
NADAČNÍ FOND

Výroční zpráva za rok 2012



1

Obsah:

Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Zlatý oříšek ................................................................  strana  2

Základní údaje o Nadačním fondu Zlatý oříšek  ..............................................................................................  strana  3

Přehled činnosti za rok 2012  .........................................................................................................................  strana  4

Přehled o přijatých darech  ............................................................................................................................  strana  4

Finanční zpráva za rok 2012  .........................................................................................................................  strana  5

Rozvaha ........................................................................................................................................................  strana  6

Výkaz zisku a ztráty .......................................................................................................................................  strana  11

Zlatý oříšek 2012 obrazem ............................................................................................................................  strana 14

Zpráva revizora o výsledcích kontrolní činnosti  ..............................................................................................  strana  15

Děkuji Patrícii Janečkové, ve své době dvanáctileté dívce s úžasným pěveckým talentem  
a vítězce Zlatého oříšku, která mě svým finančním darem na rozvoj soutěže inspirovala  
k založení Nadačního fondu Zlatý oříšek.

 Jiří Kotmel



2

Ano, je to již 15 let kdy v roce 1998 soutěž Zlatý oříšek založila 

moje maminka Dagmar Kotmelová. Bylo to v době, kdy vedla 

v České televizi redakci pro děti a mládež a mimo jiné zde stála 

za vznikem v té době populárních dětských televizních pořadů 

Vega a Magion. Pamatuji si tuto dobu velmi dobře, neboť jsme 

s moji ženou společně vymýšleli 1. logo Zlatého oříšku. Rozhod-

ně jsem ale ve svých 26 letech netušil, jak moc tento její počin 

v budoucnu pozitivně ovlivní nejen mě, ale také velké množství 

šikovných dětí, které dnes již prestižní soutěží Zlatý oříšek prošly.

Samozřejmě, že počátky Zlatého oříšku nebyly jednoduché, neboť 

bylo nejprve potřeba najít pochopení a porozumění médií i mnoha 

institucí. To vše se nakonec podařilo a v průběhu následujících let 

se Zlatý oříšek pod máminým vedením slibně rozvíjel. Bohužel však 

pouze do roku 2003, kdy podlehla své těžké a dlouhotrvající nemoci.

Nedávno jsem se potkal s jedním z vůbec prvních držitelů ceny 

Zlatý oříšek, naším současným nejlepším šachistou a šachovým 

velmistrem Davidem Navarou, kterému v roce 1998 bylo 13 let. 

David a dalších devět nejúspěšnějších dětí tohoto ročníku si 

odnesli první sošky Zlatého oříšku. 

Vzpomněl jsem si při této příležitosti na dobu, kdy jsem stál před 

rozhodnutím, jak s tímto dědictvím naložit. Ve svých 31 letech 

jsem sice chápal smysluplnost unikátního projektu, který podpo-

ruje potenciál dětí České republiky, ale sám jsem s dětmi příliš 

zkušeností neměl a nebojím se dokonce říci, že v té době mně 

bylo toto téma úplně cizí.

Dlouho jsem se ale nerozmýšlel a za těch deset let, co jsem jako 

organizátor soutěže prošel zhruba 1 500 přihlášek, ve spolupráci 

s výběrovými komisemi udělil 300 nominací a předal 100 Zlatých 

oříšků těm nejnadanějším a nejšikovnějším dětem České republi-

ky společně s celkem 1 000 000 korun na podporu jejich dalšího 

rozvoje, se můj vztah k dětem zcela změnil. Zásadně se na této 

změně podepsal i příchod a dospívání vlastních dětí. 

Velmi mně také s mým vstupem do tohoto pro mě nového světa 

pomohla mámina dlouholetá kolegyně z České televize, scéná-

ristka a dramaturgyně pohádek a dětských pořadů paní Zdena 

Brunclíková, která je dodnes mediální manažerkou soutěže.

Možná právě schopnost empatie a vlastní prožitky rodičovských 

povinností mně pomáhaly citlivěji prožívat různá rodinná prostředí 

nadaných dětí. Mnohokrát jsem tak vnímal nejen radost, ale i nářky 

rodin, ve kterých na pokračující rozvoj často úžasného talentu a 

nadání dětí nebyly finanční prostředky. V určité fázi rozvoje je totiž 

potřeba udělat nějaký zásadní krok kupředu. Tím může být třeba 

nákup kvalitnějšího vybavení nebo konfrontace dovedností na 

zahraničních soutěžích. Pokud však prostředky na zajištění těchto 

potřeb rodinám chybí, nezřídka to vede i k ukončení činnosti často 

jinak velmi nadaného dítěte. Za takovým koncem ale může stát 

i aktuálně zhoršená ekonomická situace celé rodiny.

Logickým dalším krokem tedy bylo založení Nadačního fon-

du Zlatý oříšek, který nejenže plně přebírá organizaci soutěže 

Zlatý oříšek, ale dále rozšiřuje možnosti materiální podpory 

rodin nadaných dětí České republiky. Ve spolupráci s existující 

strukturou partnerských firem, institucemi a osobnostmi již nyní 

nabízí pomoc rodinám v případech, kdy na základě nedostatku 

prostředků hrozí promarnění často již nemalými částkami zain-

vestovaného dětského potenciálu.  

Předkládáme Vám tedy vůbec první výroční zprávu Nadačního 

fondu Zlatý oříšek, který se za dva a půl měsíce své existence 

v roce 2012 již alespoň částečně podílel na realizaci 14. ročníku 

soutěže Zlatý oříšek.

Váš 

Mgr. Jiří Kotmel 

předseda správní rady

Nadačního fondu Zlatý oříšek

Po patnácti letech na novém začátku. 
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Základní údaje o Nadačním fondu Zlatý oříšek  

Vznik fondu: 16. 10. 2012

Nadační fond Zlatý oříšek vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 16. října 

č. j. zápisu oddíl N, vložka 977 a je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech (dále jen „zákon“).

Zřizovatel:  Zřizovatelem Nadačního fondu Zlatý oříšek je: Mgr. Jiří Kotmel, nar. 1. 2. 1972,  

Nad Rokoskou 9/799, 182 00 Praha 8 – Libeň

Nadační jmění tvoří peněžní prostředky uložené na č. ú: 255095320/0300

sídlo nadačního fondu je:  Nad Rokoskou 27, 182 00 Praha 8 

Identifikační číslo nadačního fondu je 242 33 722

správní rada:  Mgr. Jiří Kotmel – předseda správní rady 

MUDr. Kateřina Bojová – členka správní rady 

BC. Lenka Šejbová – členka správní rady

Revizor: Mgr. Jana Hatašová

Účel Nadačního fondu Zlatý oříšek:

•  organizace celonárodní soutěže Zlatý oříšek s cílem pravidelně každoročně při slavnostním televizním finále prezento-

vat a oceňovat 30 nadaných a úspěšných dětí České republiky, včetně dětských kolektivů, a to napříč všemi obory,

•  široká medializace a propagace nadaných a úspěšných dětí České republiky a získávání tak nových materiálních 

i nemateriálních příležitostí k dalšímu rozvoji těchto dětí,

• propagace a podpora dětských volnočasových aktivit,

• motivace a inspirace rodičů k volnočasovým aktivitám dětí,

• propagace výše uvedených účelů nadačního fondu k získávání podpory, darů, grantů a dalších zdrojů pro jejich realizaci,

•  shromažďování finančních prostředků určených k zajištění dalších kulturních, společenských aj. akcí na podporu 

rozvoje nadaných a úspěšných dětí České republiky. 
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Přehled činnosti za rok 2012

Nadační fond Zlatý oříšek se během roku 2012 zaměřil především na přípravu své činnost a vlastní vznik. V období zá-

věru roku 2012, kdy fond od 16. října zápisem do nadačního rejstříku začal oficiálně existovat, se ihned zapojil do reali-

zace 13. ročníku soutěže Zlatý oříšek. Svými nadačními příspěvky podpořil především přípravu a vznik jejího televizního 

finále, které se každoročně koná na Nový rok v České televizi. Tuto podporu realizoval z prostředku dotace Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy, kterou nadační fond získal rovněž v závěru roku 2012. 

Vzhledem k tomu, že slavnostní televizní finále vysílá Česká televize vždy na Nový rok následujícího roku, bylo 10 vítězů 

soutěže Zlatý oříšek 2012 podpořeno nadačními příspěvky až v roce 2013.

Přehled o přijatých darech

Nadační dary

Nadační fond Zlatý oříšek neobdržel v roce 2012 žádný dar.

Dotace a Granty:

Nadační fond Zlatý oříšek obdržel v roce 2012 následující dotace a granty:

Ministerstvo školství mládeže tělovýchovy  ............................................................................................ 150 000,00 Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (v Kč)

Majetkový vklad zřizovatele fondu  ............................................................................................................... 10.000,00

Počáteční stav na účtu fondu  ..................................................................................................................... 10.000,00

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2012  ......................................................................................................8.282,00

Výnosy celkem  ......................................................................................................................  150 013,00
 z toho:  Nadační dary celkem:  ..................................................................................................0,00

  z toho  od fyzických osob .........................................................................................0,00

   od právnických osob  ....................................................................................0,00

  Granty a dotace:  ..............................................................................................150 000,00

  Úroky   ...................................................................................................................13,00

  Jiné výnosy  ................................................................................................................ 0,00

Náklady celkem  ....................................................................................................................  151 731,00
 z toho:  Nadační příspěvky celkem  ............................................................................... 151 500,00

   z toho fyzickým osobám  .............................................................................. 0,00

  Personální náklady  ..................................................................................................... 0,00

  Dodavatelé a služby  ................................................................................................... 0,00

  Bankovní poplatky  ...................................................................................................231,00

  Ostatní náklady  .......................................................................................................... 0.00

Podrobnější rozpis shora uvedených nákladů je uveden v analytických podkladech účetní závěrky fondu k 31. 12. 2012, 

které byly součástí jejího přezkoumání revizorem fondu.

Náklady související se správou fondu ve smyslu § 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2012 celkem 231 Kč.

Limit těchto nákladů, který podle statutu fondu nesmí překročit 35 %, byl dodržen.
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AKTIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období 
Stav k poslednímu dni 

účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29  01 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  02  

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  03  

2. Software  04  

3. Ocenitelná práva  05  

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  06  

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetelk  07  

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  08  

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  09  

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20  10  

1. Pozemky  11  

2. Umělecká díla, předměty a sbírky  12  

3. Stavby  13  

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  14  

5. Pěstitelské celky trvalých porostů  15  

6. Základní stádo a tažná zvířata  16  

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  17  

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  18  

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  19  

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  20  

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až 28  21  

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách  22  

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem  23  

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  24  

4. Půjčky organizačním složkám  25  

5. Ostatní dlouhodobé půjčky  26  

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  27  

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  28  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40  29  

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  30  

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. 12. 2012 ( v celých tisících Kč )

›
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AKTIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období 
Stav k poslednímu dni 

účet. období

2. Oprávky k softwaru  31  

3. Oprávky k ocenitelným právům  32  

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  33  

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  34  

6. Oprávky ke stavbám  35  

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí  36  

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  37  

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  38  

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  39  

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  40  

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81  41  8

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51  42  

1. Materiál na skladě  43  

2. Materiál na cestě  44  

3. Nedokončená výroba  45  

4. Polotovary vlastní výroby  46  

5. Výrobky  47  

6. Zvířata  48  

7. Zboží na QDVNODGČDY�SURGHMQiFK  49  

8. Zboží na cestě  50  

9. Poskytnuté zálohy na zásoby  51  

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71  52  

1. Odběratelé  53  

2. Směnky k inkasu  54  

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry  55  

4. Poskytnuté provozní zálohy  56  

5. Ostatní pohledávky  57  

6. Pohledávky za zaměstnanci  58  

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění  59  

8. Daň z příjmů  60  

9. Pohledávky za zaměstnanci  61  

10. Daň z přidané hodnoty  62  
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AKTIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období 
Stav k poslednímu dni 

účet. období

11. Ostatní daně a poplatky  63  

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  64  

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků  65  

14. Pohledávky za účastníky sdružení  66  

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  67  

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů  68  

17. Jiné pohledávky  69  

18. Dohadné účty aktivní  70  

19. Opravná položka k pohledávkám  71  

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80  72  8

1. Pokladna  73  

2. Ceniny  74  

3. Účty v bankách  75 8

4. Majetkové cenné papíry k obchodování  76  

5. Dluhové cenné papíry k obchodování  77  

6. Ostatní cHnné papíry  78  

7. Pořízený krátkodobý finanční majetek  79  

8. Peníze na cestě  80  

IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84  81 

1. Náklady příštích období  82  

2. Příjmy příštích období  83  

3. Kursové rozdíly aktivní  84  

AKTIVA CELKEM ř. 1+ 41  85  8

PASIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období
Stav k poslednímudni 

účet. období  

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91  86 8

I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90  87  10

1. Vlastní jmění  88 10

2. Fondy  89  

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90  

II. Výsledek hospodaření celkem  91 -2

1. Účet výsledku hospodaření  92  -2 ›
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PASIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období
Stav k poslednímudni 

účet. období  

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  93  

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  94  

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96 + 98 +106 +130  95  

I. Rezervy celkem ř. 97  96  

1. Rezervy  97  

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105  98  

1. Dlouhodobé bankovní úvěry  99  

2. Emitované dluhopisy  100  

3. Závazky z pronájmu  101  

4. Přijaté dlouhodobé zálohy  102  

5. Dlouhodobé směnky k úhradě  103  

6. Dohadné účty pasivní  104  

7. Ostatní dlouhodobé závazky  105  

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129  106  

1. Dodavatelé  107  

2. Směnky k úhradě  108  

3. Přijeté zálohy  109  

4. Ostatní závazky  110  

5. Zaměstnanci  111  

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  112  

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění  113  

8. Daň z příjmů  114  

9. Ostatní přímé daně  115  

10. Daň z přidané hodnoty  116  

11. Ostatní daně a poplatky  117  

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  118  

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků  119  

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  120  

15. Závazky k účastníkům sdružení  121  

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  122  

17. Jiné závazky  123  

18. Krátkodobé bankovní úvěry  124  
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PASIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období
Stav k poslednímudni 

účet. období  

19. Eskontní úvěry  125  

20. Emitované krátkodobé dluhopisy  126  

21. Vlastní dluhopisy  127  

22. Dohadné účty pasivní  128  

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  129  

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133  130  

1. Výdaje příštích období  131  

2. Výnosy příštích období  132  

3. Kurzové rozdíly pasivní  133  

PASIVA CELKEM ř.86 + 95  134 8
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Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

A.      NÁKLADY
I.  Spotřebované nákupy celkem (součet I. 1. až I. 4.) 

1. Spotřeba materiálu  

2. Spotřeba energie  

3. Spotřba ostatních neskladovatelných dodávek  

4. Prodané zboží  

II.  Služby celkem (součet II. 5. až II. 8.) 152 152

5. Opravy a udržování  

6. Cestovné  

7. Náklady na reprezentaci  

8. Ostatní služby 152 152

III. Osobní náklady celkem (součet III. 9. až III. 13.)  

9. Mzdové náklady  

10. Zákonné sociální pojištění  

11. Ostatní sociální pojištění  

12. Zákonné sociální náklady  

13. Ostatní sociální náklady  

IV.  Daně a poplatky celkem (součet IV. 14. až VI. 16.) 

14. Daň silniční  

15. Daň z nemovitosti 

16. Ostatní daně a poplatky  

V. Ostatní náklady celkem (součet V. 17. až V. 24.) 0 0

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

18. Ostatní pokuty a penále  

19. Odpis nedobytné pohledávky  

20. Úroky  

21. Kursové ztráty  

22. Dary  

23. Manka a škody  

24. Jiné ostatní náklady 0 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2012 ( v celých tisících Kč )
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Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 
(součet VI. 25. až  VI. 30.)  

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  

27. Prodané cenné papíry a podíly  

28. Prodaný materiál  

29. Tvorba rezerv  

30. Tvorba opravných položek  

VII.  Poskytnuté příspěvky celkem (VII. 31. + A. VII. 32.) 

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  

32. Poskytnuté členské příspěvky  

VIII. Daň z příjmů celkem  

33. Dodatečné odvody daně z příjmů  

NÁKLADY CELKEM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. + VIII.) 152 152

 

Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

B. VÝNOSY     
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet I. 1. až I. 3.)  

1. Tržby za vlastní výrobky  

2. Tržby z prodeje služeb  

3. Tržby za prodané zboží  

II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet  II. 4. až II. 7.) 

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby  

5. Změna stavu zásob polotovaru  

6. Změna stavu zásob výrobků  

7. Změna stavu zvířat  

III. Aktivace celkem (součet III. 8. až III. 11.)  

8. Aktivace materiálu a zboží  

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb  

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  

IV.  Ostatní výnosy celkem (součet IV. 12. az IV. 18.) 0 0 ›
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Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

13. Ostatní pokuty a penále  

14. Platby za odepsané pohledávky  

15. Úroky  

16. Kursové zisky  

17. Zúčtování fondu  

18. Jiné ostatní výnosy 0 0

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 
(součet V. 19. až V. 25.)  

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  

21. Tržby z prodeje materiálu  

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  

23. Zúčtování rezerv  

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  

25. Zúčtování opravných položek  

VI. Přijaté příspěvky celkem (součet VI. 26. až VI. 28.) 

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  

27. Přijaté příspěvky (dary)  

28. Přijaté členské příspěvky 

VII.  Provozní dotace celkem (VII. 29.) 150 150

29. Provozní dotace 150 150

VÝNOSY� CELKEM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) 150 150

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 
(VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)

-2 -2

34.  Daň z příjmu  

D. Výsledek hospodaření po zdanění  (C. - 34.) -2 -2
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Zlatý oříšek 2012
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Zpráva revizora o výsledcích kontrolní činnosti

Mgr. Jana Hatašová, revizor Nadačního fondu Zlatý oříšek podává správní radě nadačního fondu ve smyslu § 17 

odst. 3 písm. e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů,  

tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.

Ve smyslu článku 8 statusu nadačního fondu ze dne 20 října 2012 člení revizor tuto svoji zprávu do níže uvedených 

částí:

1.  Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného  

nadačním fondem

2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy

3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění

ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví 

vedeného nadačním fondem

Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 5 statusu nadačního fondu. Dle tohoto 

ustanovení může nadační fond kromě poskytování nadačních příspěvků za účelem podpory nadaných, úspěšných, 

aktivních a cílevědomých dětí České republiky se také podílet na organizaci celonárodní soutěže Zlatý oříšek s cílem 

pravidelně každoročně při slavnostním televizním finále prezentovat a oceňovat 30 nadaných a úspěšných dětí České 

republiky, včetně dětských kolektivů, a to napříč všemi obory.

Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve smyslu 

článku 5 statusu nadačního fondu.

Revizor  dne 17. května 2012 přezkoumal správnost účetnictví nadačního fondu za období od 20. 10. 212 do 

31. 12. 2012. Na základě tohoto přezkoumání revizor sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky  

ke správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu.
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ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy

Revizor nadačního fondu přezkoumal roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2012, kterou shledal jako 

správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Roční účetní uzávěrka podává ve všech 

významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace Nadačního fondu Zlatý 

oříšek k 31.12. 2012.

Revizor nadačního fondu dále přezkoumal předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2012,  

kterou shledal jako správnou a splňující náležitosti § 25 zákona č. 277/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, 

ve znění pozdějších předpisů. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly revizorem posouzeny jako správné, 

úplné a dostatečné.

ad 3) souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění

Revizor nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti neshledal žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byl 

povinen správní radu Nadačního fondu Zlatý oříšek upozornit.

V Praze dne 17. května 2012

Mgr. Jana Hatašová

revizor Nadačního fondu Zlatý oříšek



www.zlatyorisek.cz

NADAČNÍ FOND


