
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 
NADAČNÍHO FONDU ROZVOJE MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC, 

 IČ: 13503910  
ZA ROK 2018 

 
 

 
1. Přehled majetku a závazků Nadačního fondu 
 
K 31. prosinci 2018 činilo celkové jmění fondu 1 678 647,08 Kč. Finanční prostředky 
fondu jsou uloženy na běžném účtu u WSPK Jindřichův Hradec a v pokladně. 
 
Fond nemá žádné nesplacené závazky. 
 
 
 
2. Přehled nadačních darů a jejich poskytovatelů 
 
Fondu byly poskytnuty čtyři dary v celkové výši: 
 
          › 640 000,- Kč  
 
Poskytovatelé příspěvku: 
 
Město Jindřichův Hradec                      400 000,- Kč 
Čevak a.s.                       100 000,- Kč 
Služby města Jindřichův Hradec spol. s r.o.                                             100 000,-Kč                                                        
Fyzická osoba                                                                   40 000,-Kč 
 
Jeden poskytovatel uplatnil požadavek na zachování anonymity. 
 
 
3. Přehled o použití majetku Nadačního fondu 
 
 Částky 

Počáteční zůstatek běžného účtu k 1. 1. 2018 1.527.667,03 Kč 

Příjmy:    Nadační příspěvky přijaté fondem    640.000,00 Kč 

                 Úroky na běžném účtu        4.287,69 Kč 

Výdaje:   Poplatky za vedení běžného účtu        1.780,00 Kč 

                 Nadační příspěvky poskytnuté fondem celkem    487.000,00 Kč 

                 Zpracování účetnictví        5.000,00 Kč 

                 Srážková daň           814,64 Kč 

Pohledávky:    120.000,00 Kč 
Konečný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018 1.677.360,08 Kč 
Konečný zůstatek pokladna k 31. 12. 2018         1.287,00  Kč 

 
 



 
4. Přehled nadačních příspěvků a jejich příjemců 

Účel poskytnutí příspěvku Příjemce příspěvku Částka Zhodnoce
ní použití 

Podpora projektu pořízení vozidla rychlé 
lékařské pomoci - rozvoj zdravotnických služeb 
a sociálních cílů města 

Promedic z.s. 50.000,-- Kč Využito 

Podpora uspořádání 11. ročníku Festivalu 
národopisných souborů z jižních Čech, 
zachování kulturních hodnot města a jejich 
zpřístupňování veřejnosti, propagace města 

Krojová družina 
z Jarošova/Než. z.s. 

12.000,-- Kč Využito 

Podpora pořádání krajské soutěže v požárním 
sportu - propagace města 

Hasičský sportovní klub J. 
Hradec, z.s.  

20.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu 4. ročníku soutěže studentů 
lékařských fakult v J. Hradci - rozvoj 
zdravotnických služeb a sociálních cílů města, 

podpora rozvoje mládeže v oblasti vzdělání  

Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s.  

  7.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu – výstava Půlstoletí 
s Cimrmanem v J. Hradci – propagace města 

Jindřichohradecká 
kulturní společnost z.s. 

20.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu 53. ročníku Zlaté podkovy -  
propagace města 

Military centrum 
Dvoreček, z.s. 

10.000,-- Kč Využito 

Podpora na mezinárodním turnaji ve Slovinsku  
- podpora rozvoje mládeže v oblasti sportu, 
propagace města 

Házená Jindřichův Hradec 
z.s. 

  10.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu Mezinárodní turnaj 3x3 
Chance FMR Streetball – podpora rozvoje 
mládeže v oblasti sportu, propagace města 

Basketbalový klub J. 
Hradec  z.s.  

  30.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu vydání pamětní medaile ke 
100. výročí vzniku ČSR a čsl letectva -
propagace města, zachování historických a 
kulturních tradic města 

Klub historie letectví J. 
Hradec z.s. 

20.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu dětské automobilové 

orientační soutěže – propagace města  
AUTO KLUB LADA 
v AČR Jindřichův Hradec 

2.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu Středoevropské setkání 
skautů a skautek – Central European Jamboree 
2018 v Maďarsku   -  propagace města 

JUNÁK – český skaut, 
středisko Zlatá Růže J. 
Hradec, z.s.  

 5.000,-- Kč Využito 

Podpora v rámci akce „Do práce na kole“ 
spojené s motivační soutěží „Čím víc šlapu, tím 
víc pomáhám“, rozvoj zdravotnických služeb a 
sociálních cílů města 

nezl. Sandra Štiplová, 
Jindřichův Hradec, Otín 

  40.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu Oslavy 140. výročí založení 

sboru  v Jižné a Červené Lhotě  -   propagace 
města 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Jižná 

    5.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu vydání pamětního odznaku 
klubu - propagace města, zachování 

historických a kulturních tradic města 

Klub výsadkových 
veteránů gen. R. S. Krzáka 
J. Hradec, z.s. 

   30.000,-- Kč Využito 

Podpora v rámci akce „Přes kopec na Hradec, 

aneb jedeme pro Jonáše“ - rozvoj 
zdravotnických služeb a sociálních cílů města 

nezl. Jonáš Kešnar,  
Jindřichův Hradec,  

  57.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu JINOHRÁTKY v J. Hradci- 
propagace města 

Muzeum 
Jindřichohradecka 

50.000,-- Kč Využito  

Podpora projektu SUKOT –židovská slavnost  
v J. Hradci, zachování kulturních hodnot 

města a jejich zpřístupňování veřejnosti, 

ZIKARON z.s.   5.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu -  charitativní koncert na 
pomoc nezl Andriance Kapusjakové - rozvoj 

zdravotnických služeb a sociálních cílů města  

Farní charita J. Hradec 40.000,-- Kč Využito 



Podpora akce Sportovec roku 2018 - podpora 
rozvoje mládeže v oblasti sportu, propagace 
města 

Okresní sdružení ČUS J. 
Hradec 

  20.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu Mistrovství ČR ve sportovní 

gymnastice v  J. Hradci, podpora rozvoje 
mládeže v oblasti sportu, propagace města 

TJ Slovan J. Hradec z.s.   10.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu „ Opětovné zpřístupnění 
historických prostor Klášteříčku“ v Jindřichově 

Hradci 
zachování kulturních hodnot města a jejich 
zpřístupňování veřejnosti, propagace města 
 

ČR – Okresní soud 
v Jindřichově Hradci 
 

 11.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu – Svatomartinské slavnosti 

s pořádáním gastrofestu v J. Hradci – 
propagace města 

Jindřichohradecká 
kulturní společnost z.s. 

10.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu „Oprava kapličky 
v Kmentově ulici v J. Hradci - zachování 

kulturních hodnot města a jejich zpřístupňování 
veřejnosti 

Spolek přátel starého 
Jindřichova Hradce, z.s. 

 18.000,-- Kč Využito 

Podpora projektu - nákup televizoru pro 
pacienty sociální služby v Nemocnici J. Hradec 

- rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů 
města  

Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s.  

  5.000,-- Kč Využito 

Celkem  487.000,-- Kč  

 
Nadační příspěvky byly vždy poskytnuty a využity k účelu, pro který byl fond 
zřízen, konkrétně k zachování historických a kulturních hodnot města a jejich 
zpřístupnění veřejnosti, rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů města, 
propagaci města, a podpory rozvoje mládeže v oblasti vzdělání, kultury a sportu [čl. 
6, písm. b), c), e), g) statutu fondu]. 
 

5.     Zhodnocení nákladů na správu Nadačního fondu 
 
Celkové roční náklady na správu fondu jsou tvořeny poplatky za vedení běžného 
účtu a výdajem za zpracování účetnictví. 
Členové správní rady a revizor nepobírají za svou činnost v těchto orgánech žádné 
požitky. Administrativa spojená s běžným chodem fondu je zabezpečována 
bezplatně v rámci činnosti MěÚ Jindřichův Hradec, jakožto orgánu zřizovatele fondu 
(město Jindřichův Hradec). 
 
Podle čl. 9 odst. 7 statutu fondu nesmí celkové roční náklady fondu související s jeho 
správou převýšit 3 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. 12. téhož roku. 
K 31. 12. 2018 celkové jmění fondu činilo 1.678.647,08 Kč, z čehož plyne maximální 
možná výše nákladů na správu fondu 50.359,41 Kč. Skutečné celkové náklady fondu 
související s jeho správou v roce 2017 dosáhly výše 6.780,-- Kč.  
 
Pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou fondu tedy bylo 
s rezervou dodrženo. 
 

 
 



6.   Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce Nadačního 
fondu 

 
Roční účetní závěrka fondu nemusí být v souladu s čl. 14 odst. 2 Statutu nadačního 
fondu ověřena auditorem, neboť úhrn celkových nákladů nebo výnosů 
vykazovaných fondem, ani jeho majetek, nepřevýšil 3 mil. Kč. 
 
Náklady fondu v roce 2018 dosáhly celkové částky 494.594,64 Kč, výnosy 644.287,69 
Kč. Výnosy tedy o 149.693,05 Kč přesáhly náklady, tudíž za rok 2018 bylo dosaženo 
kladného výsledku hospodaření ve výši 149.693,05 Kč a tento bude ponechán jako 
nerozdělený zisk do dalších let.   
 
 
 

7.   Příloha 
 

Roční účetní závěrka nadačního fondu. 
 
V Jindřichově Hradci dne 5. března 2019 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Ivo Ježek, místopředseda správní rady, v. r. 
 
 
 
 
  
Přezkoumala: JUDr. Jana Říhová, revizor, v. r. 
 


