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Účel, cíl a právní poměry nadačního fondu
Fond byl zřízen v roce 2017 za účelem podpory vědecké činnosti vědců v oblasti
přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o
předškolní dítě. K dosažení tohoto účelu bude Fond zejména poskytovat nadační
příspěvky.
Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správním rady na základě doporučení
komise. Nadační příspěvek bude poskytnut na základě žádosti žadatele v písemné
podobě s náležitostmi stanovenými správní radou. Kdo přijme nadační příspěvek, může jej
použít jen ve shodě se stanovenými podmínkami a je povinen prokázat, jak byl nadační
příspěvek použit. Kdo použije nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami,
vrátí jej jako bezdůvodné obohacení.
S žadateli, jimž bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, se uzavře písemná
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Nadační příspěvek bude poskytnut v souladu
se zákonem.
Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
Přehled udělených nadačních příspěvků Fond každoročně zveřejňuje ve výroční
zprávě.
Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Fond má tyto orgány:
A. správní rada,
B. revizor,
C. ředitel Fondu.
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Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
Zřizovateli Fondu jsou:
a) Mgr. Marek Roesel, r. č.: xxxxxxxxxxx, trvalý pobyt: Hálkova 1629/11, 120 00 Praha 2,
b) RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., r. č.: xxxxxxxxxxx, trvalý pobyt: Bruselská
183/16, 120 00 Praha 2.
Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy předkládány mimo účetní
jednotku, nenastaly události, které by významně ovlivnily stav aktiv a pasiv, popřípadě
vlastního kapitálu.
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky
Účetní jednotka předpokládá v následujícím období pokračovat v podpoře mladých
českých vědeckých pracovníků. Dne 30.11.2017 bylo rozhodnuto o dalších 4 příjemcích
nadačního příspěvku pro rok 2017.
Nadační fond navázal spolupráci se sdružením VIA, z.ú. Prostřednictvím jeho webového
portálu Darujme.cz provádí shromažďování a administraci příspěvků adresovaných
Fondu.
Majetek a jmění nadačního fondu
Majetek Nadačního fondu tvoří finanční prostředky uložené na účtu vedeném u
Československé obchodní banky, a.s. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své
činnosti v roce 2017 Nadační fond získával a bude nadále získávat zejména z darů
právnických a fyzických osob.
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Přijaté dary
V roce 2017 byly nadačním fondem přijaty následující dary:
IOCB TTO, s.r.o., IČO: 28934024: 500 000,00 Kč
ÚOCHB AV ČR, v.v.i., IČO: 61388963: 376 483,08 Kč
L. Žalman, Mnichovice: 10 000,00 Kč
Dary do hodnoty 10 000 Kč přes portál Darujme.cz, celková výše: 84 604,14 Kč
Dary celkem: 971 087,22 Kč
Prostředky Nadačního fondu lze použít pouze k zajištění činnosti Nadačního fondu a
k realizaci cílů Nadačního fondu v souladu s podmínkami pro poskytování nadačních
příspěvků.
Poskytnuté nadační příspěvky
V roce 2017 byly rozhodnutím správní rady, na doporučení a dle hodnocení Rady
posuzovatelů z řad vědeckých pracovníků, poskytnuty nadační příspěvky následujícím
sedmi vědeckým pracovníkům: Mgr. Hana Šigutová, Ph.D., Mgr. Hana Elicharová, Mgr.
Michaela Tučková, Mgr. Adéla Merclová, Ing. Barbora Planková, Ph.D., Ing. Lucie
Pokorná, Ph.D., Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. a to každé ve výši 120 000 Kč.
Dlouhodobé závazky
Účetní jednotka nemá k 31.12.2017 dlouhodobé závazky.
Sestaveno dne 9. března 2018
.............................................

.............................................................

Ing. Iva Pichová, CSc..

.

.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

předsedkyně správní rady..

.

člen správní rady
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Nadační fond Martiny Roeselové
Flemingovo náměstí 542/2
Praha 6
160 00

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

05809088

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

539

539

11

539

c

A.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Stav k posled. dni
účetního období

3

12

4
10

13
Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Součet A. až B.

14

10

15

529

526

19

3

20

539

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

09.03.2018

Právní forma účetní jednotky

2

6

A. I.

Sestaveno dne:

1

1

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
Součet A.I. až A.II.

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

Nadační fond

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Nadační fond Martiny Roeselové
Flemingovo náměstí 542/2
Praha 6
160 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

05809088

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem
Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

7

52

52

66

66

843

843

961

961

971

971

Součet B.I. až B.V.

17

971

971

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

10

10

ř. 18 - ř. 9

19

10

10

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

09.03.2018

Právní forma účetní jednotky

Celkem

6

10

B.

C.

Hospodářská

5

8

Součet A.I. až A.VIII.

Výnosy celkem

Hlavní

Předmět podnikání

Nadační fond

Pozn.:

Příloha v účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Nadační fond Martiny Roeselové
ke dni 31.12.2017

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:
1.

Popis účetní jednotky

2.

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3.

Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

4.

Informace o položkách dlouhodobého majetku

5.

Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

6.

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

7.

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

8.

Informace k položkám dluhů

9.

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

10.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu
zisku a ztráty

11.

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

12.

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

13.

Informace k dani z příjmů

14.

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a
majetkové situace

15.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

16.

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

17.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

18.

Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Korporace Nadační fond Martiny Roeselové
ke dni 31.12.2017

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
2.1. Použité obecné účetní zásady
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č.563/1991Sb. a prováděcí
vyhlášky č.504/2002 Sb. k němu ve znění platném pro rok 2017
2.2. Použité účetní metody
Účetní jednotka neužívá žádné zvláštní metody, nemá zásoby ani dlouhodobý majetek.
2.3.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
Nevyskytují se
2.4. Způsob oceňování majetku a závazků
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a
náklady s pořízením související.
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu
městských úřadů.
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů v roce pořízení a veden v operativní
evidenci.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.
2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich
vzniku. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného
roku.
2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
K rozvahovému dni byly přeceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou
Nevyskytuje se
3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nevyskytují se
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se nevyskytuje
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5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Nevyskytují se
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Účetní jednotka eviduje 2 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení a
vůči místně příslušnému Fú má účetní jednotka závazek ve výši 1 tisíc Kč vše z titulu mzdových
nákladů. Všechny závazky byly uhrazeny v termínu splatnosti v lednu 2017.
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Účetní jednotka nevlastní cenné papíry.

8. Informace k položkám dluhů
8.1.

Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let
Nevyskytují se
8.2. Dluhy kryté zárukou
Nevyskytují se
8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Nevyskytují se
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Účetní jednotka nevykazovala činnost hospodářské povahy.

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotka zaměstnává na 0,33 úvazek jednoho zaměstnance s
Osobními náklady ve výši 66 tisíc Kč
Z toho
mzdové náklady 49 tisíc Kč
zákonné sociální a zdravotní pojištění ve výši 17 tisíc Kč

11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nevyskytují se
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12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Nevyskytují se

13. Informace k dani z příjmů
13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a
daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi
zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu
s přihlédnutím k období realizace. Účetní jednotka v roce 2017 neúčtovala o odložené dani.
13.2. Použité daňové úlevy
Účetní jednotka hospodaří s přijatými dary jako jediným zdrojem příjmů, které používá pro svoji
hlavní činnost ve smyslu §15 odst. 1
13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Účetní jednotka začala svou činnost v únoru 2017, tudíž se daňové úlevy minulých období
nevyskytovaly
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení finanční a majetkové situace
Významnou položkou rozvahy je k rozvahovému dni stav na bankovním účtu ve výši 539 tisíc Kč, která
má návaznost na výnos z přijatých snížený o poskytnuté nadační příspěvky pro 3 příjemce..

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Přijaté dary
V roce 2017 byly nadačním fondem přijaty následující dary:
IOCB TTO, s.r.o., IČO: 28934024: 500 000,00 Kč
ÚOCHB AV ČR, v.v.i., IČO: 61388963: 376 483,08 Kč
L. Žalman, Mnichovice: 10 000,00 Kč
Dary do hodnoty 10 000 Kč přes portál Darujme.cz, celková výše: 84 604,14 Kč
Dary celkem: 971 087,22 Kč
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Poskytnuté nadační příspěvky
V roce 2017 byly rozhodnutím správní rady, na doporučení a dle hodnocení Rady posuzovatelů z řad
vědeckých pracovníků, poskytnuty nadační příspěvky následujícím sedmi vědeckým pracovníkům
Mgr. Hana Šigutová, Ph.D., Mgr. Hana Elicharová, Mgr. Michaela Tučková, Mgr. Adéla Merclová, Ing.
Barbora Planková, Ph.D., Ing. Lucie Pokorná, Ph.D., Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. a to každé
ve výši 120 000 Kč.

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Nevyskytují se

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Nevyskytují se

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani
výsledkových účtech
Nevyskytují se

Sestaveno dne: 9.3.2018

Osoba odpovědná za účetnictví:

Ing. Jana Kúdelková

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Ing. Jana Kúdelková

2 členové správní rady:

Ing. Iva Pichová, CSc.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
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