provozní finanční 

prostředky na úhradu nákladů pořádání Megakoncertu pro nadační fond speciálních sil, 

který pořádá Klub speciálních sil, z.s.  Darovaná částka byla Klubem vedena v operativní 

účetní evidenci a po úhradě všech nákladů koncertu měl být zbytek peněz vrácen 

Nadačnímu fondu. V případě, že by byl koncert ziskový, tak měl být čistý zisk z prodeje 

vstupenek darován pořadatelem Nadačnímu fondu speciálních sil. Megakoncert pro 

Nadační fond speciálních sil skončil ve ztrátě, proto bylo ze zapůjčené částky vráceno 

pouze 263.677,- Kč. Přes utrpěnou ztrátu byli získáni další sponzoři, kteří na základě 

smlouvy zaplatili nadačnímu fondu 125.000,- Kč, takže celková ztráta byla zmírněna na 

61.323,- Kč. 

 

 

 



• 1. 11. 2019 

V souladu s ustanovením článku č. 2 zakládací listiny nadačního fondu speciálních sil 

generála Moravce a článku III a VII statutu nadačního fondu speciálních sil generála 

Moravce se správní rada rozhodla dát záštitu neveřejné sbírce cvičitelky a pedagogické 

asistentce Olze Holubové za účelem získání finančních prostředků, které budou použity na 

další veřejně prospěšnou činnost, v tomto případě pro nákup speciální zdravotní pomůcky 

pro sluchově postižené – speciálního bezdrátového mikrofonu „ROGER PEN“ pro 

Nikolku Langrovou, žákyni 5. ročníku základní školy v Bedihošti. Sbírka se konala 23. 

11. 2019 a bylo na ní vybráno celkem 95.130,- Kč. Vybraná částka byla darována ve 

prospěch běžného účtu číslo 1755990183/0800 dne 1. 12. 2019, který patří rodičům dívky, 

manželům Langrovým.  

 

 

 

Část III. 

HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU 

  

Účetnictví nadačního fondu je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účetní firmou ATERRA TAX s.r.o. ze skupiny 

Aterra GROUP. 

 

 

Přehled majetku a závazků nadačního fondu 

  

Majetek nadačního fondu tvořil, ke dni vzniku nadačního fondu, peněžitý majetkový vklad 

zřizovatele ve výši 10.000,- Kč.   

 

Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary (peněžitými dary) poskytnutými 

nadačnímu fondu k dosahování jeho účelu. V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 

2019 byly nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary v celkové výši 1.194.208,- Kč včetně 

účelového daru na nákup materiálu pro příslušníky speciálních sil od Nadačního fondu ČEZ 

ve výši 460.000,- Kč. Účetnictví tohoto daru bylo podle uzavřené smlouvy vedeno 

samostatně. Dále obdržel nadační fond pro příslušníky speciálních sil materiál v hodnotě 

147.668,-Kč od firmy Touzimsky Technology s.r.o., dále 52.500,-Kč od firmy RETICLE 

s.r.o. a 85.000,- Kč od firmy Ravager Arms s.r.o. Svojí výdělečnou činností – prodejem 

reklamy, triček a kalendářů nadační fond vydělal 225.000,-Kč. 

 

Majetek nadačního fondu ke dni 31. 12. 2019 tvořily peněžní prostředky na běžném 

bankovním účtu v celkové výši 1.729.441,- Kč.  

 

Nadační fond nemá žádné závazky vůči členům správní rady a revizorovi, finančnímu úřadu, 

správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.  

 

Veškerá činnost členů správní rady a revizora nadačního fondu je vykonávána bezplatně. 

Nadační fond nezaměstnává žádné zaměstnance. 

 

Nadační fond na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně využívá prostory na adrese: Letecká 1 

PSČ 796 01 Prostějov, kde je umístěno sídlo nadačního fondu.  

 

Souhrnné informace o majetku a závazcích jsou obsaženy v účetní závěrce nadačního fondu. 



Přehled jednotlivých nadačních darů ve výši 10.000,- Kč a vyšší 

 

Nadační fond v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 obdržel celkem sedm 

peněžitých nadačních darů v hodnotě 10.000,- Kč a vyšších a to účelový dar 460.000,- Kč od 

nadačního fondu ČEZ, dále účelový dar 50.000,- Kč od Touzimsky kapital s.r.o., dále 

46.500,-  Kč od Agentury SE, dále 30.000,- Kč od firmy M ART-print s.r.o., dále 22.000,- Kč 

od spolku Červené barety, 20.000,- Kč od Česko-izraelské smíšené obchodní komory 

z udělené ceny Arnošta Lustiga, kterou získal brigádní generál Karel Řehka, jehož vůlí bylo, 

obdarování Nadačního fondu speciálních sil.  Dále získal nadační fond tři materiální dary pro 

příslušníky speciálních sil materiál v hodnotě 147.668,-Kč od firmy Touzimsky Technology 

s.r.o., dále 52.500,-Kč od firmy RETICLE s.r.o. a 85.000,- Kč od firmy Ravager Arms s.r.o. 

Od jednoho dárce, který daroval nadačnímu fondu více než 10.000,- Kč, nedostal nadační 

fond oprávnění ke zveřejnění jména.  

 

 

Přehled o použití majetku nadačního fondu 

 

Použití majetku nadačního fondu upravuje statut nadačního fondu a podmínky darovacích 

smluv. V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byl majetek nadačního fondu 

použit na nákup materiálu pro příslušníky speciálních sil a to z účelových darů nadačního 

fondu ČEZ z roku 2018 a 2019 a z účelového daru Nadace Martina Romana. Z těchto darů 

bylo vynaloženo celkem 413.638 Kč. Čerpání těchto prostředků bylo zkontrolováno 

nezávislým auditorem společnosti ATERRA Audit, s.r.o. a vyúčtováno poskytovatelům 

účelových darů. Za pořádaný Megakoncert pro Nadační fond speciálních sil bylo vynaloženo 

cestou Klubu speciálních sil z.s. darovaných 450.000,-Kč. Za úhradu bankovních poplatků 

souvisejících s vedením běžného účtu, právní, daňové a účetní služby a reklamní služby bylo 

vynaloženo celkem 60.153,- Kč.  

 

 

Přehled jednotlivých nadačních příspěvků 

 

Nadačním fondem byly v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 poskytnuty 

celkem čtyři nadační dary. Vojákovi – bývalému vrchnímu praporčíkovi z motorizovaného 

praporu Bučovice byl poskytnut dar ze sbírky vojáků 7. mechanizované brigády ve výši 

106.142,- Kč, dále byla darována částka dne 95.130,- Kč manželům Langrovým, rodičům 

sluchově postižené dívky z darů veřejnosti na sportovní akci Olgy Holubové, pořádané 

k tomuto účelu, dále byl poskytnut dar na provozní náklady megakoncertu pro Nadační fond 

speciálních sil generála Moravce  Klubu speciálních sil, z.s. ve výši 450.000,- Kč a dar na 

propagaci putovní výstavy „Život generála Františka Moravce“ pořádané spolkem Pionýr z.s. 

- Výsadkáři 8280 a Muzea Výsadkáři 8280  ve výši 28.000,- Kč. 

 

Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu 

 

Statut nadačního fondu stanovil, že celkové roční náklady související se správou nadačního 

fondu nesmí převýšit 30 % hodnoty majetku nadačního fondu se stavem k 31. 12. 2019. 

 

V hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vznikly nadačnímu fondu 

v souvislosti se správou nadačního fondu celkové roční náklady ve výši 60.153,- Kč, což je 

3,48 % hodnoty majetku nadačního fondu se stavem k 31. 12. 2019. 

 



Z výše uvedených údajů vyplývá, že v hodnoceném období tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 

byl dodržen stanovený limit pro celkové roční náklady související se správou nadačního 

fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

k 31. 12. 2019 
 

AKTIVA 
Hodnocené období 

stav k 31. 12. 2018 stav k 31. 12. 2019 

   

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

dlouhodobý finanční majetek 0 0 

oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 1.681 1.729 

zásoby 0 0 

pohledávky 0 0 

krátkodobý finanční majetek 1.681 1.729 

jiná aktiva 0 0 

AKTIVA celkem 1.681 1.729 

 

 

PASIVA 
Hodnocené období 

stav k 31. 12. 2018 stav k 31. 12. 2019 

   

Vlastní zdroje celkem 1.546 1.493 

jmění  10 10 

výsledek hospodaření 1.536 1.483 

Cizí zdroje celkem 135 236 

rezervy 0 0 

dlouhodobé závazky 0 0 

krátkodobé závazky 135 1 

jiná pasiva 0 235 

PASIVA celkem 1.681 1.729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

k 31. 12. 2019 
 

NÁKLADY 
Činnost 

hlavní hospodářská celkem 

spotřebované nákupy a služby 914 7 921 

osobní náklady 0 0 0 

daně a poplatky, pokuty 3 0 3 

Ostatní služby 0 0 0 

ostatní náklady a poskytnuté nadační 

příspěvky 

673 0 673 

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP 0 0 0 

daň z příjmu 0 0 0 

NÁKLADY celkem 1.590 7 1.597 

 

VÝNOSY 
Činnost 

hlavní hospodářská celkem 

tržby za vlastní výkony a zboží 0 125 125 

přijaté příspěvky (nadační dary) 1.194 0 1.194 

provozní dotace 225 0 225 

VÝNOSY celkem 1.419 125 1.544 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

PŘED ZDANĚNÍM -171 118 -53 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

PO ZDANĚNÍ -171 118 -53 

 

 

 

V Prostějově dne 30. června 2020 

 

     Nadační fond speciálních sil generála Moravce 

Ing. Vladimír Ganzar 

předseda správní rady 

         v.r. 

    

 


