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Ačkoliv pandemie koronaviru zasáhla svět a ovlivnila život nás 
všech, aktivity Nadačního fondu Zlatý oříšek se nezastavily. I ko-
nání soutěže Zlatý oříšek bylo nejprve ohroženo, ale nakonec se 
nám s mnoha omezeními povedlo v září uspořádat nejen krajské 
kolo ve Zlínském kraji, ale za přísných bezpečnostních opatření 
také celostátní kolo včetně jeho novoročního televizního finále. 

Ze 150 přihlášených dětí z celé České republiky bylo opět nomino-
váno 21 dětí a dětských kolektivů napříč obory. Díky České televizi 
bylo pak celé natáčení připraveno tak, aby byla respektována 
veškerá platná vládní nařízení a zajistili jsme bezpečnost a ochranu 
zdraví zúčastněných dětí a jejich rodičů. Finále tak sice proběhlo v 
maximální míře distančně a do studia jsme mohli postupně pozvat 
pouze sedm vítězů, ale všichni ostatní soutěžící dostali také svou 
příležitost a jejich představení proběhla přes sociální média. Jsme 
tak moc rádi, že jsme mohli alespoň vítězům soutěže předat tra-
diční keramickou sošku ptáčka se zlatý oříškem v zobáčku a šek 
v hodnotě 20 tisíc korun. 

Díky propracovanému a unikátnímu systému podpory talentova-
ných a úspěšných dětí České republiky pomohl nadační fond také 
minulým účastníkům soutěže Zlatý oříšek. Finančně nebo materiál-
ně vybrané děti podpořil částkou téměř 220 000 Kč. 

Ve své věkové kategorii nejlepší český trialový závodník v disciplíně 
TRIAL David Fabián z Rybníků (ZO 2016, 2018) požádal o příspěvek 
na soustředění a závody ve Španělsku. 

O podporu závodní činnosti a pro dosažení co nejlepších výsled-
ků na závodech Českého poháru a MČR v sezóně 2020 - 2021 
požádal také největší talent českého plavání Mikuláš Rudolf Cogan 
z Nové Paky (ZO 2017).

Finanční podpora putovala dále na účet velmi šikovné lukostřelkyně 
Elišky Fialové (ZO 2019) z Hradce u Plzně jako příspěvek na moder-
nizaci sportovního olympijského luku.

Výkonný notebook získal neskutečně talentovaný programátor 
LEGO robotů Jakub Janoušek (ZO 2018) z Třeště.

Nejúspěšnější taneční pár ve své kategorii v ČR Natálie Vališová 
a Martin Novák (ZO 2019) z Tanečního klubu Gradace z Kroměříže 
získali příspěvek na taneční soustředění se zahraničním lektorem. 

A vynikající houslista Eduard Kollert (ZO 2016) pomocí podpory 
z nadačního fondu z části uhradil další ročník studia na Escuela 
Superior de Música Reina Sofía v Madridu.

Další infomace o dětech Zlatého oříšku a formách jejich podpory 
nalezete na stránkách www.zlatyorisek.cz.

Na tomto místě je třeba ocenit velkou pomoc ze strany našich štěd-
rých podporovatelů, partnerů, sponzorů, ale i soukromých dárců, 
kteří Zlatému oříšku pravidelně přispívají často již mnoho let. 

Především děkujeme společnosti Veolia Česká republika a.s. a Na-
dačnímu fondu Veolia za již čtrnáctiletou spolupráci, bez které by 
projekt nemohl tak dlouho existovat.

Děkujeme společnostem Fénix Trading spol. s.r.o., Knowlimits 
Group a.s., ČEPS, a.s., Lacina Foundation, společnosti Hodinářství 
Bechyně s.r.o., TextilEco a.s. společně s Nadací Sova, Siko a.s., 
advokátní kanceláři KŠD LEGAL s.r.o. nebo Pavlu Kotasovi a ŽPSV 
a.s. za jejich finanční dary. 

Děkujeme také společnosti Activa spol. s.r.o., za tradiční dodávku 
kancelářského vybavení, a společnosti Pricewaterhouse Coopers 
ČR, s.r.o. společně s Nadací Via, které svou sbírkou zaměstnanců 
přispěly na nákup notebooku pro Jakuba Janouška.

Letošní ročník podpořila znovu také společnost České dráhy, a.s., 
která umožnila dětem a jejich rodičům cestovat na akce Zlatého 
oříšku vlaky zcela zdarma.

Děkujeme našim mediálním partnerům v čele s Českým rozhlasem, 
vydavatelstvím Borgis a časopisem ABC.

Velký dík patří společnosti TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH, 
s.r.o., díky které jsme celý další rok mohli jezdit hybridní Toyotou.

Zvláštní poděkování patří Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství 
mládeže a tělovýchovy za jejich dlouhodobou podporu projektu.

Celková suma, kterou do této doby Nadační fond Zlatého oříšku 
dětem přerozdělil, již přesáhla částku 3 150 000,- Kč!

Děkujeme.

Koronavirus nás nezastavil
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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 účtu č.: 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 21 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 2020

V roce 2020 se Nadační fond Zlatý oříšek opět zaměřil především na realizaci 22. ročníku celonárodní soutěže  

Zlatý oříšek a dále pak na organizaci krajských předkol, ze kterých se vzhledem k pandemií koronaviru uskutečnilo 

pouze to ve Zlínském kraji.

Kromě materiálního a organizačního zajištění celostátního i krajského kola podpořil nadační fond svými nadačními

příspěvky přípravu a vznik televizního finále Zlatý oříšek 2020, které se každoročně vysílá na Nový rok v České televizi.

Dále nadační fond vyplatil finanční a materiální podporu vítězům Zlatého oříšku 2020  a také podpořil několik minulých 

účastníků soutěže Zlatý oříšek, jejihž rodiče o tuto podporu požádali. 

Tuto podporu nadační fond realizoval z darů a dotací, které získal v průběhu roku 2020.

 

Přehled o přijatých darech 2020

Nadační fond Veolia   ............................................................................................................................ 100 000,00 Kč

Activa, s.r.o. (věcný dar)  ......................................................................................................................... 34 503,00 Kč

ČEPS a.s.  ............................................................................................................................................ 100 000,00 Kč

Hodinářství Bechyně s.r.o.  ..................................................................................................................... 20 000,00 Kč

ABRA  ...................................................................................................................................................  20 000,00 Kč

KŠD Legal advokátní kancelář, s.r.o.  .....................................................................................................  10 000,00 Kč

Siko koupelny a.s.   ...............................................................................................................................  15 000,00 Kč

NWT a.s. / Kuraray Europe moravia s.r.o.  .............................................................................................. 10 000,00 Kč

Nadace Sova  ......................................................................................................................................... 12 500,00 Kč

Lacina Foundation  ................................................................................................................................. 40 000,00 Kč

Knowlimits Group a.s.  ......................................................................................................................... 120 000,00 Kč

PWC / Nadace VIA   ..............................................................................................................................  21 500,00 Kč

ŽPSV a.s. ................................................................................................................................................  5 000,00 Kč

Soukromí dárci   ..................................................................................................................................  415 020,00 Kč

Dotace a Granty:

Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ........................................... 250 000,00 Kč



5

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 (v Kč)

Majetkový vklad zřizovatele fondu  ............................................................................................................... 10 000,00

Počáteční stav na účtu fondu k 1. 1. 2020  ...................................................................................................65 609,90

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2020  ................................................................................................... 63 647,46

Výnosy celkem  ...................................................................................................................  2 572 256,32
 z toho:  Nadační dary a sponzorské příspěvky celkem:  ............................................. 1 023 523,63

  Granty a dotace:  ............................................................................................. 250 000,00

  Úroky a kurzové zisky  ............................................................................................. 375,00

  Jiné výnosy (barterové smlouvy mediálního plnění)  ....................................... 1 298 358,00 

Náklady celkem  .................................................................................................................  2 616 215,76
 z toho:  Nadační příspěvky celkem  ............................................................................... 289 977,36

  z toho  fyzickým osobám .............................................................................. 323 258,00

  Dodavatelé a služby (včetně barterových mediálního plnění)  .......................   2 324 630,40

  Bankovní poplatky  ............................................................................................... 1 608,00

Účetní ztráta 43 959,46 Kč byla pokryta z výnosů minulých období.

Podrobnější rozpis shora uvedených nákladů je uveden v analytických podkladech účetní závěrky fondu k 31. 12. 2020, 

které byly součástí jejího přezkoumání revizorem fondu.

Náklady související se správou fondu ve smyslu § 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2020 celkem 1 608 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. 2020 ( 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  334 86

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 QD VNODGČ D Y SURGHMQiFK  49  

8. Zboží na cestě  50  

9. Poskytnuté zálohy na zásoby  51  

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71  52  266 20

1. Odběratelé  53  266 20

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  68 66

1. Pokladna  73  4

2. Ceniny  74  

3. Účty v bankách  75 64 66

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  334 86

PASIVA č. ř.  
Stav k prvnímu dni 

účet. období
Stav k poslednímudni 

účet. období  

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91  86 22 86

I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90  87  24 24

1. Vlastní jmění  88 24 24

2. Fondy  89  

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90  

II. Výsledek hospodaření celkem  91 -2 42

1. Účet výsledku hospodaření  92  -44 39 ›
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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  42 3

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96 + 98 +106 +130  95  312

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  162

1. Dodavatelé  107  162

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  150 20

1. Výdaje příštích období  131  

2. Výnosy příštích období  132  150 20

PASIVA CELKEM ř.86 + 95  133 334 86
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Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

A.      NÁKLADY 2616 2616

I.  Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 6.) 2325 2325

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 47 47

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování 

4. Náklady na cestovné 4 4

5. Náklady na reprezentaci 2 2

6. Ostatní služby 2270 2270

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

III.  Osobní náklady celkem (součet A. III. 10. až A. III. 14.)

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění 

12. Ostatní sociální pojištění 

13. Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady 

IV. Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 15)

15. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem (součet A. V. 16. až A. V. 24.) 2 2

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  

17. Odpis nedobytné pohledávkye

18. Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady 2 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12.  2020 ( v celých tisících Kč )
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VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 
(součet A. VI. 23. až A. VI. 27.)

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly  

26. Prodaný materiál  

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 

VII.  Poskytnuté příspěvky celkem 290 290

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 290

VIII. Daň z příjmů  

29. Daň z příjmů

Náklady celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. +  A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.) 2616 2616

 

›
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Označení Název ukazatele
Činnost

hlavní 1 hospodářská 2 celkem 3  

B. VÝNOSY     2572 2572

I. Provozní dotace  250 250

1. Provozní dotace 250 250

II.  Přijaté příspěvky (součet B. II. 2 až B. II. 4.)  1024 1024

2. Změna stavu zásob nedokončené výroby

3. Změna stavu zásob polotovarů 1024 1024

4. Změna stavu zásob výrobků  

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  1298 1298

IV. Ostatní výnosy 0 0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky 0 0

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy 0 0

V.  Tržby z prodeje majetku 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V.) 2572 2572

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -44 -44

D. Výsledek hospodaření po zdanění  (C. -34.) -44 -44
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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 fi nále 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 18. května 2021 přezkoumal správnost účetnictví nadačního fondu za období od 1. 1.  2020 do 31. 12.  20209. 

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 2020, 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 fi nanční situace Nadačního fondu Zlatý 

oříšek k 31. 12. 2020.

Revizor nadačního fondu dále přezkoumal předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2020, 

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 18. května 2021

Mgr. Jana Hatašová

revizor Nadačního fondu Zlatý oříšek

Mgr. Jana Hatašová



www.zlatyorisek.cz


