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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 
 
Michal Vaněk 
správce nadačního fondu 
Podralský nadační fond ZOD 
Jáchymov 1, 471 29  Brniště 
Telefon: +420 733 571 057 
info@podralsko.cz   
www.podralsko.cz  
 

mailto:info@podralsko.cz
http://www.podralsko.cz/
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Slovo předsedy správní rady 

Jsem rád, že i rok 2018 byl ve znamení úspěšného rozvoje našich aktivit. Dobře nastartovaný projekt Užitkové 
rostliny a jejich využití uspokojivě plní svoji náplň a v roce 2019 bude završen dosažením všech potřebných 
projektových milníků. Stejně tak další „velký“ projekt s dalším významným partnerem Martinshof Diakoniewerk v 
Rothenburgu OL s názvem „Vzdělávání aktivně! Inkluzivní profesní orientace v ERN“ se, především díky 
značnému úsilí, pracovitosti a trpělivosti členů projektového týmu, solidně rozjel. V rámci tohoto projektu vzniká 
v Brništi budoucí Centrum inkluzivního vzdělávání v historické budově č.p. 16. Tento objekt bude klíčovou 
součástí rozvojové strategie nadačního fondu, a to nejen v oblasti inkluze.  
 
Nadále evidujeme velký zájem u našich vzdělávacích programů zaměřených na životní prostředí a zemědělství 
v Ekocentru Brniště, jež slouží i jako zázemí pro činnost nadačního fondu i jako informační a setkávací centrum 
pro obyvatele i návštěvníky regionu. Aktivity nadačního fondu i ekocentra jsou podporovány především z 
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO a také 
z Dotačního fondu Libereckého kraje.  
 
Velkou radost máme z odezvy návštěvníků na nově vybudovanou stezku „Sochy ve skalách“, kterou jsme o 
prázdninách 2018 v Brništi vybudovali. Ze dne na den se, zcela neznámý a zanedbaný kout obce, díky naší 
intervenci, stal významným bodem zájmu jak občanů, tak i návštěvníků. Za spolupráci na tomto projektu 
děkujeme i Obci Brniště.  
 
Stejně tak se vydařily všechny významné velké akce pro veřejnost Brnišťský půlmaraton, Dožínky Brniště a 
listopadový Svatomartinský jarmark. Ukončili jsme však spolupráci se spoluorganizátory Festivalu jurt a pokusili 
se v daném termínu přijít s novým formátem akce, kterou jsme nazvali Den spolků. Den spolků se vydařil, i přes 
obrovská vedra, jež během akce panovala. Nicméně potenciál pro pravidelné opakování této akce jsme 
neobjevili. Pro prázdninový termín jsme tedy připravili a v roce 2019 poprvé i uskutečnili koncept Lesních 
slavností a pivního festivalu.  
 
Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli ZOD Brniště a.s. za finanční i všestrannou podporu a dále všem 
dalším partnerům a institucím za spolupráci, finanční či jinou podporu. Mezi ně patří především Česko-německý 
fond budoucnosti, Euroregion Nisa, Liberecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Sachsische AufbauBank, 
SFŽP, Úřad práce ČR a Obec Brniště. Rovněž bych rád poděkoval místním občanům, podnikatelům a veřejnosti 
za finanční podporu v rámci naší veřejné sbírky či jinými dary. 
 
Závěrem bych chtěl vyjádřit velký obdiv a uznání všem zaměstnancům Podralského nadačního fondu ZOD za 
všechnu jejich práci, kterou ve prospěch všestranného rozvoje našeho regionu, velmi často nad rámec svých 
běžných pracovních povinností, dělají. Děkuji! 
 
 

V Brništi dne 30. září 2019 

 
  
 
 

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. Ivan Pastorek - člen správní rady 

 Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady 
Revizor: 

 Blažena Heřmanová 
Správce: 

 Michal Vaněk 
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Přehled aktivit v roce 2018 
 

Velké projekty v rámci přeshraniční spolupráce:  

Projekt: „Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální 
koloběh surovin“ 
V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci tříletého projektu „Užitkové rostliny a jejich využití“. Jedná se o projekt realizovaný 
v rámci přeshraniční spolupráce společně s NSZ Neukirch e.V. Cílem projektu je zvýšit vzdělanost dětí a mládeže o 
regionálních surovinách a jejich využití, o šetrném způsobu života v příhraničním regionu, podpořit uvědomění o potřebě 
ochrany přírody a přispět k vytváření přeshraničních kontaktů. Projekt bude realizován do konce roku 2019. 
 
V období leden - červen 2018 jsme pokračovali ve zkoušení nově vytvořených vzdělávacích programů. Bylo odzkoušeno 12 
programů na téma užitkové rostliny pro zdraví, užitkové rostliny jako potravina a užitkové rostliny a řemesla. Programy jsou 
určeny pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ. Všechny programy byly odzkoušeny 1x česky, 1x německy a 1x s česko – německou 
skupinou žáků. V záři 2018 se začalo s realizací programů těchto vzdělávacích programů. V rámci projektu budou všechny 
programy realizovány 2x v ČJ, 2x v NJ a 2x s česko-německou skupinou.  
Součástí projektu jsou také rozšiřující vzdělávací nabídky pro žáky. V rámci této aktivity proběhly v květnu 2018 dva akční dny 
pro školy s ukázkami vzdělávacích programů (jeden v Německu, jeden v Čechách) a v červenci 2018 byl realizován týdenní 
vzdělávací workshop na téma užitkové rostliny v Bethelmstift poblíž Neukirchu. Dále byly v roce 2018 v rámci projektu 
uspořádány 4 semináře pro pedagogy.  
 
PROJEKT JE PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU 
SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM 
SASKO.  
 

Projekt „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu“ 
1.10.2017 začala realizace projektu „Vzdělávání Aktivně!“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce,  
naším projektovým partnerem  v tomto projektu je Diakonie St. Martin, Rothenburk O/L.  
Cílem projektu je česko – německá spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Projekt se zaměřuje na podporu dětí a 
mládeže a mladých dospělých se znevýhodněním při výběru povolání či opětovném vstupu na trh práce. Součástí projektu je 
investiční opatření – rekonstrukce objektu Brniště č.p.16 na Centrum inkluzivního vzdělávání. Projekt bude realizován do 
konce roku 2020.  
 
V roce 2018 bylo ve spolupráci s projektovým partnerem vytvořeno 26 nových vzdělávacích programů zaměřených na volbu 
povolání. Programy byly dokončeny v červenci 2018. Vznikl kurz základní profesní orientace Hledám své povolání snů a 25 
kurzů zaměřených na jednotlivé profese v profesních oblastech zemědělství, řemesla, služby, technika a umění. V průběhu 
celého roku jsme vzdělávací programy nabízeli školám a organizacím, které se věnují lidem s hendikepem (např. Rytmus 
o.p.s., Drak z.s., Jedličkův ústav Liberec, Farní Charita Česká Lípa, Naděje Česká Lípa) a od září 2018 se začalo s 
realizacemi kurzů. Kromě jednodenních vzdělávacích kurzů. proběhlo v roce 2018 i 5 týdenních kurzů, jeden kurz pro lektory a 
3 kurzy pro pedagogy a studenty. Kurzy probíhají přímo na školách, v Ekocentru Brniště a u projektového partnera 
v Rothenburku.  
Součástí projektu je i rekonstrukce objektu Brniště č.p.16, kde bude vybudováno Centrum inkluzivního vzdělávání 
s interaktivní expozicí Jak se žilo na vesnici. V roce 2018 proběhlo opakovaně výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací, stavba byla zahájena v březnu 2019.  
 
PROJEKT JE PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU 
SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM 
SASKO.  

 

Celoroční aktivity Ekocentra Brniště:  

EVVO programy pro mateřské a základní školy 
V roce 2018 zrealizovalo Ekocentru Brniště 49 výukových dnů EVVO programů pro MŠ a ZŠ na téma poznávání přírody, 
ekologie, zemědělství a původu potravin. Těmito programy prošlo celkem 1 637 dětí. Naši lektoři tak odučili celkem cca 4 000 
tzv. „účastníkohodin“ v rámci environmentálního vzdělávání. Kromě těchto výukových programů probíhaly další výukové 
programy v rámci projektů Užitkové rostliny a jejich využití a Vzdělávání Aktivně!.  

 



 
 

Podralský nadační fond ZOD, Jáchymov 1, 471 29 Brniště, 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         

TENTO PROJEKT BYL FINANCOVÁN STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ 

ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.  

Ekokroužek 
Další aktivitou Ekocentra Brniště jsou pravidelná setkávání Ekokroužku pro žáky 1.stupně ZŠ. Ve školním roce 
2017/2018 probíhal Ekokroužek pod názvem „Kroužek sběru, zpracování a uchování plodů a bylinek“, ve školním 
roce 2018/2019 pokračuje jako „Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních surovin“. V roce 2018 
proběhlo celkem 30 setkání, při kterých se děti seznamovaly s tématy týkající se ekologie, poznávání přírody, 
zdravého životního stylu a získali řadu praktických dovednosti při zpracovávání plodin a bylinek. Schůzek 
Ekokroužku se účastní 5 – 10 dětí.  
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM.  
 

Relaxační a tvořivé večery a tvořivé dílny pro rodiny s dětmi 
Veřejnosti a rodinám s dětmi nabízíme 1x za 14 dní středeční relaxační a tvořivé večery. V roce 2018 probíhaly 
pod názvem „Krásy tvoření (nejen) z Recyklace“ a „Tvoření s přírodou a pro přírodu“. Účastníci se během 16 
setkání seznámili s možnostmi kreativního využití zdánlivě již nepoužitelných předmětů a materiálů a s novými 
výtvarnými technikami. Tvořivé aktivity byly vždy uvedeny přednáškou na aktuální témata z oblasti ochrany 
přírody a péče o životního prostředí. Relaxační večery navštěvuje 5-10 účastníků.  
Další aktivitou pro rodiny s dětmi jsou tvořivé dílny spojené se svátky a tradicemi: masopust, velikonoce, Mikuláš 
a vánoce. V rámci dílen si rodiče s dětmi mohou vyrobit např. masky do masopustního průvodu či velikonoční 
nebo vánoční dekorace. Tvořivé dílny v roce 2018 navštěvovalo cca 80 - 100 účastníků.  
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM.  
 

Akce pro veřejnost:  

Ukliďme příkopy 
Tradiční jarní úklidová akce, do které se každoročně zapojují některé obce z mikroregionu Podralsko. V roce 2018 
se akce zúčastnilo 13 obcí a dobrovolníci z řad veřejnosti nasbírali 588 pytlů odpadků a na 148 ks pneumatik. 
Akce „Ukliďme příkopy 2018“ proběhla pod hlavičkou celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  

Otevírání Stezky hastrmanů 
Kulturní děni v Brništi každoročně zahajuje akce Otvírání Stezky hastrmanů určená především rodinám s dětmi. 
V roce 2018 otvírání „Hastrmanky“ navštívilo cca 300 návštěvníků, na které čekala různorodá soutěžní 
stanoviště, diskotéka s Hastrmanem, jarní tvořivé dílny i opékání buřtů. 

Nutrilové Brnišťský půlmaraton 2018 
28.4.2018 proběl již pátý ročník běžeckých závodů pro děti i dospělé pořádaný PNF ZOD, ZOD Brniště a.s. a 
Atletickým oddílem Sportovního klubu ZŠ Jablonné v Podještědí o.s. Závodu se zúčastnilo 567 běžců, což je 
prozatím nejvyšší účast v historii závodu. Na ručně měřených tratích od nejmenších dětí až po veřejný běh 
bojovalo o nejlepší umístění ve své kategorii 230 běžců. Na čipově měřených dlouhých tratích se s teplým 
počasím popasovalo 337 sportovců, z toho 128 sportovců běželo čtvrtmaraton, 122 půlmaraton, 68 běžců se 
zapojilo do štafetových závodů a 19 chodců do závodu nordic walkig. Rekordy tratí z loňského roku překonány 
nebyly.  
 
AKCE BYLA PODPOŘENA ZE SPONZORSKÝCH DARŮ OD MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A FIREM.   
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Tvoření ve skalách a Den našich spolků  
V průběhu července a srpna 2018 vznikala v Brništi v rámci akce Tvoření ve skalách nová turistická stezka 
„SOCHY VE SKALÁCH“. Její tvorby se zúčastnili 4 umělci z Německa a 3 umělci z Čech. Výsledkem je Stezka se 16 
zastaveními a 15 uměleckými díly. V rámci tvorby stezky byla znovu objevena kaplička z r.1863 (16. zastavení). 
Na akci Den našich spolků 4.8.2018 byla stezka slavnostně otevřena a byla oceněna nejzajímavější umělecká díla. 
Stezka ve skalách se od svého otevření stala atraktivním a hojně navštěvovaným místem pro místní obyvatele i 
turisty z Čech i ze SRN. 
4.8.2018 se konal DEN NAŠICH SPOLKŮ FESTIVAL PRO VES – akce pro veřejnost s kulturním a sportovním 
programem. Akce se účastnily české a německé organizace a spolky a veřejnost z obou stran hranice (celkem se 
zapojilo 13 organizací). Festival měl bohatý program zaměřený na prezentaci zúčastněných spolků – přednáškový 
a výstavní stan a ukázky činnosti jednotlivých spolků –např. lukostřelba, biatlon, cvičení na míčích, divadelní 
představení, ukázka hasičské techniky, ukázky mysliveckých trofejí, exhibiční utkání žákovského fotbalového 
oddílu, tvořivé dílny pro děti. Doprovodným programem akce bylo tržiště s regionálními produkty a hudební 
program. Přesto, že v den konání akce bylo velmi horké počasí, akci navštívilo cca 250 účastníků.  
Akce byla byl uspořádána v rámci přeshraniční spolupráce ve spolupráci s Naturschutzzentrum Neukirch e.V a 
s obcí Brniště.  
 

AKCE BYLA PODPOŘENA Z PROSTŘEDKŮ LIBERECKÉHO KRAJE A EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT SASKO 2014-2020 V 
RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU NISA.  
 

Dožínky  
Tradiční oslava úrody proběhla v sobotu 8.9.2018 v areálu Lesního Zátiší. Dožínky začínají každoročně 
bohoslužbou za úrodu a dožínkovým průvodem, ve kterém si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout moderní 
zemědělskou techniku. V loňském roce dožínkový průvod obohatila i hospodářská zvířata z farmy Adélčin 
dvoreček. V průběhu celého odpoledne na návštěvníky čekal bohatý kulturní a doprovodný program: taneční 
vystoupení FS Dykyta, dogdancing s Tess Kamínkovou, horse show v podání Ranče Bánov, vystoupení mažoretek 
Adeline, výstava hospodářských zvířat, řemeslné tržiště a doprovodný program pro děti - tvořivé dílny, dřevěný 
kolotoč, provazolezectví, střelba ze vzduchovky a z kuše. Dožínek se zúčastnilo cca 1 500 návštěvníků. 

Den otevřených dveří ZOD Brniště a slavnostní otevření posklizňové linky  
6.10.2018 se konal v ZOD Brniště Den otevřených dveří spojený se slavnostním otevřením nově postavené 
posklizňové linky. Celý den se konaly exkurze v ZOD Brniště pro širokou i odbornou veřejnost. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout novou posklizňovou linku a velkokapacitní kravín ve Velkém Grunově. Také doprovodný 
program, na kterém se podílela např. SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant nebo Minimuzeum z Bílého kostela, byl 
zaměřený na zemědělství – rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet např. jak se stlouká máslo, jak se mlátí obilí nebo si 
ověřit své znalosti semen a zemědělských plodin. 

Svatomartinský jarmark 
Kulturní sezona v Brništi byla zakončena dalším ročníkem Svatomartinského jarmarku, který se tentokrát konal 
v nových prostorách – v krásné, nově opravené stodole v areálu Rostlinné výroby ZOD Brniště. Pro návštěvníky 
byly připravené krůtí hody, jarmark s ukázkami tradičních řemesel a ochutnávkou vín a regionálních potravin a 
další bohatý program: řeznická a uzenářská show, mistrovství v bourání krůty, soutěž o nejlepší krůtí řízek, 
kejklíři, dětské odpoledne s vločkami od divadelní skupiny Hrajeto, dílničky tradičních řemesel pro malé i velké, 
pohádka O Červené Karkulce trochu jinak, koncerty kapel Malemirish a Goblin. Na závěr dne přijel svatý Martin 
na bílém koni a připomněl svatomartinskou legendu. Akce se zúčastnilo cca 3 000 návštěvníků. 
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Spolupráce s obcí Brniště a s dalšími organizacemi v regionu 
V průběhu celého roku se PNF ZOD zapojuje do akcí pořádaných obcí Brniště a místními spolky, tato spolupráce 
pokračovala i v roce 2018. V únoru jsme se podíleli na přípravě MASOPUSTU, v dubnu jsme ve spolupráci se 
Sdružení Žen Eva připravovali program pro děti na akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC, v srpnu jsme se zapojili do akce DEN 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.  
  
Dále jsme v roce 2018 prezentovali své aktivity na těchto akcích:  
20.4.2018 – Den země pořádaný KU LK 
16.5.2018 – ukázky z výukového programu na téma Houby ve spolupráci se Společností přátel přírody Čmelák 
v Jablonném v Podještědí  
2.9.2018 – tvořivé dílny pro děti na Vinobraní Hotelu Port v Doksech  
 

Akce v zahraničí 

PNF ZOD dlouhodobě spolupracuje s Naturschutzentrum Neukirch a MGH Neukirch. V roce 2018 jsme se 
zúčastnili oslavy k 25. výročí založení SNZ a zapojili jsme se do programu tradičních podzimní trhů.  

 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a darů za rok 2018 
 Dětské centrum Liberec      12 000,- Kč 
 ČSS z.ú., sportovně – střelecký klub    23 000,- Kč 

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků a darů:   35 000,-Kč 
 

Přehled přijatých darů a dotací za rok 2018 

 
Přehled darů:  

 Výnosy z veřejné sbírky      16 853,-Kč 
 Dar V.Bartoš – příspěvek na Brnišťský půlmaraton     5 000,-Kč 
 Dar Z.Bártová       15 000,-Kč 
 Liberecký kraj – příspěvek na prezentaci    ..1 000,-Kč 

Celková výše přijatých darů:       37 853,-Kč 
 
Přehled dotací:  

 Euroregion Nisa      …….. 344 850,32-Kč 

 Liberecký kraj      …………86 090,00-Kč  

 Ministerstvo pro místní rozvoj    ………250 293,16-Kč 

 Sachsische AufbauBank     ……4 425 123,75-Kč 

 SFŽP – zrušení dohadu     ………..   9 899,00 Kč 
Celková výše přijatých dotací:            5 096 458,23,-Kč  
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Příloha: Účetní závěrka 
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za 2018 
 

Předmětem   kontroly  byly  skutečnosti   zachycené  v  účetní závěrce  sestavené  ke  dni 31.12.2018,  za účetní 
období od 1.1. 2018 do 31.12.2018. 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních předpisů, prostředky nadačního fondu  včetně jejich použití jsou 
vedeny  průkazných způsobem. Účetní knihy odpovídají zásadám podvojného účetnictví, předložená účetní 
dokumentace je průkazná a přehledná, účetní doklady po věcné stránce odpovídají platným předpisům.  
Veškeré prostředky  vynakládá  nadační  fond  hospodárně   v  souladu  se  danými  cíli  a  svým  posláním.     
Uvedené poznatky vychází z namátkové kontroly vedení účetnictví (pokladní doklady, faktury - smlouvy o dílo) 
z předložené dokumentace za kontrolované období.   
Závěrem konstatuji, že    nadační  fond   plní  své   poslání,  zástupci  NF   přistupují  aktivně   k  jeho   rozvoji.   
Se  získanými prostředky  je nakládáno hospodárně a  v souladu se statutem nadačního fondu.  
Schválení  předložené  roční  účetní  závěrky za rok 2018, doporučuji.  
 
 

V Brništi  dne  30.9.2019                                    
 

 
 

 


