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Základní údaje o nadačním fondu 
Svoboda – nadační fond přátel školy je nadační fond založený při Základní škole a Mateřské 
škole, Praha 6, nám. Svobody 2. Nadační fond vznikl 15. prosince 2015. 

Svoboda – nadační fond přátel školy byl zřízen zakládací listinou podle zákona č. 227/1997 
Sb. o nadacích a nadačních fondech a zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1311. 

Sídlo nadačního fondu: náměstí Svobody 2 čp. 930, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00 
IČ: 046 17 932,	Bankovní spojení: 115-1753030217/0100	
Web: http://www.nfsvoboda.cz 	
E-mail: svoboda.nadacni.fond@gmail.com  

Poslání nadačního fondu 

Posláním nadačního fondu je rozvoj vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, 
náměstí Svobody 2, a to podporou výchovně-vzdělávací práce, např. podporou asistentů 
pedagogů, speciálních pedagogů, školního psychologa, podporou pedagogického dozoru 
v relaxační zóně školy apod. a zmírněním sociálních rozdílů a zajištěním rovných příležitostí 
mezi žáky. 

Výše popsaného účelu nadační fond dosahuje zejména poskytováním příspěvků. Vedle toho 
může nadační fond vykonávat také preventivní programy a projekty, vědecké, odborné, 
výchovné, kulturní a další podobné projekty, které souvisí s jeho účelem. 

Řízení nadačního fondu 

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada je pětičlenná, v roce 
2018 pracovala ve složení: 

Bc. Kryštof Hilský. MgA. Zuzana Konrádová, Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (předsedkyně správní 
rady), MgA. Štěpánka Stein a Anna Smetanová. 

Dozorčí rada je čtyřčlenná a v roce 2018 pracovala ve složení: 

Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (předsedkyně dozorčí rady), Mgr. Nora Grundová, Mgr. Klára 
Rotgeri a Marie Zichová. 

Všichni členové správní a dozorčí rady pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu. 

Majetek a závazky nadačního fondu 

Majetek nadačního fondu ke dni 31. 12. 2018 činil celkem 139 tisíc Kč, z toho 136 tisíc Kč 
tvořil zůstatek na bankovním účtu a 3 tisíce Kč byla pokladní hotovost. Nadační fond neměl 
ke dni 31. 12. 2018 žádné závazky ani pohledávky vůči jakýmkoli subjektům a nevlastnil 
žádný dlouhodobý majetek. 
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Spolupracovníci nadačního fondu 

V roce 2018 se kromě členů správní a dozorčí rady na pravidelné činnosti fondu podílely 
Ivana Žáková Jílková, Alžběta Perglová, Denisa Žáková a Jana Žáková. 

S nadačním fondem v průběhu roku spolupracoval pedagogický sbor, pracovníci, žáci a 
Žákovský parlament Základní školy a Mateřské školy Praha 6, náměstí Svobody 2, zejména 
pak: Mgr. Barbora Bučková, Ing. Eva Jeřábková, Mgr. Ivana Žáková Jílková, Mgr. Věra 
Kejvalová, Jitřenka Pavlů, Mgr. Michaela Rybářová, Hana Tydlitátová a Denisa Žáková.  

Činnost fondu přímou spoluprací s ním také podpořili: Karla Braunová, Libuše Galgánková, 
Ing.  Martin Hanus, Andrea Opavská, Pavla Schillerová a Kateřina Špronglová. 

Přehled přijatých darů a příjmů z dobročinných akcí za rok 2018 

Celková výše příjmů nadačního fondu v roce 2018 byla 363.906 Kč.  

Dary od právnických osob činily 55.000 Kč:  

Nadační fond CDCP – účelově vázaný dar na pozici asistenta pedagoga:     50.000 Kč 

Rej dětí, s.r.o. – věcný dar – výtvarné a kancelářské potřeby ve výši:           5.000 Kč 

Nadační fond obdržel finanční dary od třiceti pěti fyzických osob v celkové výši 154.570 Kč. 
Z této částky tvořilo 56.900 Kč účelově vázané dary: 

Dary na podporu asistenta pedagoga pro 1. třídy     23.900 Kč  

Dar na školní obědy           3.000 Kč  

Dar na nákup výtvarného materiálu a provozní výdaje nadačního fondu  30.000 Kč  

Dárci nadačního fondu byli:  

Březinová Helena                     3.000 Kč 

Dolanská Kateřina         10.000 Kč 

Galgánková Libuše           1.500 Kč 

Hilský Krištof                        2.400 Kč 

Konrádová Zuzana (účelově vázaný dar na obědy)                3.000 Kč 

Kouša Ferdinand (účelově vázaný dar na asistenta pedagoga)             10.000 Kč 

Kučerová Irena (účelově vázaný dar)              30.000 Kč 
Kuncová Irena                4.000 Kč 

Špronglová Kateřina                   1.200 Kč 

Topolánek Mirek, Ing.                  25.000 Kč 

Žák Michal               3.000 Kč 

Další dárci si nepřejí být jmenováni. 
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Příjmy z pořádaných dobročinných akcí v roce 2018 dosáhly 164.010 Kč:   

Spolupořadatelství vánočních trhů 2017 se ZŠ a MŠ, nám. Svobody 2 41.000 Kč 

Spolupořadatelství vánočních trhů 2018 se ZŠ a MŠ, nám. Svobody 2 44.000 Kč 

Jarní bazar 4.136 Kč 

Jarní výtvarný workshop 9.174 Kč 

Charitativní mazance 19.800 Kč 

Hallowenský workshop 9.800 Kč 

Podzimní bazar 6.300 Kč 

Charitativní vánočky 29.800 Kč 

 

Dary poskytnuté Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2 
a jejím žákům 

Celková výše darů poskytnutých nadačním fondem Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, 
nám. Svobody 2 a jejím žákům v roce 2018 byla 214.078 Kč. Dary byly poskytnuty v souladu 
s posláním nadačního fondu: 

Pozice pedagogického dohledu v relaxační zóně školy v školním roce 
2018/19 v celkové výši 45.785 Kč  

Pozice školního psychologa na školní rok 2018/19 – navýšení úvazku 44.000 Kč 

Asistent pedagoga pro 1. třídy   117.000 Kč 

Zmírnění sociálních rozdílů - jednorázová pomoc pro žáka školy 
příspěvek na obědy v roce 2018       2.093 Kč 

Zmírnění sociálních rozdílů – příspěvek na jazykový zájezd do Anglie 
pro nadaného žáka       5.200 Kč 

	

Výdaje na činnost nadačního fondu 

Celkové výdaje nadačního fondu za rok 2018 byly ve celkové výši 70.084 Kč. Tato částka 
zahrnuje tyto náklady na materiál a nákup zboží (58.442 Kč) a náklady spojené s provozem 
nadačního fondu (11.642 Kč). 

Materiál pro charitativní akce a především workshopy, např. skleněná mozaika, 
dřevěné výřezy, materiál na sukénky a jejich zdobení, dětská trička, barvy na textil, 
masky tvořil                    32.718 Kč 
Náklady na nákup nadačních vánoček a mazanců byly               25.724 Kč
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Nadační fond přijal v roce 2018 účelově vázaný dar v celkové výši 30.000 Kč, který byl určen 
na náklady spojené s provozem nadačního fondu, jeho prezentací a nákupem materiálu na 
výtvarné workshopy. Z účelově vázaného daru z roku 2017 zbylo na tyto výdaje 1.903 Kč. 
Proto výdaje nadačního fondu byly z 45 % pokryty účelově vázaným darem. Náklady na 
nákup nadačních vánoček a mazanců tvořily 36,7 % nákladů. Tyto náklady však byly obratem 
uhrazeny jejich charitativním prodejem (Prodejní cena byla 200 Kč, nákupní 105 Kč).  

Materiál na výtvarné workshopy byl v roce 2018 nakoupen ve větším objemu kvůli ceně a 
nákladům na dopravu. V dalších letech bude postupně využíván a v případě potřeby 
doplňován.  

Výdaje a poplatky spojené s provozem fondu byly v celkové výši 11.654 Kč, proto tvořily 3 % 
celkového příjmu. Tato částka zahrnuje následující výdaje: 

Právní konzultace kvůli úpravě účelu a změně členů správní a dozorčí 
rady 

2.450 Kč 

Účetní uzávěrka provedená firmou Tigra  3.630 Kč 

Poštovné, ověřování, bankovní poplatky 140 Kč 

Grantový kalendář  980 Kč 

Poplatek za webovou doménu nadačního fondu 817 Kč 

Tisk	a	vazba	výroční	zprávy,	tisk	letáků 725 Kč 

Náklady	na	prezentaci	–	akce	zmrzlina		 2.912 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou a Dozorčí radou nadačního fondu 
Svoboda - nadační fond přátel školy dne 5. června 2019. 	
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Přehled činnosti nadačního fondu v roce 2018 

Hlavním zdrojem financí nadačního fondu na podporu školy a jejích žáků jsou příspěvky 
rodičů, kteří posílají jednorázové nebo pravidelné finanční dary na účet fondu. Dalším 
zdrojem jsou charitativní akce, které pravidelně nadační fond pořádá: bazary, výtvarné 
workshopy, prodej nadačních vánoček a mazanců a také vánoční trhy. Současně podává 
grantové žádosti a oslovuje případné sponzory.  

 

 

Nadační fond zajistil pedagogický dozor ve školní relaxační zóně na celý rok 2018. Relaxační 
zóna školy je místo, kde žáci 1. stupně, kteří nechodí do družiny, a žáci druhého stupně 
mohou bezpečně trávit svůj volný čas se svými spolužáky nebo čekat na odpolední 
vyučování, a přitom si zahrát ping-pong, stolní fotbal nebo si jen tak číst a povídat.  

 

Díky finanční podpoře nadačního fondu mohl být navýšen úvazek školní psycholožky o 6 
hodin týdně, proto ve škole působí 32 hodin týdně a je tak více dostupná všem žákům, jejich 
rodičům, ale i učitelům. Školní psycholog zatím nepatří do seznamu školních doporučených 
profesí, přesto je ale významnou osobou, protože pomáhá dětem i učitelům. Je osobou, 
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která významně napomáhá k vytvoření dobrého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách, 
protože podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. Pomáhá žákům při osobních 
problémech, při školním neúspěchu a dalších problémech. Pokud je třeba, konzultace 
poskytuje i rodičům při výukových a výchovných problémech jejich dětí. Poskytuje 
individuální konzultace učitelům v oblasti výchovy a vzdělávání. 

V roce 2018 nadační fond přispěl na pozici asistenta pedagoga. Od 1. září 2018 plně 
financuje asistenta pedagoga pro první třídy na celý školní rok 2018/19. Na 1. stupni se 
v základní škole na Náměstí Svobody 2 vyučuje podle vzdělávacího programu "Začít spolu", 
který klade velký důraz na individuální práci s jednotlivými žáky. Jeho specifikem je to, že je 
prostor třídy rozčleněn do menších pracovních míst, tzv. Center aktivit (Centrum psaní, 
čtení, matematiky, pro vědu a objevy a výtvarný atelier), ve kterých žáci pracují na úkolech, 
při nichž si opakují probrané učivo a současně se učí spolupracovat a vzájemně si pomáhat. 
V době, kdy pracují v Centrech aktivit, se ve třídě ve stejný čas odehrávají různé činnosti a 
učitel žáky usměrňuje a pomáhá jim. Je to také ideální čas pro individuální pomoc a péči 
dětem, které ji potřebují nebo individuální čas pro nadané žáky. V současné době jsou 
základní školy nuceny zvyšovat počty přijímaných žáků do prvních tříd. A úměrně se 
zvyšujícím se počtem žáků ve třídě se snižuje čas učitele pro individuální přístup 
k jednotlivým žákům. Tento problém pomáhá vyřešit přítomnost asistenta pedagoga, který 
podle pokynů učitele pomáhá žákům s výkladem a procvičením probrané látky apod. Tím 
vytváří učiteli prostor, aby se mohl žáků věnovat individuálně, dle jejich potřeb. Tím 
přítomnost asistenta pedagoga pomáhá ve třídě vytvořit takové podmínky, ve kterých se 
děti budou cítit dobře! Asistent pedagoga usnadňuje školní den všech dětí. 

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 pomohl zmírnit znevýhodnění jednoho žáka 
zaplacením obědů do doby, než bylo jejich financování zajištěno jiným subjektem, a dále 
umožnil výjezd nadanému žáku na výukový zájezd do Anglie.  

Během celého roku probíhaly pravidelné organizační schůzky fondu, na nichž se řešila 
příprava akcí i schůzky zástupců fondu s ředitelkou školy Mgr. Michaelou Rybářovou, na 
kterých se řešily potřeby školy, aktuální využití poskytnutých finančních prostředků a 
koordinace akcí nadačního fondu se školu. V červnu se zástupci nadačního fondu zúčastnili 
schůzky rodičů budoucích prvňáčků, kde jim představili činnost nadačního fondu.  

Během roku 2018 uspořádal fond dva výtvarné workshopy. Těsně před velikonočními 
prázdninami se zdobila vajíčka, malovala se trička, krášlily se sukénky a tvořilo se s českou 
skleněnou mozaikou, která měla u dětí asi největší úspěch. Děti si z ní vyráběly rámečky pro 
fotografie a netradiční vajíčka. Současně s výtvarným workshopem probíhal také prodej 
nadačních mazanců. Před podzimními prázdninami se na druhém výtvarném worshopu 
vyráběla z české skleněné mozaiky netradiční halloweenská dekorace, a dále se malovaly 
halloweenská trička a zdobily se masky.  
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Tradiční akcí nadačního fondu jsou jarní a podzimní charitativní bazary, kde se prodává 
darované oblečení, dětské hračky a sportovní potřeby.  

Na počátku prosince se nadační fond podílel na uspořádání vánoční školní akademie, pro 
kterou nachystal prodej charitativních nadačních vánoček.  
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Nadační fond navázal spolupráci s DDM hl. města Prahy. Výsledkem bylo vypsání soutěže o 
nejlepší anglicky psanou povídku „PEN and STORY“. Soutěž byla vypsána v říjnu, v listopadu 
pak proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Výsledky soutěže a sborník vítězných prací jsou 
k nahlédnutí na www.icmpraha.cz.  

 

Na konci listopadu nadační fond uspořádal lampionový průvod, který byl zakončen u kina 
Dlabačov, kde se pro účastníky průvodu za snížené vstupné promítala pohádky „Když draka 
bolí hlava“. Rodiče mohli jít s dětmi do kina, nebo na ně počkat v příjemném rozhovoru 
v baru kina.  
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Nadační fond spolu se sdružením Město přátelské k dětem z. s. připravil návrh na Úpravu 
veřejného prostoru před školami ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ E. Destinnové. Tento návrh byl 
podán v rámci participačního rozpočtu Městské části Prahy 6 „Nápad pro Šestku“.  
Výsledkem spojení je návrh na úpravu prostranství před oběma školami. Tento návrh byl 
Městkou částí vyhodnocen kladně a dostal šanci – probojoval se do druhého kola, ve kterém 
se o jeho realizaci veřejně hlasovalo. Bohužel se ve velké konkurenci nakonec neprosadil. 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Svoboda - nadační fond přátel školy děkuje všem dárcům, podporovatelům a 
spolupracovníkům. Bez jejich pomoci by nemohl přispívat k tomu, aby se žáci v Základní 
škole a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2 měli ještě lépe. Děkujeme!  
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Příloha k účetní závěrce nadačního fondu Svoboda – nadační fond přátel školy 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 
písemnosti) a z dalších podkladů, která má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem  
31. prosince 2018. 

Společnost hospodaří v běžném hospodářském roku. Doklady po roční uzávěrce jsou 
uloženy v sídle společnosti. Účetnictví se řídí platnými zákony ČR. 

Obecné údaje 

Popis účetní jednotky 

Společnost: Svoboda – nadační fond přátel školy 

Sídlo: Nám. Svobody 930/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

IČ: 04617932 

Právní forma: nadační fond 

Poslání nadačního fondu: rozvoj vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, 
náměstí Svobody 2 a zajištění rovných příležitostí mezi žáky. 

Předsedkyně správní rady: Ing. Irena Kučerová, Ph.D. 

Nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetní jednotka nemá podíl v jiných společnostech. 

Účetní jednotka nemá žádné akcie, podíly, majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani 
prioritní dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva. 

Jednotka nemá závazky ani pohledávky po splatnosti. 

Nadační fond nemá zaměstnance. 

Hospodářský výsledek za rok 2018 z hlavní činnosti činil 80 tisíc Kč. 

Účetní jednotka nečerpala dotace.	 

 
 
Podpis statutárního zástupce: 
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Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Svoboda - nadační fond přátel školy
IČ / DIČ: CZ04617932
Sídlo účetní jednotky: Náměstí Svobody 930/2, 16000 PRAHA 6

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2. Software
A.I.3. Ocenitelná práva
A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky
A.II.3. Stavby
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů
A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
A.III.2. Podíly - podstatný vliv
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám
A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
A.IV.2. Oprávky k softwaru
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům
A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých

věcí
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
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A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
B.I.1. Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě
B.I.3. Nedokončená výroba
B.I.4. Polotovary vlastní výroby
B.I.5. Výrobky
B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách
B.I.8. Zboží na cestě
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1. Odběratelé
B.II.2. Směnky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci
B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
B.II.8. Daň z příjmů
B.II.9. Ostatní přímé daně
B.II.10. Daň z přidané hodnoty
B.II.11. Ostatní daně a poplatky
B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných

celků
B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
B.II.17. Jiné pohledávky
B.II.18. Dohadné účty aktivní
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 48 139
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 4 3
B.III.2. Ceniny
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 44 136
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6. Ostatní cenné papíry
B.III.7. Peníze na cestě
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady příštích období
B.IV.2. Příjmy příštích období

Aktiva celkem 48 139
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P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Vlastní zdroje celkem 48 139
A.I. Jmění celkem 48 139
A.I.1. Vlastní jmění 48 139
A.I.2. Fondy
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B.I. Rezervy celkem
B.I.1. Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.II.1. Dlouhodobé úvěry
B.II.2. Vydané dluhopisy
B.II.3. Závazky z pronájmu
B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.6. Dohadné účty pasivní
B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1. Dodavatelé
B.III.2. Směnky k úhradě
B.III.3. Přijaté zálohy
B.III.4. Ostatní závazky
B.III.5. Zaměstnanci
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
B.III.8. Daň z příjmů
B.III.9. Ostatní přímé daně
B.III.10. Daň z přidané hodnoty
B.III.11. Ostatní daně a poplatky
B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
B.III.16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
B.III.17. Jiné závazky
B.III.18. Krátkodobé úvěry
B.III.19. Eskontní úvěry
B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy
B.III.21. Vlastní dluhopisy
B.III.22. Dohadné účty pasivní
B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1. Výdaje příštích období
B.IV.2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM 48 139

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:
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Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Svoboda - nadační fond přátel školy
IČ / DIČ: CZ04617932
Sídlo účetní jednotky: Náměstí Svobody 930/2, 16000 PRAHA 6

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3
A. Náklady 285 285
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 31 31
A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 14 14
A.I.2. Prodané zboží 25 25
A.I.3. Opravy a udržování
A.I.4. Náklady na cestovné
A.I.5. Náklady na reprezentaci
A.I.6. Ostatní služby
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku
A.III. Osobní náklady
A.III.10. Mzdové náklady
A.III.11. Zákonné sociální pojištění
A.III.12. Ostatní sociální pojištění
A.III.13. Zákonné sociální náklady
A.III.14 Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky 0 0
A.IV.15. Daně a poplatky 0 0
A.V. Ostatní náklady
A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18. Nákladové úroky
A.V.19. Kursové ztráty
A.V.20. Dary 215 215
A.V.21. Manka a škody
A.V.22. Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku
A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek
A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly
A.VI.26. Prodaný materiál
A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VII.28
.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

A.VIII. Daň z příjmů
A.VIII.2
9

Daň z příjmů

Náklady celkem 285 285
B. Výnosy 346 346
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Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3
B.I. Provozní dotace
B.I.1. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky
B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 210 210
B.II.4. Přijaté členské příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 165 165
B.IV. Ostatní výnosy
B.IV.5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky
B.IV.7. Výnosové úroky
B.IV.8. Kursové zisky
B.IV.9. Zúčtování fondů
B.IV.10. Jiné ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku
B.V.11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
B.V.12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
B.V.13. Tržby z prodeje materiálu
B.V.14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 365 365
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 80
D. Výsledek hospodaření po zdanění 80 80

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:


