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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 a www.ekocentrumbrniste.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, PSČ 471 29 Česká Lípa 
Telefon: +420 733 571 057 
info@podralsko.cz   
www.podralsko.cz  
 

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

 
Nejprve mi dovolte 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 a Obec Brniště. Rovněž bych rád 
poděkoval místním občanům, podnikatelům a veřejnosti za finanční podporu v rámci naší veřejné sbírky či jinými dary. 
 
Rok 2020 se nesmazatelně zapsal do historie celého světa, naší země i veškerých našich aktivit. V nemenší míře se dotknul i 
činnosti našeho nadačního fondu. Nejvíce nás postihlo především omezení přímé komunikace a setkávání s občany a našimi 
přáteli v zahraničí, se kterými za normálních situace realizujeme množství akcí a aktivit. Tady došlo v zimních a jarních 
měsících roku k úplnému zastavení, jež vystřídalo pár měsíců uvolnění během léta a pak přišla další tvrdá uzávěra.  
 
I přes veškerá omezení náš tým pracovníků úspěšně pracoval na dokončení důležitých projektů. Mezi ně patří především 
završení projektu Vzdělávání aktivně!, který jsme museli prodloužit do 31.12. 2020, neboť se i z důvodů koronakrize 
prodloužila potřebná doba na dokončení rekonstrukce objektu „Včelína v č.p. 16 – centra inkluzivního vzdělávání“ v Brništi. Ve 
stejném areálu jsme vytvořili dílny pro technické a řemeslné obory. Veškeré stavební investice představovaly během 
koronakrize skutečnou noční můru pro investora, neboť dodavatelé staveb objektivně čelili nedostatku pracovníků a obecně 
kvalitními kapacitami potřebnými pro efektivní a kvalitní stavění. Odliv kvalitních zahraničních dělníků, zvláště na začátku roku, 
se propsal do nabídkové krize ve stavebnictví, která trvá i nadále. Narušení toku pracovních kapacit, materiálu, surovin či 
náhradních dílů se postupně promítlo do celé ekonomiky, a to jak na globální, tak i lokální, úrovni. Koronavirus přinesl 
obrovský nabídkový šok, ze kterého se těžko budeme vzpamatovávat a jeho zásadní ekonomické, zdravotní i sociální dopady 
budou přicházet průběžně i následujících letech.  
 
I přes popsané obtíže jsme pokračovali v budování menších iniciativ směřujících ke zatraktivnění místa pro život občanů 
Brniště i návštěvníků. Vytvořili jsme novou stezku v lese u nádraží v Brništi s názvem „Stezka živým lesem“, která 
návštěvníkům přibližuje život lesních zvířat a poskytuje jim k místo k aktivnímu odpočinku. Nová stezka je napojena na Stezku 
hastrmanů a představuje jakousi vstupní bránu do Brniště pro návštěvníky, kteří přijedou vlakem.  
 
Významným, byť velikostí nejmenším, projektem roku 2020 bylo přeznačení veškerých turistických stezek podle standardů 
Klubu českých turistů (KČT), což je asi nejefektivnější nástroj, jak námi budované stezky propagovat.  
 
Těšíme na všechny při našich akcích a aktivitách, které snad v roce 2021 budeme moci uspořádat. 
 

 
V Brništi dne 20. 5. 2021 

 
 
 
 

Ing. Petr Kubíček v. r. 
Předseda správní rady 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 

• ZOD Brniště a.s. získala titul TOP odpovědná firma České republiky v letech 2016 a poté i v roce 2017.   

Lidé v nadačním fondu 
 
Správní rada:  

• Ing. Petr Kubíček, předseda správní rady 

• Ing. Peter Sklenár, člen správní rady 

• Ing. Otto Forman, člen správní rady 

• Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady 

• Ing. Ivan Pastorek, člen správní rady 

Revizor: 

• Blažena Heřmanová 
Správce: 

• Ing. Michal Vaněk 

 



 
 

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         

Přehled aktivit v roce 2020 
 

Velké projekty v rámci přeshraniční spolupráce 
 

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, lead partnerem projektu je Diakonie St. Martin, Rothenburg O/L.  
Cílem projektu je česko-německá spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Projekt se zaměřuje na 
podporu dětí, mládeže a mladých dospělých se znevýhodněním při výběru povolání či opětovném vstupu na trh 
práce. Součástí projektu je také investiční opatření – rekonstrukce starého vesnického stavení Brniště č. p. 16 a 
výstavba dílen u projektového partnera v Rothenburgu.  
 
V rámci projektu bylo vytvořeno 26 nových vzdělávacích programů zaměřených na volbu povolání. Vznikl kurz 
základní profesní orientace „Hledám své povolání snů“ a 25 kurzů zaměřených na jednotlivá povolání 
v profesních oblastech zemědělství, řemesla, služby, technika a umění. Ke každému kurzu bylo natočeno krátké 
motivační video, které atraktivním způsobem představuje jednotlivá povolání. Dalším výstupem projektu je 
brožura o profesích, kde se zájemci mohou dozvědět, co se musí naučit, aby mohli vykonávat danou profesi, a 
jaké možnosti pracovního uplatnění se jim tím otvírají.  
 
Programy profesní orientace nabízíme základním a praktickým školám v regionu a organizacím, které se věnují 
podpoře lidí s hendikepem (např. Rytmus o.p.s., Drak z.s., Jedličkův ústav Liberec, Farní charita Česká Lípa, 
Naděje Česká Lípa). Všechny programy jsou realizovány jako česko-německé ve spolupráci s projektovým 
partnerem a se zapojením škol a organizací ze Saska.  
V roce 2020 zasáhla do realizace projektu významnou měrou epidemie SARS COVID 19, ale i přes to se podařilo 
naplnit všechny projektové cíle a ukazatele. Společně s projektovým partnerem jsme v roce 2020 zrealizovali 28 
jednodenních kurzů, 3 týdenní kurzy, 2 kurzy pro lektory a 3 kurzy pro pedagogy a studenty. Díky projektu se 
např. zdravotnický personál z Domova seniorů v Mimoni mohl zúčastnit zajímavého kurzu zaměřeného na 
kinestetiku v Rothenburgu.  
 
Součástí projektu byla také rekonstrukce vesnické usedlosti Brniště č.p.16, kde bylo vybudováno Centrum 
inkluzivního vzdělávání s interaktivní expozicí o zemědělství a životě na vesnici. Stavba byla zahájena v březnu 
2019 a dokončena byla v září 2020. V průběhu rekonstrukce se bohužel zjistilo, že nemovitost je v mnohem 
horším stavu než jsme předpokládali. Dřevěné prvky domu, roubené stěny, krov a stropy byly nenávratně 
poškozeny hnilobou a dřevokaznými škůdci a musely být odstraněny. Z těchto důvodů muselo být více než 2/3 
nosných zdí zbouráno a vystavěno znovu. Do průběhu stavby také negativně zasáhla epidemie koronaviru, která 
způsobila zpoždění dodávek materiálu a zpomalila postup stavebních prací. V souvislosti se zpožděním 
rekonstrukce domu jsme požádali o prodloužení projektu Vzdělávání Aktivně! do 31.12.2020. V období od září do 
prosince byl dům a výukové dílny vybaven nábytkem a probíhala realizace interaktivní expozice o zemědělství a 
životě na vesnici.  
 
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 „Dílna pro technické a řemeslné obory a specializovaná 

učebna pro přírodní vědy“ 
Cílem tohoto projektu bylo zvýšit kapacity pro neformální vzdělávání v klíčových kompetencích technické a 
řemeslné obory a přírodní vědy ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Díky projektu bylo rekonstruováno 
hospodářské stavení na specializovanou učebnu pro přírodní vědy a dílnu pro technické a řemeslné obory 
s kapacitou 30- ti osob. Rekonstrukce objektu probíhala od září 2018 do září 2020, kdy byla dokončena 
bezbariérová úprava okolí hospodářského stavení.  
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A 
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.  
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Celoroční aktivity Ekocentra Brniště 
Také celoroční aktivity Ekocentra Brniště byly v roce 2020 poznamenány protikoronavirovými opatřeními. Po 
dobu 1. i 2. vlny koronavirové nákazy nemohly v Ekocentru probíhat výukové programy pro školy, ani akce pro 
veřejnost.  
 

EVVO programy pro mateřské, základní a speciální školy 

 

V roce 2020 zrealizovalo Ekocentrum Brniště vzhledem k protikoronavirovým opatřením pouze 35 EVVO 
programů pro MŠ a ZŠ. Největší zájem je o program Zemědělství žije!, jehož součástí je návštěva mléčné farmy 
Velký Grunov. Těmito programy prošlo v loňském roce celkem 587 žáků. Naši lektoři tak odučili celkem 1304 tzv. 
„účastníkohodin“. Do nabídky EVVO programů bylo nově zařazeno 12 výukových programů, které vznikly v rámci 
projektu „Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin“. Tento projekt přeshraniční 
spolupráce se sousedním Saskem byl dokončen v roce 2019 a nyní je ve fázi udržitelnosti.  
 

EVVO inkluzivně a hravě 
Novým projektem byl v roce 2020 projekt EVVO Inkluzivně a hravě, jehož cílem bylo zapojit do enviromentální 
výchovy žáky a mladé dospělé do 26 let ze speciálních a praktických škol. V rámci projektu bylo ve spolupráci 
s odborníky upraveno 6 výukových programů tak, aby jejich průběh byl vhodný pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a pro inkluzivní skupiny. Tyto programy byly uzpůsobeny pro dvě věkové skupiny – pro 
děti od 7 do 15 let a pro mladé lidi s postižením od 15 do 26 let. Na přípravě programů jsme spolupracovali 
zejména se Speciální ZŠ Jižní v České Lípě. Bohužel také realizaci tohoto projektu poznamenala koronavirová 
krize a programy nebylo možné v praxi vyzkoušet se všemi cílovými skupinami. Celkem bylo v rámci projektu 
realizováno 12 programů pro 146 účastníků. Jedním z výstupů projektu je také metodika výuky enviromentálních 
programů pro žáky se SVP. 
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PROJEKT NEMUSÍ VYJADŘOVAT 
STANOVISKA MŽP.“ 

Ekokroužek 
Další aktivitou Ekocentra Brniště jsou pravidelná setkávání Ekokroužku pro místní děti-žáky 1. stupně ze ZŠ 
Brniště. Ve školním roce 2019/2020 probíhal Ekokroužek pod názvem „Kroužek bádání a tvoření po vzoru 
přírody“. Také do schůzek Ekokroužku zasáhla protikoronavirová opatření. Schůzky probíhaly pravidelně 1x týdně 
od začátku ledna 2020 do 12.3.2020, pak byly vzhledem k nástupu 1. vlny koronaviru přerušeny a pokračovaly až 
v červnu 2020. V průběhu podzimu se podařilo uspořádat pouze několik schůzek v říjnu a v prosinci 2020. 
Celkem v roce 2020 proběhlo 20 setkání, při kterých se děti seznamovaly s přírodními a ekologickými 
zákonitostmi a věnovaly se otázkám zdravého životního stylu a ochrany přírody. Poznávaly rostliny, živočichy i 
neživé přírodniny. V rámci setkání kroužku si děti vyzkouší řadu nových tvořivých technik i praktické dovednosti 
potřebné k ochraně přírody. Schůzek Ekokroužku se účastní 5–13 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 2020 probíhaly 
pod názvem „Ekotvoření v Ekocentru“. Také do těchto setkání zasáhla první a druhá vlna koronavirové nákazy a 
relaxační večery tak měly vynucenou pauzu od března do června a dále pak od října do prosince. Celkem se tak 
v roce 2020 podařilo zorganizovat pouze 8 setkání, v rámci kterých se účastníci seznámili s tématy jako jsou 
recyklace, bezobalové nákupy, využití bylinek v domácnost, a s možnostmi kreativního využití zdánlivě již 
nepoužitelných předmětů a materiálů. Relaxační večery navštěvuje cca 5-10 účastníků.  
Další aktivitou pro rodiny s dětmi jsou tvořivé dílny spojené se svátky a tradicemi: masopust, Velikonoce, Mikuláš 
a vánoce. V roce 2020 se podařilo uspořádat pouze masopustní a dožínkové dílničky, kde si děti s rodiči mohly 
vyrobit masky do masopustního průvodu nebo vyzkoušet panenky z obilí a další zajímavé výrobky. Tvořivé dílny 
v roce 2020 navštěvovalo cca 50-100 účastníků.  
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM 
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Včelaření od jara do zimy  
Cílem projektu bylo založit chov zdravých a produktivních včelstev s minimálními zásahy do vývoje a produkce 
včelího společenství a vytvořit tak ideální podmínky pro včelstvo odpovídající podmínkám včelstva žijícího volně 
v přírodě. V rámci projektu byla opravena historická budova včelína u usedlosti Brniště č.p.16, byly pořízeny 3 úly 
a dvě včelstva. Jeden z pořízených úlů má prosklenou zadní stěnou a je vhodný pro pozorování včelstva při 
výuce kurzů včelařství. V průběhu prvního roku probíhala péče o včely pod vedením zkušeného včelaře a dvě 
členky týmu absolvovali v rámci projektu včelařský kurz.  
 
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM.  

Akce pro veřejnost:  
Řada akcí, které každý rok pořádáme, se v roce 2020 bohužel nemohla konat. Zrušené tak byly akce Ukliďme 
příkopy, Otvírání Stezky hastrmanů, Brnišťský půlmaraton i Svatomartinský jarmark. Jedinou akcí, kterou se 
podařilo v roce 2020 realizovat, byly Dožínky.  
 

Dožínky Brniště 
Tradiční oslava úrody proběhla v sobotu 29.8.2020 v areálu Lesního Zátiší. Dožínky začínají každoročně 
díkuvzdáním za úrodu v kostele Sv. Mikuláše a dožínkovým průvodem. Následuje slavnostní předávání 
dožínkových věnců a kytic „hospodářům“. V průběhu celého odpoledne byl pro návštěvníky připravený bohatý 
kulturní program: vystoupení Folklorního souboru Šafrán, Mladá dechovka, vystoupení mažoretek Adelline, 
rytířský turnaj Terra Historia, ukázky dogdancingu a koncerty kapel Kabát Revival a Vosty Band. Po celý den si 
děti i dospělí mohli prohlédnout moderní zemědělskou techniku, výstavu hospodářských zvířat Adélin dvoreček a 
svézt se historickým traktůrkem. Součástí akce je i řemeslné tržiště a stánky s regionálními potravinami. Pro děti 
byly přichystané tvořivé dílny. Dožínek se zúčastnilo cca 1 500 návštěvníků. 

Stezka živým lesem  
PNF ve spolupráci se ZOD Brniště vytvořilo v roce 2020 novou turistickou stezku, která je věnovaná lesu a životu 
v něm. Stezka vede od nádraží k rybníku a napojuje se na Stezku Hastrmanů. Na krátké, pouze 0,6 km dlouhé, 
ale zajímavé stezce se děti mohou seznámit s nejrůznějšími obyvateli lesa. Potkají zde mravence v nadživotní 
velikosti, nahlédnou do klatového úlu a podívají se, jak žijí lesní včely. Cestou mohou pozorovat veverku, jezevce, 
lišku, zajíce i divoké prase a zjistit, kdo se schovává v ptačích budkách. V závěru (anebo na začátku stezky, 
podle toho, odkud jdete) si můžou děti pohrát v lesní tělocvičně a u tůňky.  
 
PROJEKT NAUČNÁ STEZKA LESOPARK BRNIŠTĚ REG. Č.19/004/19210/451/019/001070 JE 
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. 
19.2.1 - PODPORA PROJEKTŮ KONEČNÝCH ŽADATELŮ NAPLŇUJÍCÍ CÍLE SCLLD PŘÍSLUŠNÉ MAS 
 

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 a dalšími 
organizacemi v regionu. Tato spolupráce pokračovala i v roce 2020, i když akcí se pořádalo vzhledem k pandemii 
mnohem méně.  
 
V roce 2020 jsme se zapojili do těchto akcích:  
29.2.2020 Masopust Brniště 
14.9.2020 Živá knihovna v České Lípě 

Akce v zahraničí 
Také spolupráce se zahraničními partnery byla v roce 2020 vzhledem ke koronavirovým opatřením omezená. 
Uskutečnila se jen jedna akce a to tradiční podzimní trhy v Neukirchu (15.9.2020) ve spolupráci 
s Naturschutzentrum Neukirch a MGH Neukirch.  
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Finanční zpráva 

Přehled poskytnutých příspěvků a darů za rok 2020 
• ČSS, z.ú. sportovně – střelecký klub     50 000,- Kč 
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků a darů:    50 000,-Kč 

Přehled přijatých darů a dotací za rok 2020 

 
Přehled darů:  

• Forman Otto        25 000,- Kč 
• Kubíček Petr        25 000,- Kč 
• Prominent CZ s.r.o.      30 000,- Kč 
• Václav Bartoš – příspěvek na Brnišťský půlmaraton      5 000,-Kč 
• Zdeňka Bártová          5 000,-Kč 

Celková výše přijatých darů:                     90 000,-Kč 
 
Přehled dotací:  

• Euroregion Nisa (vyúčtování dotace)                  - 4 226,54 Kč 

• Liberecký kraj                              22 236,24 Kč 

• MMR ČR (IROP)                                                                                 1 229 786,50 Kč 

• MMR ČR (SN-CZ) – vyúčtování dotace „Užitkové rostliny“                                               - 15 921,18 Kč 

• MMR ČR (SN-CZ) – vyúčtování dotace „Vzdělávání Aktivně!“                                          230 039,04 Kč 

• Sächsische Aufbaubank (SN – CZ) – vyúčtování dotace „Užitkové rostliny“               - 274 269,07 Kč 

• Sächsische Aufbaubank (SN – CZ) – vyúčtování dotace „Vzdělávání Aktivně“          3 936 437,36 Kč                                                      

• Státní fond životního prostředí                                                                                           13 027,00 Kč 

• MŽP ČR                    250 000,00 Kč 

• Úřad práce ČR – program Antivirus A plus                                         26 166,00 Kč  

• Obec Brniště                          250 000,00 Kč 

• Český svaz včelařů                    316,00 Kč 
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Příloha: Účetní závěrka  
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za 2020 
 

Předmětem   kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2020, za účetní 
období od 1.1. 2020 do 31.12.2020. 
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 s danými cíli a svým posláním.     
Uvedené poznatky vychází z namátkové kontroly vedení účetnictví za kontrolované období a z předložené 
dokumentace.   
Závěrem   konstatuji, že    nadační fond   plní své   poslání, zástupci PNF přistupují aktivně   k jeho   rozvoji.   Se 
získanými prostředky je nakládáno hospodárně a v souladu se statutem nadačního fondu. Schválení předložené 
roční účetní závěrky doporučuji.  
 
 

V Brništi dne 19.5. 2021                                    
 

 
 
 

 


