
 

Zápis 
 Zasedání členů Správní a Dozorčí rady NBO 

18. prosince 2006 

Přítomni :   MUDr. Mgr. Ivan Langer, RNDr. Jaroslav Skříčil, Bc. Pavel Skalický, JUDr. Petr Ritter, PhDr. František Kalabis, 
JUDr. Hana Šimková, Ing. Marie Červenková,  Ing. Pavel Prudký 

         

Omluveni : RNDr. Ivan Kosatík, JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. Jan Myšák,  
_________________________________________________________________________________________ 

1. - Dr. Langer zahájil zasedání a informoval o úmrtí zakladatele nadace Ing. arch. Petra Fabiána. 

2. - Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 28. 11. 2005. 

3. - Výroční zpráva 2005 

- Přítomní se podrobně seznámili s Výroční zprávou nadace 
- Předseda Dozorčí rady nadace Ing. Pavel Prudký informoval o provedené kontrole Dozorčí rady (viz. Příloha) 
- Přítomní schválili účetní uzávěrku i Výroční zprávu. 

4. - Grantové řízení: 

- Přítomní diskutovali o projektech přihlášených do grantového řízení 2006 
- přítomní rozhodli udělit grant projektům: 

ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU – 32.000,- Kč 

BEZPEČÍ JE VĚCÍ NÁS VŠECH! – kampaň na tramvaji – 30.000,- Kč 

BEZPEČÍ JE VĚCÍ NÁS VŠECH! – tv spoty – 10.000,- Kč 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY – 240.000,- Kč 

5. - Různé: 

- Dr. Langer byl pověřen podepsat Dodatek č.6 a dodatek č.7 Smlouvy s Ministerstvem financí ČR. 
- Tajemník byl pověřen zasláním žádosti o výklad Ministerstva financí ČR Článku VI., bodu 2. d) a e) Dodatku č.6 Smlouvy  

- Dr. Langer informoval o Adventním varhanním koncertě v chrámu sv. Mořice (18.12.2006, 18:00 hodin). 

- Přítomní se rozhodli podpořit stanovisko Asociace nadací a nadačních fondů Fóra dárců k novele č. 81/2006 Sb., zákona o 
  účetnictví ze dne 1. 11. 2006 (viz. Příloha)  

7.   - Zasedání bylo ukončeno.  

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO 

Z á p i s  



z jednání dozorčí rady Nadace bezpečná Olomouc 
konaného dne  28 . 6. 2006  v  9.00 hod 

Přítomni:  za dozorčí radu Ing. Prudký,. JUDr. Šťastný 
  za Nadaci p. Schubert 
  účetní  Ing. Sýkorová 

Předmětem jednání dozorčí rady bylo přezkoumání hospodaření Nadace a roční účetní závěrky. 

Dozorčí rada provedla: 

- namátkovou prověrku účetních dokladů, 
- kontrolu bankovních účtů, 
- kontrolu správy cenných papírů, 
- ověření poskytnutých darů, 
- kontrolu účetních výkazů. 

Dozorčí rada konstatuje, že hospodaření Nadace je v souladu s příslušnými předpisy a účetnictví je bez závad, drobné 
nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. 

Dozorčí rada doporučuje pro příští období sjednotit evidenci drobného majetku od 5 000,- Kč do 40 000,- Kč. 

Zapsal: Ing. Prudký 

________________________________________________________________________________________________ 

Stanovisko Asociace nadací a nadačních fondů Fóra dárců  
k novele č. 81/2006 Sb.,  

zákona o účetnictví 

Jako zástupci nadací a nadačních fondů (členové Asociace nadací Fóra dárců a Asociace nadačních fondů Fóra dárců) 
tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas k přijaté novele č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zmíněnou novelou zákona o účetnictví se ukládá povinnost účetním jednotkám, které mají účetní závěrku ověřenou 
auditorem, aby tuto účetní závěrku zveřejňovaly i v Obchodním věstníku. Dle ustanovení  § 20 odst. 1 písm. e) zákona o 
účetnictví patří mezi povinně auditované účetní jednotky i nadace (viz zákon 227/1997 Sb.). Důvodem našeho 
nesouhlasu je skutečnost, že tyto účetní jednotky již dle stávajících pravidel ukládají účetní závěrku do Sbírky listin 
Obchodního rejstříku, která je již v digitální podobě přístupná veřejnosti. Jedná se proto o nadbytečnou a duplicitní 
povinnost. Další negativní skutečností je fakt, že zveřejnění v Obchodním věstníku je zpoplatněno, což nadacím a 
nadačním fondům přináší další nadbytečnou administrativní a finanční zátěž. 

Tímto bychom rádi vyzvali zákonodárce a kompetentní orgány ke zrušení výše zmíněného ustanovení zákona o 
účetnictví, abychom mohli bez dalších zbytečných administrativních zatížení řádně plnit naše poslání – pomoc potřebným 
oblastem a jednotlivcům v naší společnosti.  

V Praze dne 1.11.2006 
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