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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU
1. OBCHODNÍ JMÉNO
Vita donum est - nadační fond
2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
036 40 825
3. SÍDLO
Pod Rozhlednou 6068, 760 01 Zlín
4. DATUM VZNIKU
Nadační fond byl založen dne 17. prosince 2014 zápisem do nadačního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle N, vložka 528.
5. PRÁVNÍ FORMA
Nadační fond.
Výše majetkového vkladu nadačního fondu činí 10 000,- Kč. Zakladatelem fondu je pan
Lukáš Lauman.
6. ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Finanční podpora vybavení center zabývajících se zdravotní péčí o onkologicky nemocné
pacienty, zejména KOC (Komplexní onkologické centrum) Krajské nemocnice T. Bati,
a.s., Zlín.
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B. ÚDAJE O ORGÁNECH SPRÁVY A DOZORU SPOLEČNOSTI
1. JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada. Schůze se koná nejméně 1x za kalendářní
rok. Svolává ji předseda správní rady. Za správní radu jedná každý člen samostatně.
Členové správní rady v roce 2016:




Jakub Vodárek – předseda
Roman Kuča – člen
Petr Štosek – člen

Kontrolním orgánem společnosti je revizor:


Ing. Ladislav Hlavačka

C. ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zpráva o činnosti
V roce 2016 byla činnost fondu opět zaměřena na organizování kulturních a sportovních akcí,
jejichž cílem bylo shromažďování finančních prostředků, jež byly v souladu s účelem nadačního
fondu předány onkologickému centru Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. Ve srovnání
s rokem 2015 se portfolio aktivit rozšířilo o další sportovní a kulturní aktivity, došlo k rozšíření
věkových kategorií, na něž jednotlivé akce mířily, tedy přibily dopolední představení pro
nejmenší děti, taneční škola apod. Zůstal pak večerní a noční program v klubech napříč Zlínem,
nabízející nespočet koncertů a parties různých hudebních žánrů.
Plánuje se v roce 2017:


Pokračování činnosti ve stávajícím duchu, se stejným konceptem, který se pro
město Zlín osvědčil, přičemž středobodem noci Život je dar se stane ples,
pořádaný v Kongresovém centru města Zlín



Rozšíření stávajících partnerských klubů, které jsou do akce Život je dar zapojeny



Rozšíření propagace činnosti nadačního fondu s cílem zvýšit vybranou částku,
přidání služby dárcovské sms



Oslovovaní nových podnikatelských subjektů jako partnerů nadačního fondu
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D. EKONOMICKÁ ČÁST
Nadační fond vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
a ve znění pozdějších předpisů. Stav ekonomických ukazatelů za rok 2016 dokumentuje
rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha k 31. prosinci 2016. Nadační fond Vita donum est není
v platební neschopnosti. Společnost nemá krátkodobé závazky po splatnosti. Žádné půjčky ani
bankovní výpomoci fond nemá. Roční náklady na NF související se správou nadačního fondu
nepřekročili v daném roce 30% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Fond má na
zřízen u Komerční banky Zlín transparentní účet pro příjem finančních příspěvků.
Dary:
Přijaté dary a příspěvky:
-

finanční dary

-

nepeněžní dary

Kč
336 381,00 Kč
6 848,00 Kč

Celkem:

343 229,00 Kč

Použití finančních darů v roce 2016:

343 229,00 Kč

V roce 2016 fond nevlastnil žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, žádné cenné
papíry, ani drobný dlouhodobý hmotný majetek. V daném roce bylo dosaženo zisku ve výši Kč
10 000,-.
Hospodářský výsledek z roku 2016 byl schválen správní radou dne 19. května 2017 a převeden
ve prospěch účtu HK fondy. Bude použit v následujících letech.
Daňové úspora z minulých let nebyla použita. Revize hospodaření za účetní období roku 2016
byla provedena panem Ing. Ladislavem Hlavačkou. Z revizní zprávy za rok 2016 vyplývá, že
nadační fond hospodařil v souladu se stanovami fondu.
Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou dne 19. května 2017.
Jakub Vodárek
předseda správní rady NF
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Název účtu

Celkem Kč

50 - Spotřeba materiálu, nákup drobného majetku

6 848,00

51 - Služby

2 880,00

54 - Jiné provozní náklady

333 615,00

CELKEM NÁKLADY

343 343,00

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

10 000,00

64 - Jiné provozní výnosy

114,00

68 - Mimořádné výnosy - dary

343 229,00

CELKEM VÝNOSY

353 343,00

ZISK (+) / ZTRÁTA (-)
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