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Uvodní slovo

vážní přímivci a přátelé nadace, již tmdičně se při psani \:íIoční zprávy ohližinre za uplynulýn
lokem a mál1]e radost, že nadace praclťe stabilně bez nečekaných výk}vů,

Nadace pracuje dvacátým čtvrtj,rn l okem od registrace dne 1 4, 1 1 , 1 994 u Magistrátu města Bma pod
č, j, 94/94,NA, Nadace byla zapsárra do v€řejného řej§třiku a Sbirky listin 25, únoťa 1999 do oddílu N
vložka 194,

V roce 2019 Nadace orientačni}o běhu pokračovala ve své nadační činnosti zaměřené na podporu a
rozvoj orientačniho běhu,

Jakje pBvid]em, dočt§te s§ na dalších stránkách, jak jsme nakládali spe ězi. Když porcvnáte čísla v
účemiclr tábtllkách s př€dchozím rckem, uvidíte, že se nám opět dařilo,

Nadace orientačního běhu pokačovala V minulém ioce ve sVé dosav,rdnim snázenl o rozvoJ
o entačniho běhu piedevším v oblasti prác€ s dětmi a m]ádeží, Upi},nulý ťok naváZal na qíSlodky naši
dlouhodobé prá§€, kterou sj nadaceiiž v počátcích v},týčila,

Hospodaření nadace by]o v roce 2019 stabilní díLf podstatné ,allěně slnktury nadačnihojrněni v loce
2010, kdy bylo nadační.jmě]li převedeno pod J&T Banku, Tim došto ke Stabilizaci ťnosu
Z nadačního jnrění, plal,idelnosti q,plácení výnosů. Tato situace l11á významný Vliv na stálost
plárování zdrojťr pro linancováni 1ozvoje aktivit a programťl nadací. Vý7,namné poděkování paďi J&T
Bance.

Velké poděkování opěhrě patří dobrovolné práci všech členů nadace, díky níž se daři eliminovat
potřebu profesionálních pracovníků. Tento tťend je dlouhodobě nadací dodržován a tím se daří
láklady na p.ovoz nadace stále udržoval na nizké úrovni.

Děkujelrre všem, kleři nás v našem snažení provážeji, Děkr,rjeme příjemcťrm našich gantu, dárcůrn,
partnerům, kole!Ém v nadaci, kolegům ve správní a dozoíči radě a dalšin nezištným jednotlivcům,
kteří nám ulnožň$jí rnyš]enky nadace dále ťozvíje1, Uvědomdemg si, že podpora orientačního běhu je
úkol dlouhodobý a plo1o apelujene na naš€ piizrivce, aby s náni v tomto úkolu setrr,,ali. Zároveň
vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, abv se k našemu úsili připojili.

vedeni Nadacc Z!ážilo potenciálni dopad} coVlD_Lq na své akti\ it} a činnost dospčlo k ZáVěIU. že

Duben ]020

vznik a historie nadace

Ing. Evžen Cigoš
předsede správni radv nadaco

Nadace olientačního béhu t,znikla !roce l994. Dů\odcn Založcni b\'l neutěšenÝ sírv \, lomlo
,1.1'o\llllll Jd!el\,, ,Ielí tclln\ D|,.L|,ill(|,, |ídn.lJlllla.l ,1r,,,,t ^,,.pn]cecr,.krrni pr,,rrr.ra rpo
salnctové revo]uci v lislopadu l989 \,tchdejšim c eskoslo\ crrsku, Ve spor.tu se tehd]' obccně
omezovalY Zavedené Zpilsob} finaňcováni a podpory spoltu, Stav na 7llóátku 90, lcl se v některých
částech cR 7 pohlcdu orientačniho bčhu da1 charaktelizovat slovy: Níůžc Ýiibcc olielltačni běh v no\,ě
nastlrcných společenských podmirrkách nějak picžit a Znovu lkti,ýovtlt púci desitek dobíofolúých
trenélů lnládeže. dotrloVolných t'unkcionářů zabezpečLrjicích chod sportov]lich oddilů. rozhodčich
za,jišťuiicich poiádáni §|oío!nich soutčži a dá]e podpololat ochíanu lesa cob) Zákledni plostiedí. kdc
se tent() spolt odchrá!á'] Na plvni poh]ed to byl úkol nesnadný. ktery si nadace tinto vytíóiLa a Začela
nil něfi poslupně placovat,

?
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ncfiaií !ýZnimn_,, vli\ lltl piedpoklad nepřetlžitého t|"ání Nadacc,



Co je orientačni běh

orientačni lrěh ic spoltovni činnosl_ bčžecký závod na čas. při něDlž Závodlrik \ ]ese hlcdá - pl()bíhá

konirol},podle nlapy a Za ponloci busoly, 'irať závodu.]e nakreslcná nil n]apě a orie|tačni hčžcc

probihil rmť zálodu podle před€m alištěného pořadi kontlol l rrrapě, Závodnik mapu s t|tlti nezná

př€den a obdlží.ii teplve až v okamžiku. kdy v}bíhá ze slartu Závod r1o lesa, o trase hčhn rlezi
jednotlivýnri kontíolami §i rozl)odu]e každý zá\,odník individuirlnč podle ntap} s t.atí, Záleži na

každéln jednotli!én,t bčžci. jak §e unli rychle ro7hodnoul a !ybirat podle ln.lp!, neivýhodnóiší postup V

lese a poton vyblin]i postup llali7ovat za běhu lesenl až po nalczcní kont,oly v lcse, Po označcni
p chodu konuo]ou Závodnik pokračLljc stcinýln způsobenr na da]ši konlroltt a tak poslupnč v}hledáVá

dllši kontrol1,v 1ese až Llo cíle závodu,
Každý účastnik závoctu si Yoli.jcnu odpovíCltljici l,čkovou a \,)'konnoslni kateťlolie, lá\odnik v lesc

bčží sánl. a ploto icdlrol]iví Zá\odníci stcinó kategorie slal.luií v ča§ových odstupech nezi scbou. tj,

každý l]lá iiný stallovni čas, o pořadí ,, ZlLYodě lozhoduie výhradně dosaženi čas ne tilrtj a pi()běh oli
tratě ZávodL] ! tllčcném poiadi ,ýšech kontlol na lnapě. klcrou obdržel na smťlLl 7á\,odu,

oricntačni běh je spoíe pro všechn\,, Je l11ožné ho pěStovat od miádi do pozdnilro stáři, OriginelitoLt

olienkčnilrlr běhll.i§ plopojeni pohlbu v piíIrldě s úl]. šlcním, olieDto!á,rlíltl sc podle mápt V příI.odniln

prostředi. což blvá lcs, hory. park apod, Základ spoí se od\iií od běhu, ele lzc ho plovozovat i

ponloci.jizd}, na holskýclr kolcch či bčhu na l},žlch, Ro\nčž \ nitřni členční olientačnjho bčhu je vellni
bohaté, Rozlišuií sc 7ávody denni a noční. indiliduální. šiaf'ctové. d|užstev. klasické, na dlou|é ilrlti.
úe krátké trati, zitVoL]} horskč a parkové,
olieDtačního bčhuje ploslředek vhodné náplně volrlóho času.7apojeni §e do neíirnlálniho Zájnového
ko]ekti,ltl. ziskáni sUb]cktivního pooitU zdat oSti. zlepšeni psychického stavu i Ze prostředek spíávné
živolospráV},, Pěstování oíicnlačního běhtl patří k moderním prosúcdkilln t,}rovnál)i se č]ověka s
negativníni !]iD, civiliZace,
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Ukirzka napy plo orientační běh. Mapa pro olientačni běh Znamená pťo\,éSt mapovací práce \,lerónu.

nás]cdllě vytlořeni digitálni podoby mapy n.l počitači a na konec v},tjsknulí ňap_v, kte,oll Závodnik

používá při závodě



Ná staitu štaíot
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Kontío] l hěh€n l 7ávoítl l

Na štulilii

l

I

5

,l

]54



posláni nadace

Pos]ánim nadlce.ie poclpořa rozvoic celélro šilokého hnuti olicnnčnil)o běhu v ČR s dL razenl nr prrcr

s mládeži, rozvoj člcrrskó základny, pomoo !e slagnujíciclr oblastech republik},. podpola při zakládání
nových spol1ovnich oddi]ů orienlaóllího bčhu a lleposledni l řadě ijcdnotlivých spoúo\.ťl,
Pro ]iIngol1rni celého hnutí orienttlčniho běhU ie důlcžité, jak pracuji a íozvíiejí svoji či nost
jcdúotlivé spoňovni oddi1), DLlší každého oddílu jsoU dobíovo]nici, kteří sYoji doblovolnoU práci l]1,o

zdal svólro kllLbu Zabezpeču,jí llastrri chod oddílu. Jedná se o doblovolník},..iakojsotl:
. trcnéři rnládcžc
. čirror,nici za]jšiu]icí organizaci oddiltr, přcdscda, taiemnik-sekrelář. hospodář apod,
. rozhodói zajišťLúici pořádánízá\ odů, řediiel závodu, hlavni lozhodči. stavitclé n,ati apod,
. mapaři Zpraco!ávající rlapl,plo olientačrrí bčh, základní ponlúck} Provozován í toholo spol,tu.

olientllóní běh re všech sv_Y'ch podobách posk],tuje rnožnost všestranného hamtonického rcZ(ie
človčka, polJráhajici foDnovat molál]1čvolní vlastnosti kúdého člo\,čka od raného nlládí. \rede
k zdravé soutěživosli nlczi scbou a Llči schopnosli se piipravit a koncentlot,al na podáni \1cholného
výkonu v potřebnérrr okamžiktr,
Člo\,čk í'ornlovaný timto spoíeln palři nleli lidi se zdravým životnim 

"1}lenr, 
Je f,V7icky a ps),clrick},

7datný. aktiVni. úspěšlIč sc prosazují§í ! práci a \e společnosti,

cíle nadace
plosazoval v oddílech oriclrtačního běhu přáci s nrládeží, zv},šovat členskolr základnLl
podporo\at dobíovolnou práci činovniků Zajišťujici chod svýclr klubů a spoío!nich soutčží
podpoloval vydáVání map plo olientační bělr
podpolovatZakládáli nových oddili1 orientačního lrěhu,

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky
Práce naclace plobihala loInorr konrakru splál,ní rad),, dozorči ťady ajcjich spolupracovniků s hnLLtíItl

orienlečrliho bčhu. kdy l)1xldnocovala sla! a potřeb!, .iednánim s čino,,niky jcdnotlivlch oddilti,
oblisti. případně svazu oB a v neposledni řadě s.jednodi\,ýni účastniky spoío!ních soutěži. vedlc
tdloto se Zástllpci nadace spoluporlileli l|a 5a|noinra\lle crnn,,"ri or!:lnů s\\ch ot]d lu. připadnč jako
úóastnici ,ýaln!,ch hronad oblastí nebo salnolnťho s\i7-1 Cinllo§t naila,:e podp,,rnvala následu.jicí

oblastii
Prográm práce s mlá(lcži - spořtovni centra mládcžc
je nejstaLšlm píogranrclrr Zalněřenin ne podpo l pIovozováDi sporlovních centel mládcžc
v olientačním běhu. kr€ré souslr'edí i posk}tují talentovaným.jcdjncúm Ye !ěkU l5 ]8 let

trénirrkovoLl póój pro.jeiich dalši vj,konnostní rťlst vna\Éené spádovó ob]asti působnosti centra,

Prog,ain bčží še§tnáotýD lokem, Přináší úspěšnou Péči Plo úlcntlrvané zá,,odnikirrrr zabjlajioi se

orienltrčniln bčhc]n !.]ednotli\ ých slřediscích l1]ládeže po celém ceskll,

Sportoyní ccntra mládeže 2019, přidělctló adačni pří§pěvky v roce 2019:
l sCN{ pío region PardUbicel žadalcl oK Lokomoti\.a Paldubice
2, \l \| l,ho|]ro|1\.kcobl..li, /"d.lťl rK Brr,o Žabotie..r
'] sCN4 Podklkon()š§ká ohlast žadate] Tj Spoúcentrunr Jičfu
:1, SCiví \,íoravskoslezský k]aj. žadalcl N{oravskoslezský k|ajsk;,'svaz CSoS
5, Západočeské SCM, žadatel Zitpldočeské spoítovni cellh,um m]ádeže (oB,LoB) o,s

6, SCM TJ Tesla Brio. žadalcl TJ Tesla Blno
7 \( \l \ 3 1..ko ,/ada.e 1,1 \lo\ln Lull.Icc\i.c
8 \l \l lrtrna.,k. ,,ola.l'. /edalťlol,,lnollrk} kr:,j.\1 .ra,, isos
9, sCM K],álovcbradecko, žadatel oK 99I]ladec Kúlo\,é

68 000 Kč
:7 000 Kč
60 000 Kč
30 000 Kč
]1000Kč
2q 000 Kó
]1000Kč
4: 000 Kč
]:000 Kč
l]0 000 Kčt0

ll
SCM Plaha: žadarel Plažsk.i krajskj svaz Čsos

L^l,,rt í, LPli

c€|k€m
žadalcl Li

4tl6 000 Kč
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Přogram přácc § dětmi spoíovní t€ntra děti
jc zanlěřený na podpoRl provozování spoíovllich center dčtí \, orientačníli běhu. kteťé soustředí a
posk}tnou talentovaným jcdincťrrl le věku il l4 lel tléninlo\oll pcLi prolejnh dllší výkonnostní
růst V navržené spádovó ob]asti působrlosti centía, Pfogram lrěži sednlým lokem, Při]ráší péči
talentovanýln dětem v j edn otl i\,frclr střediscich po celén Česku,

sportovíi centra dčtí 2019, nadrčním přispěvku v roce 2019:
],
2.
].

5,

6.
7.

8,

9.
]0
1l
l2
13

14

SCD pro region PadLrbice: žadatcloK ],okolnotiva Pardubice
SCD v oB oK Dobříš_ žadate] oK Dobříš
SCD v oB oblasti Vysočirta. žadalcl SK oK Jihlava
SCD Plťské oblasti. oddíloB Kor]lrřka
SCD SK Žabovřesky Brno. žadatel sK Žabovřesk}, Brno
SC]D v oB Podklkonošské oblasti, žaclatel TJ spotcentrun Jičin
SCD L-ibeleckého kraje; žadatcl LibeleckÝ kmjsk_v- svaz ČsoS
SCD Valašsko; žadate] oddíl OB TJ Slovan Lulračovice
SCD'I'J T§sla l]lno, žada|e] TJ Tes]a Blno
sCD Královehladecka. žadatc] oK 99 řIradec Králové
sC D,/ilpdd. i c..é únldni, /anad, č..Ne ,T^rlo\ n, cen ,Unl -l:lde.,. o,.,
S('D KV\ Sumpťlk, žadtLtel Kv \ suln|crk
SCD Moía\ §k os lczskéh o kreje oB.žadatel Moral s koslczskrl klajský svaz ČS
S(,D OB enice. žadatel sk

:]4 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
72 000 Kč
]l000Kč
37 000 Kč
71 000 Kč
4] 000 Kč
2s 000 Kč
]1 000 Kč
39 000 Kč
l0 000 Kč

oS28 000 Kč
]0 000 Kč

C€lkenl 50l 000 Kč

Přijaté a po§kytnuté dBry

Přijatý dar od J & T BANKA ve výši Kč 218 450,- Kč, použitý v plné výši na nadační příspěvky

Další směřování nadace
Nadace bude nadále pokačovat V podpoře prace s mládežl a dctmi sYslému posilo,,áni čintosti.pollo! lllcll cenlel mldoe,/e, -poío\ nich c<nler del, \ celi CR,

Řízení nadace
oťgány nadace byl}, splávni rada a dozorči mda.

Sprá\ii rada b}la tříčleDná a pmcovala ve složení:
j!,\,že (.igaš před§ada ýp/6,ní fady
Parcl Pekárek pn]lí ní§lopře(^ťdo slJráfní M(b)
P6,e1 Kanlb-ek drun!\ 

"1IstoPřed,ýetta vr.ávlí rdí,

Dozolčí rada byla tříčienná a pracovala ve složeDí
Pťír Přiklll předsť(la dozorčí ruó)
Lcnka Konárkolá člen dozorěí rad1
Peírd Chrouslofá člen do:olčí rady
Dobrovolnýnj pracovníky rradacc byli:
Jatl Skričk I ofganirační Pracowík
Zdeně k Mazal le b ma;:ter
Admínisllatíýni činnost ýykonáyala Kaleřina í/odrážkoyá na základě útýřenépl'íslu,ínt píserně

Všiclrni člello1é olgár)ů nadace a spolLrpracovnici nadace placo!ali doblo\olné a bcz nároku na mZdu,
Sprá\,ní, rada Za ponroci olganizačnícb pracovníkri nadace §pravovala nlajetek narlace- zajišťol,ala
říZe i činnosti a lozhodovala o všech náIežitostech, Předsedovi spIávni lad! byla vyplacena cestovní
náhrada ve vÝši 5,],l4 Kč,

€R.
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Finanční zpráva

Zdroje nadacejsou
. úroky z nadačnilro kapitálu
. kapitálové v]htosy z íinančniho majetkrt
. daly J&T Banka a soukomých dárců

Zdroje jsou použivány na financování
. progralllu práce § rnládeží spo.tovní centra mládeže
. profFamu práce s dětmi spofiovní centra děti
. vlastni správu nadace,

V nadačnim rejstříku v€deném Krajskýrn soudem v Bmě je zapsaný Dadačni kapitál v celkové částce

33 794 226,12Ké.

Nadace nevtastní žádný hmolný ani nehlnoll1ý invcstiční ina.ietek,

Nadace je z hlediska finartcoválli l1czávislá na jiných orgánech, Z hlcd]sl(a připidných úZik při
hospodaření uplatňuje dlrxrhodobé pla!idlo spolřcbovávat v}tlořené plostředky lla gían§ a splávu
nadacc do takové výše. aby celkový nl:ljetek nadace neuslále 1nimč nadlstal, Nadaoi se 1aké daii díky
doblovolné práci ršeoh členů nadace elililinovat potřebu plolěsioná]nich přacol1líkťl, Tento tlenc] je
dloubodobč nadací dodržován a tim Se daří náklady na píoloz rradace stále udržovat na níZké in,ovni,

V up]}nulém loce nadace poskytla granty na orientačni běh \, celkovó výši 98] ti§, Kč, Zárolcň
nidacc Vynaložila na Iežii j{t] tis, Kč,

Maietek nadace ie uložen nebo investovárr u tinančních instifuci cE Money Bank, J&T Banka, FIo
banka, Cyrrus, Tes]a a BCCB Dubai,

st*v finančních prostředků k 31. 12.2019:
Béžný u;et u CL Mone|, Bank oq.ll6.q, Kc,
Běžný ilčet u J&T Banka 0,49 Kč,
Podiízený ťlčet (vklacl) u J&T Banka 25,700,000,- Kč,
Běhý účet u FIo konto 461,30 Kč.
Běžný účeť u SBERBANK 45].510,55 Kč.
Stav vypoiádaných finanč, prostřodků cyrrus záporný stav -54.768,16 Kč
Pokladna 2.055_- Kč.

o§tatni lilanč i invcstice k 31.12.2019:
Ocenění je v reálných hodnotách k ] l, l2,21)l9
BCCB Dubai 0 Kč,
Cy,us7,6l5,9ó5Kč
Podílový fond Tesla 289,7,1]_02 Kó

N{ajctck.j§ použiváD V sor]]adu sc statutem nadace pro posk}továni nadačnich přispěvkn a k úhrádě

nákladů soUvisejícich se splávou nadacc,

K 31.12,2019jo uložení PrlJstředků do nadačniho kapitálu do následujících instifuci:
. J&T podiizený vklad Ve výši 25 700 000 Kč
. c}4Ťus majetek ve výši 7 615 965 Kč
. Tesla (dřive WMs) majetek ve výši 289 74],02 Kč.

U C}Ťrus je \a/še majetku volati]ni rrávazně na pťomámé hodnotv skciových společností na akciovém
ntu. Napříkiad k datu 04/2020 byla hodnota rnajetku 8 443 000 Kč, ktolá byla q,soko nad hodnotou
majetku C}nŤus zaps5Dou v nadačním reistříku ve výši 7 8] 1 328,67 Kč k 04/2019.
Pokles nadačníhojmění by1 dorovnán v L,kvaťtálu 2020,

K j 1,12.20] 9 \,lastni Nldacc finančni lntjclck ! celkové lýši ]],605,706,02 Kč,

E



Vybrané údaje z roční účetni závěrky

vý,voj a §tav yla§tních zdrojů Y Kč

.ceň rc?diý i PoDiL.Vi loND NEMDV

Io5podáÉr§, ýý5 edekVe5chvi oveim řheri

Dohadné ílčty pasivní - Kč 23,100,- (poplalek za splávu účtll cP za 1212019, Zpracováni účetnictví Za
rok 2019),

časové roz|išeni

Náklady příšticb obdobi Kč ] 7,197,51
Ptíjmy přištich období Kč 453 446,58

Clenění výno§ú v Kč

ostatni prolozňi Výn05V Úrokv BU
olratni provozni Vý.osy U.ókyl&T B^NKÁ

Tržby z prode]e cP a podilú

vynalož€nó náklady v Kč
spóliéba máler]á u reiie,drobný mn eték

ostatnis užbý náiéň,ddmln s účetn].tvi aúd t .és1 225142,63

s. nkovnl Dóp átkv,oóo]aikv za sDráVU účt! cÝíUl 139 476,3a
NÁKIADY NA SP&ÁVU 3a3 260,5a
Prodnné cenné pJpirÝ

Hospodaření nadace skončilo ziskem 942.669,76 Kč.

Náklady na správu nadace v ťoce 2019 éinily 4,27%o z celkové výše výnosů nadačniho jměni roku
2019 a nepřekočily dopoíučenou hranici 20% uplahjovanou nadací.

Úěetni jednotka není povinna uvádět nefinanční informace dle § 19 ZU.
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Pohledávlry

Pos]§t uté provozri zálohy EUR 743 (záloha na v,ýdaje k žalobě BCCB Dubai).



Žádné výnamné události nenasta]y mezj rozvahovým daem a okamžikem sestavení účetni závěrky a
v}?očni zprávy.
Vedení Nadace zvážilo polenciálni dopady CoVID-l, na své allivity a činnost a dospělo k Závěru, že
Ďemajilliznamný vliv na přgdpoklad nepřetržitého tlvlíní Nadace,

poděkování
Nadace orientačního běhu tímto upřjmně děkuje všem svým dárcům a spolupmcovnikům za
projerenou podporu. pri/en a \éno\aný ča§,
Dá.ci:
Fond iárodniho majetku ČR
J&T Banka
Nadace ,,ys|ol,uje poděkoýállí $em syým členbn za podpořu, poskyhuté malosti a přízen.

Přílohy:
Zpráva nezávislého auditora audilo§ké společnostiza účetní období ]
sottčástí jsou následujíci piílohy;
Vj,kaz zisku a Zt át k detu 31. 12.2019
Výkaz Rozvaha k datu 3l. 12,2019
Příloha k účetni ávěrce za účetní obdobi l, l,20]9-31,12,2019

l, 2019 -31, 12. 20l9, jehož
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Zpráv a nezávislého auditora
určená spráVni a dozorčí radě a zakladateli účetnijednotky

Nadace orientačního běhu
o o!él.nl lddn- L. elnl /averLy d v),roa-l 70'áVy
k rozvahoVému dn 3r.r2,2o19
za ověřované období od r,r,20]9 do 3r,r2,2o19

§ůvĚRA 1AyAl u, E
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Zpráva nezávislého auditora
Llrčená dozorčí a správní radě, zakladate|i

výrok auditord

Provedli j§me allclit při]ožené účetní záVěrky fundace Nadace oři€ntačního běhu, lČ: 6ls68s:, sícllem

rěšínská 1211/4,6''2ao Brno (dále jen " Fundace'), sestavené na základě českých účetních předpisů, která

se §kláclá Z rozvahy k 31,12-2alg, ýýkazu ziiku a ztráty, za rok končící3l,r 2,2o19, a přílohy této účetnízáVělky,
která obsahUje popis použitých podstarných účetních metod a dajší lysvětlující informace,

Podle našeho názoru účetní závěrka podáVá věíný a poctiv:i obraz aktiv a pasiv Fundace k 31.12.2o19 a

nákladů a V,inosů a uýsledku jejího hospodařeníza úč€tní období od 1.1.2o19 do 31,12.ro19 Vsouladu
s českými účetními př€dpisy.

zókldd pro v,ýrok

Audit jsme prove(lli V soulaclu se zákonen o auditorech a stanclardy Komory auditorů České republiky

1<eČn) pro alldit, krerýmijsou mezinárodní standaldy pro audit (lSA) případně dop nene a upravene
souvisejícími ap ikačními doložkami, Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána
V oddiu odpovědnost auditora za audit účetní záVěrky, V souladu se zákonem o auditor€ch
a Etickýrn kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Fundaci nezáVisli a splnili j5me i

da šíetické povinnostiVyplýVajícíz uvedených předpisů, Domníváme §€, že důkazní informace, kteréjsme
sh.omáždili, poskytuji dostatečný a Vhodný základ pro Vyjádření našeho \.ýloku,

ostdtní iníorňdce uvedené ve qýroční zpróvě

o§tatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené Ve \^ýročni

ZpráVě mimo účetnížávěrkU a naši zpráVu auditora, Za ostatní informace odpovidá spráVní rada FUndace,

Náš Výrok k účetní záVěrce se k ostatním informacím nevžtahuje, Pře§to je Však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účelnízáVěrky §eznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace neFou V€ \.ýznamném (mateliá|ním_) nesouLadu s účetnízáVěrkou či s našrmi zna oslmi o účetní
jednotcezískanýmiběhem ověřován í účetní ,áVělky nebo zda sejinak tyto informace nejeVíjako Významně
(materiálně) nespráVné, Také posuzujeme, zda ostatn í inío lmace byly Ve Všech !ýZnamných (materiá ních)
ohledech Vypracovány Vsouladu s přís]ušnými práVními předpisy, Tímto posouz€ním se rozumí, zda
ostatní informace splňuji požadavky práVních předpisů na formální náležitosti a postup \,ypracování
ostatních informací V kontextu Významnosti (materiality), tj, zda případné nedodržení uvedených
požadavků by byLo zpúsobilé ovlivnit ú§udek činěný na zák]adě ostatních nformací,

Na základě prov€dených postupů, do míry, již dokážerne posoudit, uVádírne, že

. ostatní iníormace, ktelé popisují sklltečno§ti, jež j§ou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou Ve všech \.ýznamných (materiálních) oh edech V §ouladu s účetnízáVě&oLl a

. ostatní infolmace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,

Dálejsme povinni uvésl, zda na zák]adě poznatků a povédomío Flrndaci, k nimž jsme do§pě i při provádění
aUditu, ostatní informace neobsahují Význarnné (materiálnD Věcné nespúVno§ti, V rámci uvedených
postupů jsme V obdÉený.h ostatních iníormacích žádné Významné (materiáln' Věcné ne§práVnosti
nezjistili,

odpovědnost spróvní rddy d dozorčí rady Fundoce zd účetní závěrku

správní rada Fundace odpovídá za sestavení účetní záVěrky podáVající Věrný a poctivý obraz V §ou]adu
s českými účetnínri předpisy a za tako\.ý Vnitřní kontrolní sysiém, klel/ považuje za nezbFný pro sestavení
účetni záVěrky tak, aby neobsahovala \^iznamné (materiálnD nespráVnosti Způ5obené podvodem nebo
chybou,

Při sestavování účetní závěrky je spláVní rada Fundace povinna posoudit, zda je Fundace §chopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat V pří]oze úč€tní záVěrky záležitost] týkající s€ jejiho
nepřelržitého trváni a použití př€dpokladu n€přetržitého trvání při sestavení účetní záVérky, s \.ýjimkou

p t l t ll l ll
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případů, kdy spláVní rada plánuje zrušení Fundace nebo ukončení její činnosti, resp, kdy nemá jinou
reálnou možnost, než tak učinit,

Za dohled nad procesem účetního \.ýkaznictvíve Fundaci odpovídá dozorči mda,

odpovědnost duditora zd dudit účetní zóvěrky

Naším cíl€m j€ získat přiměřenou jiýotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje VýZnanrnou (materiálnD
nespráVnost způsobenou podvodem nebo chybou a \ydat zpráVu auditora obsah!jící náš \/ýrok, Přirněřená
mira jisroty je Ve ká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený V souladu s Výše uvedenými
předpi§y Ve Všech případech V účetni ZáVěrce odhalí případnou ex §tujíci \.ýznamnou (mateliálnD
nespráVnost, NespráVnosti mohou Vznikat V důs]edku podvodů nebo chyb a považLrjí se za Vyznamne
(materiáln0, pokud lze reálně předpok]ádat, že by jednotliVě nebo V souhrnu mohly oV ivnit ekonomická
rozhodnutí, která Uživatelé účetni záVěrky na jejim Zák adě přijmou,

Při provádění auditu V souladu sVýše uvedenýrni předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
aLrdhu odborný úsLrdek a zachováVat profesní skeptici§mU§, Dále je naší povinností:

. demiíikovat a vyhodnotit rizika významné (materiá nD nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a Vhodné důkazní iníormace, abychom na jejich zákLadě moh i Vyjádřit \/ýrok, RiZiko, že
neodhalíme \^ýznamnou (materiá]ni) nespráVnost, k níž došlo V důsledku podvodu, je Větší než riziko
neodhaleni Významné (materiá ní) nespráVno§ti způsolrené chybou, protože součástí podvodu
mohou bí tajné dohody, íalšování, úmyslná opomenutí, nepravdiVá ploh]ášení nebo obcházení
Vnitřních kontro spráVní radou

. sežnámit se s vnitřním kontro ním systémem Fundace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout audi!orské postupy Vhodné s oh]edem na dané oko]nosri, nikoli abychom
mohli Vyjádřit názor na účinnost Vnitřního kontrolního systému,

. posoudit vhodnost použitých účetních pravideL, přiměře|ost provedených účetních odhadů
a informace, které V této souvislosti spráVní rada Fundace uvedla V příloze účetní záVěrky,

. posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetni závěrky splávní
radou a to, zda s ohledem na shroínážděné důkazní infomac€ existuje VýZnamná (materiálnD
nejistota lypl]ývajícíz udá ostínebo podmínek, které mohou Významně zpochybnit schopnost Fundace
tNat nepřetržitě, ]esdiže dojdeme k záVě.U, že raková Významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit V naší zpráVě na informace uvedené V této souvislosti V přílože účetní záVěrky, a
pokud §/to iníormace nejsou dostatečné, Vyjádřit modifikovaný yýrok, Naše záVě,} týkající se
schopnosti Fundace trvat nepřetržitě rycházejí z důkazních intormací, ktelé jsme získali do data naší
zpráVy. Nicméně budoucí udá]osti nebo podmínky mohou Vést k tomu, že Fundace ztÉtí schopnos!
tlval nepřetržitě,

. vyhodnotir celkovou prezentaci, členění a obsah účetnízávěrky, včetně příohy, a dále to, zda účetní
záVěrka zobrazuje podkladové transakce a udá ostizpů§obem, kreFý Vede k Věrnému zobrazení,

Naší povinnostíje iníormovat spráVní radU a dozorčí radu mimo Jiné o plánovaném rozsahU a načasování
auditu a o \.ýznamných zjištěních, která jsme V jeho průběhu učinili, Včetně z]ištěných Významných
nedo.1d l ů ý- Vnllin Ť konlrolnln syqteňr ,

3udi1,ě
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ev]denční číslo sPo ečnosti KAČR č, 15a
lng. ]akub Šteiní€ld

evidenčníčíslo KAČR č. 2o1a
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podle v}hlášky č 50,1/2002 sb Rozvaha 20'l9
plný rozsah

r<e ani .....9].,].?,?9].9..,.

(v celých tjsjcích Kč)

lco
62156853

NazéV sd;. p.ávn]lorm3

a piedňé1 ó íiósl, úeli ,edroiiy

Nadace ol entečniho běhL]

Br.o

Těširská ] 217l,1

Brno

6]2 00

o óuhodobý mrdek.ebm 2

D ouhod.Dy nehmdnýmaFEk É k.m

Nehmdm VySedky Výzk|mu a vrvoj.

5

Drchý d o!l]ódobý iehndiý m3rdek

odďnid o!iodobý nehmdný maebk

N Bdokonó€iy dlouhodobý nehmďný maieťk 9

]0

Douhodobý hmohý ňaietek É kem ]]

13

11

Hňólne ňOVle Vé.jajej.h $ubory

Pěnre ské.e ly tVá ý;h póío:1u ]6

Dospělá zviřaia a jejjch skup]ny

Dóbný d ó!hód.by htrdiý m3r,é1* 1a
,]!

2a

Po§kylnuté:árohy na dlouhodobý hňolný ňajetek 21

32 433 33 606

23

24

zápú]éky or9anzaóniň §ožkám

osbhdouhodobézápl!čky 2T

28 32 433

opíáýky k dlo!liodobéňu fra]etku .elkem

opíáVky k néhmohýň Vý§edkúň vý:kumu a výVore

3]

op.avky k oceniblným pláVŮm 32

c.raýky k oslali]mu d ouhocobem 34

35

-,"í;;i\oplávky k san osla li ýfi hňotnýň mov tým věcem a soub.íi]n hmolných movtýclr véci 36

opláýky k pě§litel§kýň celkŮmtNá|ých poloslÚ 3,7 /_é" 2

BFÁopláVky k zákládnimu sládu a IaŽnýmzýiřali]n

Illflopíávky k díobnéňu douhodobému hmoliému ru]elk! 39

opíavky k ós1.1i í]r douhodobér

F

5

3

6

12

15

o9dn d ouhodoby hndny maj.bi

Doúodcbý j Mió madď É kái 22

33 606

; -Fď



K.áú.j.b' ň3rdď É l.Ť 1 212

zbóž] i3 sk3d,á 3 V pr.dejiá.h

50

Foskytr!iéZáolry iazásoby 5]

52 ]9

53

55

Poskybule prcVozni zálohy ]9 19

57

53

.zabezp.a.] 3!éie.],áh.Zdlaýoliilo.oralěii

60 ]9

6]

63

64

nn].h =mca.áiýj c€fu 65

Póhedjvl, za 5po eani[y 5di|žen

PóN€dá*ý: e4iý.h leln ioÉiý.h.pelá.ia cp. 57

PohlédáVky: ýydaiých d uh.psů 68

69

oplavná položka k poh edavkam

Krállodobý f n3nr]i m3ráel .dkeň 553

2

75 69] 551

l,ta]eikové cenné paplry k ob.hodovaii 16

D u]roýé.enné pap ry k3b.ho,jován

30 4a1

8] 2a

s2 453 453

33 645 34 64a

f

M a]ra a o9ánizV iab a i.j.h skuP ny

2



PAslVA

a5 33 622 3,1570

31 123

87

] 0]533

39 21a3 ] 32!]o.eňovaci íozd ly z přceiéni lĎáíčniho na]elku a záVazků

90 ] 399 ] 090Vys]edek hospodaieii.É len
943UÓeI ÝýsLedku ]]ospodařen] 91

92Výsledek ho§pod3řeiiVe {hváove m íizen

neuíazena ztab m nui.h ei
78

95

98

9!

10]

]03

o§lalni d ouhódobé závázky

]05 23 78

r08

110

onatíi závázky ýúói zafi éníaĎ.úň 111

ZáVazky k ínfu.iň so. á nih. zabézpeó.r á Veiejiel]3 zdíárcin ho Dorilén 112

T13

115

]16

zá€zky ze Vulah! k sláliilnu r.zpoélu 11T

nú ú2eni]ch saDospláVný.h .e ků 118

zaEu ky z lpÝiy.h respaÉnýclr cenný.h pap lů a pod ú 119

Zavau ky le spol.an li]m š]luženym Ve spo..lcsl 12a

2á[*y z penýj cíňin.Éi!L.| .p,.€.] a... 121

122

123

121

125

126

12| 23 23

ostalni kéikodobéf nančn výpomoci 12a

13D

]31

]32 33 6.15

54

22 4 2a2a

33 480

]02

l07



Il:[iffiilťiflžil!'"J!"Yýkaz zisku a ztráty 2019
plný rozsah

ke dni ,,,,9J.:,J,212019, ,,. ,,

{v celých tisících Kč)

lčo

62156853

Náz€ý, sido páVniloíma

a piedfiět dínóst Uaehi]ednorky

Nadace onent€čniho běhLr

Brno

TěšinSká ] 21 7]4

Brno

612 aO

a 035
I sp.liebovaié iáklp! a nakupovaié s Nžby 213
] 1a ]3

5

6 22a 22a
Zmený slav!:ás.b Va*nidnno 3 ákýaoe

zněiá slaýu zascb V3sli ónnoí
3 Eanizaón.]] s !ž.J
9

]]
12

16 snuVn] pokuiy úroky zplodlsni osbliípokulya penál€

]9

2a

ua
V odp]sy plodanymaleiek rýorba a po!žri íézerV aopíaVný.h poožek r 652 1652
23

Fmdáiý,jouhodobý már€lek

25

26

2T

Foskyli!léčlenSke přspévky á Pi spĚVky zúčlovane msz or§3iiuaói fi s.

a 035 8 035

3 978 a 973

::\
1 9

I /§ -:
q^\

pijaié piispévky zičo!áne mez o
Il m \

ru${l* r"l
\a C-mR .Ý/

č.
5

2

:l

I

]

l3

lV

15

18

21

22,

PíDdané.eiié PaP r, 3 p.diy 7 652

Tvcrbaa pó!rl léze|i a opre!iy.lr po]ozek

Vl
2a

Vll
29

2

3



TlŽbý za Vja*n Vykony a za.b.Ž
] 302

sm uvniPókuty Úokyzp.od]eíL óslrlnip.kúiy a penáe

1 ao2 1 Baz

9

9

11 d ouhodobslro nelrmóiiého 3 lrmotíého na]€iku

12 Tržbyz píodeJe.enný.h pap íi a pod ů

]3
Výnosy z klálkodóbéh. l,nančnilro ňájelku

]5 ]"lýiósy z d oIlrodobé[o l i3ičn]ho aareiku

8 97€ 8 978

c vys edek hóspodaienipřed zdáiénim 943 943

D \rýs edek lrGpodařen] p. zdanón]

22 4 2a2a

f

54

I

lV 1 8a2

6

]0

943

l/r?"Ť



Příloha k účetni závěrce sestavené k 31.12.2019
ív sou]adu s §§ 29 a 30 Vvhláškv č, 504/2002 Sb,)

1,NáZeÝ a sídlo účetni iednotkv:
Nadace orientačního běhu
Těšínská 1217l4
Bmo
IČ:62156853
Datun vzniku: 14.11.1994
Daturn zápisu do íadačního rej střiku: 25.2. 1 999
zapsána v Nadačním rejstřiku vedeném Klajským soudem v Bmě, oddíl N, vložka 194

2,Plá\,ni tbma ťlčetni iednotk\,
nadace

3.Vvnrezeni účelu. pro kteri b_\la účetni jednotka zřízcrla:
a)Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších spoftů napomáhajících zvyšování fyzické
kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné,
b,)ocbrana a tvorba životního prosťedí se zaměřením na piírodní prostoly, které jsou
úvedenými spofi y qužívály.

slQžgní správní rady nadace
lng. E\,žei Cigoš
lng. Pave1 Pekárek
]rlg, Pave] Komárek

složení dozorčí radv nadace
Ing, Pctí Přikr],1
Ing, Pctra Chrousto\,á
Ing, Lenka Korlár,kor,á

přcdseda správni lad1,
člen správni racl,r

č]el1 sprá\ 11í rady

piedseda dozorčí rady
č]cn dozorčí rad}
člcn dozorčí rad_v

V roce 2019 neproběhla žádná změna ve statuláních orgánech

6,Infolmace o Zakladatelích:
Nadace orienlačního běhu byla zřizena panem Evženenr Cigošern dne 1.1,11,1994 ir,rko
zŤizoýatelcln. Zřizoýaíel nevloži1 do nadace lnajetko\,ý Vkl.rd.

7,Vklady do vlastního iměl]í:
Dne 30.7.2002 podala nadace návrh na Zápis zťšení nadačního j1nění na částku 11 521 00j
Kč. Zápis byl proveden dne 24,10.2003,
Dne 15.12,2003 podala liadace návrh na zápis zq',šení nadačního jmční na částku 15 181 00j
Kč. Zápis bylproveden dne 12.05.2004,
Dne 4.6.2004 podala nadace návrh na zápis zv.ýšení nadačního imění na čáslku 1"7 942 003.91

Kč. Zápis b1,1 provcdcrr dnc l,7,200,1

'":
lla d
2
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,1,ostalni činnosti ťlčetní jednotk\,:

nc

5,Stalutárni orqlint, a znlčn}, prol,cdcnó r, ťrčetlim období:



Dne 28,12.2004 by1 podál Dá\Ťh ná zápis zvýšení nadačního jměni na částku 24 421 714,31
Kč, Zápis by1 proveden 25.].2005
Dne 14.11,2006 byl podán návrh na zápis Zvýšení nadačního jmění na částku 25 452'7'18,55
Kč. Zápis byl proveden 15,11,200ó
Dne9,11.2010byl podán návrh na zápis zvýšení nadačního jmění na částku 25 700 000 Kč,
Zápis byl proveden 16,11.2010,
Dne 5,12.2017 bylo zapsáro zvýšení nadačního jmění o 4.587.090,01 Kč majetek
k31.10,2017 u společnosti Cymts a 2.756.273,27 Kč majetek k8.11.2017 u investični
společnosli WMS
Dne 10.7.2019 bylo zapsáno zvýšení nadačního jmění '7.8I1.328,6'7 Kč majetek k30.4.2019
u společnosti Cyrrus a 282,897.45 Kč nrajetrlk k30.4.2019 u investični společnosti
Tesla
K 31.12,2019 je uiožení plostředků do nadačního kapitálu do nasledujícich institucí:

. J&T podřízený vklad ve výši 25 700 000 Kč

. Cyaus majetek ve výši 7 6l5 965 Kč

. Tesla (dŤive WMS) majetek ve výši 289 741,02 Kč
U Cyr rs je výše majetku volatilní návazně na proměruré hodnoty akciových společnosti na
akciovém 1rhu. Například k datl:04/2020 byla hodnota majetku 8 443 000 Kč, ktelá byla
lysoko íad hodnotoll majetku Cyrrus zapsanou v nadačnim rejstříku ve výši 7 811 328,67 Kč
k 04/2019.
Pokles nadačního jrněrri byl dorovnán v l,kvafiálu 2020,

8. ZapsanÝ nadační kapitál 33.194.226,12Kč

9-Účehí období Za které ie sestavena účetní závělka a rozvahový den
ličetním obdobím ťrčetníjednotk} je kalerrdfiIi Iok 2019
Rol\aho\_u'1n dnen dle 

"s 
19 oor,. ] /oL] jc ]l , l ], 20l9,

l 0.použitó úč(rtní metodv
Pohlcdár.k). a zálazk1, se oceňuji jneno\ iloU hodiotou, žádné nakoupcné nejsou,
Naclačni přispěrk) se účluji pies lbnd}. LJrokl,sc rozlišLrji do obdobi, c1o kteréh,l časově patii,
Dilidend_,, a piijalé dal}, s. ťrčtr!í. kc1l,b,,"l1,připsán,v na bankol,ni účel. Cáslk) v této Přilo7c
jsou ui,edelt,r' r Kč, pokud n.ni uvcdcno.jinak, Dary jsou účlován} dIe s\,ého účclrr. V připadč
piijetí daru pro nadačlri piiSpč\ k),. jsou účtován), do vlastniho jmění na účelově ulčcný fon1:l.

Vr nrczcni náklar]ů sour iseiícich s pořizenún cl]oLrhoclobé]io nehmotného a hmotného maietku

(Jccňo\ací ío7dí1\ pii uDlatnčni rcálnó hodno tv a oceněni ekviva]encí u cenných papirů a

Occnčni pořizo\.acícenou. úroky nejsou součástí poiizovací cen!'

Vlnrczcni náklaclú souviscjicich s |ořiZcnilll ccnn h rua norlílů. zásob a ooh]edávek
ocerrění pořizovací cenou, Při pořízení CP jsou vedlejšími náklady poplatky obchodníkovi
s CP.

pgdilú
Stanoveni ]-cálnó hodnoty majetku §e použi\,á oceňovaci rnodel rra zák]adč tTžni hodnoty_
Zpilsob 7jjštční.ic na záklaclě podkladů od obchodnika s CP, oceňovaci rozdíly se úč|ují do
vlastního jnlění (921), ocenění C]P Dubai neni stanoveno dle obchodníka, ale z důvodu
opatrnosli byla ocellěna na 0.- Kč. Vzhledcn k probihajícimll spolu doposud nebyl majetek
\ ) řd,,er.

2

154



Po§tup tvorbY a použití oplavných položek ,neb
_Y1}, shledfuly dú\,ody pro 1vorbLl

qdpisování maietku-ne

ili leZeIF neb! lv shlcllán},.hll,odv plo l\C]lbu

Vzáiemlé 7účto\,álli-l1c

Vctud: k.rr.otl. rl,,/Jll l ,]ť-lll k.lrzť\R .r1,1JlL Lcťl]l,z"rcr\1 ,ll.,|,L ,||t'\B

b i ťlčctnich záznxmů
L,četni záznarrry jsoLr zpracová\,ánv pomoci solirl arc ]Iclios Oranlrc

12,Zpťrsob a rlisto irscho\\, účelnich Z.i7nalnú
Účemí záznamy jsou archivovány v souladu s §§ ]I a ]2 ZoU \ pljlučnim árchilu účetni
jednotky.

13.Inlb]mace o r,ÝznamnÝch Událostech. l(tcró n&stah'nlezi roz!aho\,ím dnenl a okaInžikcnl
scstaveúi účetní závěťkv

Na konci roku 2019 se poprr,é objcvily zprá\y z Čin! týkajíci se COVID-lq (kor.orravirrrs), V
prvních měsícich lokrt 2020 se virus rozšířil do celého sr,ěta a negativnč o\livllil n1loho Zemí,
I kd!,ž v době Zveřejnění tóto íičetií Závěrk!,sc situace neustá]e mění. Zdá Se. žc ncgativ]lí \,liv
této pandcmje na svělo\,ý obchod, na firm}r i na jeclnotlivce múže být vťrrějši, nez sc
pťlvodně očekáva1o. Srněnný kurz CZK/Xxx oslabiI. hodnota ikcií na 1r2ích klesla a ccn}
komodit zaznamenávají lr'znamné fluktuace. Probže se situace neustále v},\úí. !edení
Nadace není v současné dobé schopnó spolehlivě k\,antitlkovat potenciálni dopad} těchk)
událoslí na Nadacj. .Iakýkoli negativní \,liv. lespektive ztrát,v. zahr0c Nadace do ťLčeliiclvi a
účetní zál,ěrk1, v roce 2020.
Vedení Nadace zvážilo potcnciální dopady Co\ilD-l9 na s\,é aktivity a činnost a dospčlo k
závěru. že nemají význan.ný r,liv na předpokiad nepictržitého h,áni Nadace, Vzhleclcnl k
tonrL byla účetní závěrka k 3 l , l2, 2019 zplacována za přcdpokladu. že Nadace bude nadálc
schopna poklačovat vc své činnosti.

Dle aktuálniho ocenéní maietku nadace je hodnota nadačního kapilálu k 0,1,/2020 celkerl
34 431726.95 Kč a je \ětší než hodnota Zapsaného nadač]]iho kapitálLr v naclačnim rcjstříku
ve výši 33,794,226,12 Kó k 04i2019_

učasti r. obchor]rricir
Ne

1_5.Inlórnlacc o ťtoiseclr akcii a oodílúťealizovani,ch bčh.ltr účelniho obi:]obi
Ne

l6,1nlbrnlace o irkciích a podilcch

#

54

vKč



.-]=rj*rE(].wU8^l

.)Ř.drl.'.'"..YRRISxs

V Loce 2019 proběhl prodej 7708ks SG CYR Div Ind CZK irrvestiční služby CYRRUS X a

nákup 7000ks BNP Ta '] aiisnan 3 investični služby CYRRUS X a nákup l050ks RNP TC
'L'aLisma1],1 invesličrrí služby CYRRUS X.

l7,\laielko\:c cenne Ďa]]]r\. čnilelné .r Driolitní tllrrhooisv

ano - maj etkové ce né papíry a podílový íbnd

částkv vznikló v rlanérrr účetnirn,lbclobi se Zb\.tkorou dohou snlatiosti18,Dlužené
5 lel
Ne

19-Přehled sDlatnÝc dlulrů
Sociání pojištění 0 Kč
Zdravotní pojištění 0 Kč
Daň silrriční 0 Kč
Daň z příjmu PO 0 Kč
Cclni orgány 0 Kč.

]i),Dluhr krr té Ďlnohodnolnou 7árukoU dauou účetniicdnotkou
Ne

21,Celková rÝše zár'azků neobs aženÝch v
Nc

22,VÝsledek ho spodařeni r členěnipodle jedrrodilÝ ch d],uhú činiosti
H]evní čit]nost-,
Vcdlejší činnost

9,12,669.76 Kč
.neni

Zdaňovaná činnoSt: 0 Kč
Nezdaňo!aná čirrnost: 942,669,76 Kč

2j,Inlbť]nace o 7aměstnancich
Nlldacc ncnl|] Zil]nčstnance

,1,()dl]lě

\e
č]cn[rnT kontlolnich ln

25.Účasti členťl stalutát.ni konfiolnich .r j inÝch orcánťl a i ich roclinnÝch slušn íkťr

v osobách s rimiž účetni icdrrotka lrzar.řcla za vvkazov účetni obclobi crbchoclní smlouvl

nebo iinč smlu r,t,tí vztahy
Byla uzavřená nájcmni snlouva s nájcmným v ccně ob\,!,klé \, danóm místč a

Llzavicne smlouva o administntil,ní čirrnosti v ccně obvyklé

ctko\á í č]enťlm sta icIr ch or

čase. Dále bt]a

kontrolní



Členůn statutáŤnich olgánů, Ýčelně bývalých, ncbyl_"* poskylnuty běhe1! účetniho obdobj
žádné zálohy ani úvěTy, Taktéž účetní jednotka ncpřijala bélren írčctního období žádný
závazek na_jejicl,i ilčet..iakožto ulčitý drlLh záruk,v,

Výše daňoVé úlevy čerpání daňové úlevy nutno Vyčerpat do
2019 0Kč 83 220 Kč 2o2a

2018 0Kč 0Kč 2019
2017 26 22a Kč oKč 2o2a

2076 57 ooo Kč 0Kč 2019
2075 oKč 0Kč 2018

29,Intbllnacc o Změnách dinio\,é ti ha:žného či minlllÝclr ťlčctnich období
Ne

3o,Kon]e tář k r,ÝznanrnÝrn poLožká resD krrnjnánl no]ožek rolvi]h\, n \,Ýkazu Zisku a

ztlát\l
Ne

3 1 ,Přehled přii atÝch a Doskvtnulí,ch Clartl

Nadace přijala dar od J & T BANKA v celkové výši 218.450 Kč na nadační příspěvky a byl
zaúčtor,án do fondů,

Přehled poskytnutých příspěvků:

sportovní ccntřa mládeže 20l9, nadačni příspěr,kl,v roce 2{}l9:
l, Příspč\,ek SpoIto!nímu centru Inl't(leže plo region Pe ubicc
], Přispě\,ek sporto\niIIL] ccntn] n]ládcžc Mol,avskosle7ského kraj€
3. Příspěvek spoíovníinu oenfu Inládeže Libercckóho kíajc
4, Přispěrek spoto\iirnu ccntnl mládcžc Plaha
j, Piíspěvek spolto\ninlu cenlru ňládcžc Západočcské
6, Přispčvck sportolnílnu centru filádeže Han'lcké olrlesli
7, PřispčÝck Spol,to\1rinlu centru mládeže VaIlšsko
E, Pl1,1(\cl \fo1,o\1,1ll1.1ccll l. llll,dťle\K q ,,-,/"h, \ .,.\
9, Přispěvek Sporlo\,llimtl ceDlřu lnládcžc'lcslV Brno
] 0. Pii§pěvek spoío\Tilllu oen!U nládeže Králo\chradcckLr
l l, PříSpč!,ck Spoíto!nilnu centru mládeže ,]ičin

6tJ 000 Kč
]0 000 Kč
5ó 000 Kč
80 000 Kč
]l000Kč
.1] 000 Kč
:] l 000 Kč
]j 000 Kč
]9 000 Kč
]] 000 l(č
60 000 Ki

celkem

sporlovni ť€ntra děti 20l9, ,lad.rční příspč}k} ! řoce 2019
1. PříspěVek spoío\Tnnu cenliu dčli pro řcgion Perdub]cc
2, Příspěvek spoío\nilntl cc|h,(l dčti oblasti V) soóina
3. Pří5pěvek §poío\nilnu centru dčlí Libcícckóho kraie

, lr ,p.rlk .p.,1^, illl ťc, lr, d.l D,,\:il
5, Příspěvek spoltovnilrlu ccnlnr dčti T,I Tesl1 B| )

6, Přispčvek spoftovníllu cenurr dčli SK Bmo ŽaboYiesk}
-, Pl,,|í\<k.I,UllU\llllllJcrl, |. dé, K\\ \lll.l..|\

486 000 Kč

j4 0i]0 Kč
50 000 Kč
?1 000 Kč
l5 0i]0 Kč
29 000 Kč
]] 000 Kó
]0 000 Kč

a
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27,Vlil zp]\qbi!c9]p]]!!! !]4]lfu čct 7isku l1ebo Ztrál\
\iÝše u\,cdené nelody rremají vliY na r,ýsledkolé ťrČty,

28.Daňové ílle!!l]q !!q!LZ pii!]]]!]i!9]§Z0_9!l§!.azDP

Irok

2



3. PříSpě!ek spol1o\ni ]Lr centl'Ll déti Západočcskó oblasti
9. Piispé\,ek spoíovnímu cenlltl dčli Kíálolehladecka
10. Při§pě\,ek sporlo!rlimu centru děti Jiiiil
l l, Piispčvck spoíovnimU ccntrll dčtí Valašsko
l r,.fť,L\,lU,lo\,,lln . ( lll11l \lel, Kilnc',i.L
l3. Příspě\ek spo o\,1]imLr cerlt|U děLi I'Řha Kot]ářka

]9 000 Kč
3.1 000 Kč
3] 000 Kč
1l 000 Kč
]0 000 Kó
72 000 Kč
18 000 Kč] .1, Pil\Dč\ck sDol1o\ ninrll ccrllrll dčli N1ol.L\ skoslezskcho krtlie ()B

celkcm

32,Přiiaté dotace

Nc

501 000 Kč

Nejsou

33.Přehled o veřeinÝch sbíIkách

]5-Daiší inl'C]rnace dlc irr ahl ílčetni iednotkv a illfornlacc \,\,žado é zvl. nrár,. ořer]oisl

audi

j7 ()k;lrnžik \esll\,ení ťlčctlti 7á\ělk\
V Bmě dne ]2. dubrla 202()

Účetni zá\,ěrka k3l.plosinci 2019 byla sestavena Za předpokla<iu nepřetržitého trvání
společnosti, Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpral,y, ktelé by mohiy Z této

nejistoty vyplývat.
V nezidobí nezi sestavením ilčetDí závěrky a datem účetní závěrky nenastaly žádné
významné události. které by měly vliv na tuto účetní závěrku,

Ing,Ir,žcn (ligoš
předseda sprá\,ni lad},

audir

Nadece vlast i ccnnó papi|v u společnosti All Propcny Limiled (APl) Dubai (isou součástí
oslirtt]ibo maictku), \,' důsledku sr,ětové ekonomické krize Společnost APL k 05/2010 sdčlila.
že ncbucie dále obchodolat a postupem času začne \Ťacet prvolní iivestice -]" výnosy.
./ drlr,odu pomalého postupu l,reccni kapitálu od APL vznikla skupina českýcl' a slovenských
klientfl. kteří se rozhodli picvzit inicialivu a začali aktjvně vymáhat pohlcdávky Ll APL-
podánín k hromadnó ža]obě na APL na pťokuratuie v Dubai prostiednictvín,l
právnické fin]]y p, Rashidon bin -i\ritbon v Spojcrrých ,Lrabských emir,lttech. Nadace se k
hronadné žalobč připojila a v roce 2010 ultadila zálohu na výdaje ve výši 7,13 eulo, V Ioce
]01 9 pokačovalo \,],rnáhání pohledár,k,v,

audit úč, l1l\ ěrk

,b

ot
§ Ťo

a4

Sestavila:
Lucie veselá z

3,1,způsob vvpoiádání výslcdku lTospodařeni z přcdcházeiicich ťLčetních období
Po sch\,á]ení účctní zár,ěrk},za rok 2018 byl \,ýsledek hospodařelli ťrčetního obdobi roku 2018
pievcdcn část do i'ondu organizacc-piispěr,kl,a část do fondu nerozdělen;ich zisků minulých
1et.


