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Podralský nada ční fond ZOD 
 

• je nadačním fondem podporujícím všestranný rozvoj regionu zvaném Podralsko a jeho okolí 
• provozuje webové stránky www.podralsko.cz, jejichž cílem je poskytovat aktuální informace o dění 

v Podralsku 
• byl založen Zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Brništi  
• Zemědělské obchodní družstvo Brniště patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-

potravinářské podniky v Česku 
• Podralsko je primárním místem podnikání ZOD 
• Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje 

Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.   
 
 

Kontaktní informace 
 
Ing. Petr Kubí ček 
předseda správní rady 
Podralský nadační fond ZOD 
Česká Lípa, Brniště 1, PSČ 471 29  
Telefon: +420 487850132 
Fax: +420 487850135 
info@podralsko.cz   
www.podralsko.cz  
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Slovo p ředsedy správní rady 
 
Rok 2008 byl první rokem existence nadačního fondu, přičemž nadační fond 
vznikl zápisem do nadačního rejstříku 4. listopadu roku 2008 díky iniciativě 
majitelů Zemědělského obchodního družstva Brniště (ZOD). Podralský 
nadační fond ZOD je neziskovou organizací vzniklou dle zákona o nadacích 
a nadačních fondech. Cílem zřizovatele je přispět aktivitami nadačního fondu 
k všestrannému rozvoji regionu Podralsko a i tímto způsobem realizovat 
podnikatelský koncept společensky zodpovědné firmy. ZOD nehodlá být 
pouze komerčně úspěšnou zemědělsko-potravinářskou firmou, ale chce být 
zároveň firmou prospěšnou pro život zaměstnanců, spolupracovníků a 
obyvatel svého sídla, okolí a celého regionu Podralska. Právě tyto 
strategické důvody vedly k založení Podralského nadačního fondu ZOD.  
 
Mezi hlavní aktivity Podralského nadačního fondu bude patřit především 
podpora a realizace projektů v oblasti zkvalitňování životního prostředí a 
kvality života občanů, podpora rozvoje místní ekonomiky, venkovské turistiky 
a rozšiřování ekologického zemědělství. Hodláme rovněž podporovat 
kulturně-společenský, osvětově – vzdělávací a sportovní aktivity ve prospěch 
kvality života v regionu Podralska. Nadační fond hodlá aktivně spolupracovat 
s místní veřejnou správou, občany a místním podnikatelským a neziskovým sektorem. 
 
Přestože byl nadační fond založen až na konci roku 2008, podařilo se zrealizovat již řadu konkrétních kroků, jež 
budou jádrem a osou aktivit v roce 2009.  
 
Důležitou součástí aktivit nadačního fondu v roce 2008 byla příprava a realizace projektu první verze 
zpravodajského a informačního portálu, který je oficiální webovou stránkou nadačního fondu, www.podralsko.cz . 
Hlavní funkcí portálu je informovat „co se kdy a kde děje“. Informovat obyvatelé a návštěvníky našeho regionu 
Podralska o kulturních památkách a přírodních krásách regionu. S tím souvisí navazování partnerských vztahů s 
městy a obcemi regionu z hlediska dění přímo v jejich městech, obcích a jejich blízkém okolí. Je vítána pomoc i 
dobrovolníků, jejichž koníčkem a zálibou jsou místní krásy přírody a památky, zajímají se o dění ve svém okolí a 
umí či se chtějí naučit aktivně pracovat s internetem. 
 
V loňském roce Občanské sdružení Náhlov renovovalo kamenný most a kamennou podlahu v interiéru kaple 
Sv.Floriána v Náhlově. Na tyto aktivity  Podralský nadační fond přispěl.   
 
Podralský nadační fond získal věcný dar ve formě hracích prvků dětského koutku Robinsona Crusoe v hodnotě 
přes 500 000,- Kč. Jednotlivé interiérové hrací prvky budou v průběhu jara 2009 předány několika mateřským 
školám v regionu jako dary od Podralského nadačního fondu ZOD. 
 
Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem spolupracovníkům, kteří dobrovolnicky na projektu nadačního 
fondu pracují či se jeho aktivit účastní. Zvláště bych chtěl poděkovat Heleně Mojžíškové a Blaženě Heřmanové, 
které po provozní stránce zajišťují chod nadačního fondu.  S velkým potěšením rovněž vyjadřuji díky našim 
finančním a věcným dárcům, kteří svými dary pomáhají. Velice si jejich pomoci vážíme. 
 
Děkujeme! 
 
V Brništi dne 11. května 2009 
 
 
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
Předseda správní rady



 
 
 
 

Podralský nadační fond ZOD, Brniště 1, 471 29 Česká Lípa, tel.: +420 487850132, e-mail: info@podralsko.cz, www.podralsko.cz  
Zapsán v nadačním rejstříku, oddíl N, vložka 100, u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, IČ: 286 78 419.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec, číslo účtu 43-2 782 380 237/0100         

Poslání nada čního fondu 
 
Naším posláním je primárně podpora a realizace projektů v oblasti:  
 

• zkvalitňování životního prostředí regionu Podralsko a kvality života občanů;  
• rozvoje místní ekonomiky, rozvíjení venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje regionu 

Podralsko a rozšiřování ekologického zemědělství;  
• kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;  
• dalších veřejně prospěšných aktivit ve prospěch regionu Podralsko. 
• Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska, 

jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se 
zakladatelem ZOD Brniště, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým 
sektorem. 

Vize rozvoje nada čního fondu 
 

• Podralský nadační fond je skutečným přínosem pro rozvoj regionu Podralsko a okolí z pohledu atraktivity 
regionu pro život občanů a podnikání; 

• Podralský nadační fond úzce spolupracuje s městy a obcemi regionu Podralsko, stejně tak jako s 
Libereckým krajem a jejich reprezentanty a cíleně podporuje a spolupracuje s dalšími organizátory 
veřejných aktivit a nositeli rozvojových projektů v regionu Podralsko a okolí; 

• Podralský nadační fond má silnou oporu v řadách dobrovolníků; 
• Podralský nadační fond úspěšně realizuje projekty v regionu a díky své činnosti inspiruje občany regionu 

k aktivitě pro rozvoj regionu Podralsko; 
• Podralský nadační fond probouzí zájem občanů o dění v regionu Podralsko; 
• Podralský nadační fond svými aktivitami podporuje podnikání ZOD v regionu Podralsko tím, že přispívá k 

pozitivnímu vnímání ZOD, jakožto úspěšné a společensky zodpovědné firmy.  

Zřizovatel Zem ědělské obchodní družstvo 
 

• Zemědělské obchodní družstvo Brniště (ZOD) patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-
potravinářské podniky v Česku 

• Podralsko je primárním místem podnikání ZOD 
• Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje 

Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.   

Lidé v nada čním fondu 
 
Správní rada:  

• Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady, předseda představenstva ZOD Brniště  
• Ing. Peter Sklenár - člen správní rady, obchodní ředitel ZOD Brniště 
• Ing. Otto Forman - člen správní rady, ředitel ZOD Brniště 
• Ing. Petr Jána - člen správní rady 
• Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady, starostka města Bělá pod Bezdězem 

Revizor: 
• Blažena Heřmanová 

Správce: 
Helena Mojžíšková - marketing manažer ZOD Brniště 
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Přehled poskytnutých nada čních p říspěvků 
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila v roce 2008 40 000,-Kč. 
Jednalo se o příspěvky pro OS Náhlov: 

Renovace kamenného mostu, kulturní památky, v Náhlo vě  
Darovaná částka bude použita pro činnosti spjaté s přípravou projektu renovace mostu, zbudování naučné stezky 
a odpočinkové zóny, památníku padlých ve sv. válkách. V samotné přípravě bude nutné zajistit vytyčení hranic 
pozemku, oddělení geometrických plánem, stavební projekt a stavební povolení, projekt statika k mostu, 
prořezání okolí mostu od náletových dřevin, zbavit se dřevin, které vrostly do spár kamenů mostu a narušují jeho 
statiku, vyčištění koryta potoka, zajištění „patek“mostu prosekání přístupové cesty a další.  

Renovace kamenné podlahy v interiéru kaple Sv.Flori ana v Náhlov ě  
Velké kamenné kvádry podlahy budou vyjmuty, plocha uvnitř kaple bude odvhlčena a vysypána štěrkem, 
pískovcové kvádry budou znovu vyskládány zpět do roviny.   

Přehled p řijatých dar ů a dotací nad 10 000,-K č 
• LA SALLE a.s. se sídlem: Moskevská 25, 101 00 Praha 10,IČ 26192896, DIČ CZ26192896 

o Věcný dar - dětský koutek Robinson Crusoe (566 305,-Kč) 
• Ing. Petr Kubíček 

o Finanční dar 50 000,-Kč 
• Ing. Peter Sklenár 

o Finanční dar 50 000,-Kč 

Dětský koutek Robinson Crusoe 
Společnost LA SALLE a.s. věnovala Podralskému 
nadačnímu fondu ZOD dětský koutek sestávající 
z různých funkční části mobilního i pevného inventáře 
(stoly, hračky, skluzavka, nábyt. domeček se 
schodištěm, horolezecká dětská stěnka, mobilní 
divadélko, pěnový nábytek, zařízení wc a umývárny).  
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Plnění pravidla pro omezení náklad ů nadačního fondu  

 
Statut určuje následující pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu: 
Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nepřevýší 150 % hodnoty ročně poskytnutých 
nadačních příspěvků.  
 
V roce 2008 činily: 

• poskytnuté nadační příspěvky 40  000,-Kč 
• náklady související se správou nadačního fondu 2 000,-Kč (další správní náklady). 

   
Podralský nadační fond ZOD dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se správou 
nadačního fondu.  
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Účetní závěrka 2008 
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2008 
 
 

Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za rok 2008 

 
 
Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2008 za období od 
4.11.2008 do 31.12.2008. 
Při této kontrole nebylo zjištěno porušení žádných účetních předpisů. Předložená účetní dokumentace je 
průkazná, účetní postupy jsou v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/41991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
Prostředky nadačního fondu a jejich použití jsou průkazně evidovány. S prostředky nadačního fondu bylo 
nakládáno v souladu se statutem nadačního fondu. 
U vedené poznatky vychází z kontroly účetnictví za období účetního roku 2008, z účetního deníku a z další 
dokumentace, která obsahuje přehled o prostředcích nadace a o jejich použití.  
 
 
V Praze dne 15.5.2009                                    
 
 
 
 
 
Blažena Heřmanová v.r. 
revizor 
 
 


