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Podralský nadační 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 a.s. ZOD Brniště   

 ZOD 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 Kubíček 

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  
 

mailto:info@podralsko.cz
http://www.podralsko.cz/
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Slovo předsedy správní rady 
Rok 2012 představuje další důležitý milník aktivit nadačního fondu ve prospěch obce Brniště a celého regionu 
Podralska. V roce 2011 byl dokončen  první významnější projekt, částečně dotovaný z Programu rozvoje 
venkova, zábavně vzdělávací stezky s názvem Stezka hastrmanů. Stezka má sedm kilometrů s 11 zastaveními 
zahrnuje i vyhlídku na nejbližší okolí Brniště a panorama Lužických hor, opravené či nově vybudované pěší 
stezky a cesty, instalované hrací prvky a v neposlední řadě sochařskou a řezbářskou výzdobu, zábavní, 
odpočinková a vzdělávací místa. Stezka byla vybudována nákladem 1,5 mil. Kč (včetně DPH).  
 
V roce 2012 byl realizován další významný projekt Koňské stezky Podralskem. Jedná se o soubor cest a stezek, 
které jsou vybaveny a upraveny pro jízdu na koni. První etapa nabízí 30 km tras a okruhů. Jezdecké trasy jsou 
značené terčovou značkou KČT s navigační tabulkou. Stezka byla slavnostně otevřena v květnu 2013.  
 
Dále probíhala příprava na klíčových strategických projektu fondu a to především projektu ŠANCE PRO 
ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ PODRALSKO A HORNOLUŽICKO (CHANCE FÜR EINE GESUNDE 
ZUKUNFT REGIONEN PODRALSKO UND OBERLAUSITZ. Je projekt přeshraniční spolupráce mezi Podralským 
nadačním fondem ZOD se sídlem v Brništi a Centrem ochrany přírody "Oberlausitzer Bergland e. V." se sídlem v 
Neukirchu. Partnery projektu jsou Obce Neukirch a Brniště. Projekt byl zahájen 1. 1. 2013 a potrvá do 31. 12. 
2014, je financován z programu "Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 2007-2013". V rámci projektu Šance vznikne v Brništi ekologické vzdělávací centrum.  
 
Samozřejmě širším cílem zřizovatele je přispět aktivitami nadačního fondu k všestrannému rozvoji celého regionu 
Podralska a i tímto způsobem realizovat podnikatelský koncept společensky odpovědné firmy. ZOD Brniště 
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.  
 
 
 
V Brništi dne  15. května 2013 
 
 
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
Předseda správní rady
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Poslání nadačního 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 nadačního 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  ZOD Brniště a.s. 
 

 ZOD 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.   

Lidé v nadačním fondu 
 
Správní rada:  

 Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady 

 Ing. Peter Sklenár - člen správní rady 

 Ing. Otto Forman - člen správní rady 

 Ing. Petr Jána - člen správní rady 

 Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady 
Revizor: 

 Blažena Heřmanová 
Správce: 

 Helena Mojžíšková 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků a darů činila v roce  2012    42600,- Kč 

 Tibor Matúz, Hlavní 10, Kostolomlaty pod Milešovkou                 12600,- Kč 

 Filip Kubeš, Vlčí Důl, Česká Lípa                                               10000,- Kč 

 DDM Smetanka, Mažoretky, Nový Bor                                       10000,- Kč 

 Město Mimoň, výstava obrazů K.Gotta                                         10000,- Kč 
 

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,- Kč 
 ZOD Brniště, darovalo pozemky st. 306/1, 306/2, věcné břemeno 

pozemky 1514/4, 1514/7 ostatní plochy 

 SANO-Moderní výživa zvířat s.r.o. Domažlice  ve výši            12600,- Kč 

 TOP SERVIS pojištění s.r.o. Žitavská 2991, Česká Lípa         10000,- Kč 

 SZIF Hradec Králové, projekt Stezka hastrmanů (dotace PRV)              1338808,- Kč 

 

Plnění pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu 

 
Statut určuje následující pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu. 
Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nepřevyšují 150 % hodnoty ročně poskytnutých 
nadačních příspěvků. Toto pravidlo je plněno. 
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Účetní závěrka 2012 
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2012 
 
 

Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za rok 2012 
 
 
Předmětem   kontroly  byly  skutečnosti   zachycené  v  účetní závěrce  sestavené  ke  dni 31.12.2012,  za období 
od 1.1. 2012 do 31.12.2012. 
Při této kontrole nebylo zjištěno porušení  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. V kontrolovaném účetním období byly dodrženy pravidla pro 
výši správních nákladů v souladu se statutem. 
U vedené poznatky vychází z kontroly účetnictví za období účetního roku 2012, z účetního deníku a z další 
dokumentace, která obsahuje přehled o prostředcích nadace a o jejich použití.  
 
 
V Praze dne 30. 6. 2013                                    
 
 
 
 
 
Blažena Heřmanová v.r. 
revizor 
 
 


