Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2011

Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí
mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy, ztráta
zaměstnání, aj.
Motto „Přitom někdy stačí jen málo, být ve správný čas na správném místě, říci jen
jedno slovo... I kdyby se podařilo zachránit jednoho člověka, stojí to za to“.
Z těchto důvodů vznikl nadační fond „DRUHÁ ŠANCE“, aby upozornil na tyto skutečnosti
a hlavně pomáhal těm, kteří to potřebují.
NADAČNÍ FOND „DRUHÁ ŠANCE“
Bytové Družstvo Chodov - Jih
Leopoldova 2040
Praha 4 - Chodov
IČ 270887441

Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 591

I.
Úvodní ustanovení
Nadační fond „DRUHÁ ŠANCE“ byl zřízen 1. května 2006, a to zpracováním a
sepsáním:
- Smlouvy o zřízení nadačního fondu - Nadační listina, podle §3, zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů (dále o nadacích a nadačních fondech);
- Statutu nadačního fondu, podle § 4 zákona č.227/1997;
- Návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku, podle § 200b, občanského
soudního řádu.
Zřizovatelem nadačního fondu DRUHÁ ŠANCE jsou fyzické osoby Ing. Jozef Kobza a
Ladislav Veselák.
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2006 byl proveden zápis
nadačního fondu „DRUHÁ ŠANCE“ do nadačního rejstříku. Usnesení nabylo právní moci 31.
května 2006:
Orgány nadačního fondu a jejich činnost za období od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 (dále
jenom hodnocené období):
V hodnoceném období nedošlo ke změně správní ani dozorčí rady nadačního fondu
„DRUHÁ ŠANCE“ (dále jen nadační fond). Situace je stabilní a plně funkční.
Správní rada nadačního fondu:
- předseda správní rady - Ing. Jozef KOBZA;
- člen správní rady - Ladislav VESELÁK;
- člen správní rady - MUDr. Jana ŠPLÍCHALOVÁ.
Dozorčí rada nadačního fondu:
- předseda dozorčí rady - Milena CHARVÁTOVÁ;
- člen dozorčí rady - Jana KOBZOVÁ;
- člen dozorčí rady - Eliška VESELÁKOVÁ.
Zasedání správní a dozorčí rady nebo společná zasedání orgánů nadačního fondu se
uskutečnilo v jeho sídle na adrese: hotel Slunečnice, Starodvorská 13, Praha 6 - Lysolaje a
v prostorech Bytového družstva Chodov - Jih, Leopoldova 2040t, a to v následujících
obdobích s následujícím programem:
Správní rada - jedenkrát:
3. března 2011
schválila změnu sídla nadačního fondu v prostorách Bytového družstva Chodov - Jih;
vyhodnotila splnění úkolů ze společného jednání s dozorčí radou ze dne 2. prosince
2010; projednala a schválila Výroční zprávu nadačního fondu za rok 2009, stanovila
termín předání a odsouhlasení této zprávy dozorčí radě; stanovila termíny odeslání
příslušným orgánům státní správy;
Dozorčí rada - jedenkrát:
8 března 2011
vyhodnotila splnění úkolů z jednání 2. prosince 2010; převzala a schválila výroční
zprávy nadačního fondu za období roku 2010, schválila termín projednání výroční
zprávy a účetní závěrky nadačního fondu za hodnocené období;
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Společné zasedání správní a dozorčí rady - třikrát:
11. ledna 2011
projednání návrhu předsedy správní rady ohledně změny sídla nadačního fondu
v prostorách Bytového družstva Chodov - Jih, na adrese Leopoldova 2041, Praha 4;
jednání s uvedeným družstvem byl pověřen předseda správní rady;
29. června 2011
projednání změn v souvislosti se změnou sídla nadačního fondu, a to oblast místně
příslušného správce daní, zastupování nadačního fondu na veřejnosti; vyhodnocení
pilotních programů 1 a 2.
9. prosince 2011
projednání osnovy výroční správy za rok 2011; zpracování Přiznání k dani z příjmů
právnických osob, určení zpracovatelů, předkladatelů, stanovení termínů a
odpovědné osoby za odeslání těchto dokumentů příslušným orgánům.
Výroční zpráva analyzuje činnost nadačního fondu za období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2011.
II.
Ekonomické ukazatele

a) Přehled o majetku a závazcích nadačního fondu:
Vklad zakladatelů:
Zůstatek na běžném účtu za rok 10
Příjmy:
• členské příspěvky
Výdaje:
• spotřebované nákupy
• služby
• daně a poplatky
• ostatní náklady

520 000,-Kč
2 037,-Kč
1 100,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
2 150,-Kč
609,-Kč

Nadační fond neeviduje žádné závazky vůči dodavatelům služeb. Rovněž neeviduje
závazky vůči pracovníkům nadačního fondu (poskytovatelům služeb v oblasti právní a
odborné psychiatrické a psychologické pomoci), Finančnímu úřadu, Pražské správě
sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Veškerá právní a odborná pomoc členů nadačního fondu je bezplatná. Stejně tak je
bezplatná činnost členů správní a dozorčí rady nadačního fondu.
Nadační fond na základě „Smlouvy o umístnění sídla společnosti“, ze dne 28. dubna
2007, do 12. února 2011 bezplatně využíval prostor v hotelu Slunečnice, Starodvorská 13,
Praha 6 - Lysolaje.
Od 15. února 2011 ve smyslu „Smlouvy o výpůjčce – umístění nadačního fondu
DRUHÁ ŠANCE“ má nadační fond své sídlo v prostorách Bytového Družstva Chodov – Jih,
na adrese Leopoldova 2041/28.
Finanční náklady za služby včetně médií jsou nulové vzhledem k tomu, že jsou
nadačním fondem využívány bez nároku poskytovatele na jejich úhradu, tj. bezplatně.
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b) Přehled jednotlivých nadačních darů:
Nadační fond neobdržel v hodnoceném období žádný finanční ani věcný dar.
c) Přehled o použití majetku nadačního fondu:
Použití majetku nadačního fondu upravuje § 2, zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a
nadačních fondech.
V hodnoceném období byl majetek nadačního fondu použit pouze na úhradu poplatků
za vedení a výpis z běžného účtu u České spořitelny ve výší 2 150,-Kč, úhradu domény ve
výší 55,-Kč, parkování 60,-Kč a úhradu poštovného ve výši 34,-Kč.
Nadačním fondem nebyly poskytnuty žádné finanční ani věcné příspěvky ve smyslu
uvedeného zákona.
d) Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky a zhodnocení jakým
způsobem byly použity:
Nadační fond v hodnoceném období neposkytl nadační příspěvky ve smyslu zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, fyzickým, právnickým ani třetím osobám.
e) Dodržování pravidel stanovených pro omezení nákladů souvisejících se správou
nadačního fondu:
Nadační fond má ve svém statutu stanovené pravidlo omezující výši souvisejících
nákladů na provoz nezávislého centra nadačního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že
nadační fond využíval a využívá možnosti bezúplatného využívání centra, veškeré jeho
náklady souvisejí jen s vedením běžného účtu u České spořitelny, úhrady domény, poplatků
za parkování a úhradu poštovného, které nepřesáhly ani 1% jeho majetku.
Majetek nadačního fondu podle jeho stavu ke dni 31. 12. 2011 má hodnotu
522 029,- Kč. V hodnoceném období dosáhly náklady nadačního fondu výše 2 759,-Kč.
Z analýzy vyplývá, že v hodnoceném období nedošlo k porušení pravidla stanoveného
pro omezení nákladů souvisejících se správou nezávislého centra nadačního fondu.
f) Zhodnocení základních údajů obsažených v roční závěrce:
Náklady nadačního fondu v hodnoceném období dosáhly výše 2 759-Kč poskytnuté
členské příspěvky představovali finanční částku ve výši 1 100,-Kč.
V hodnoceném období nadační fond neměl žádné příjmy z hospodářské činnosti.
Jeho příjmy - členské příspěvky, nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob ve
smyslu ustanovení § 18, odst. 4, zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.
Nadační fond nesplnil žádnou z podmínek ve smyslu ustanovení § 24, odst. 2,
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech z toho důvodu není nutnost
(povinnost) ověření roční závěrky auditorem.
III.
Závěrečné hodnocení
Nadační fond v hodnoceném období pokračoval v činnostech, které mají naplňovat
základní cíle jeho poslání - zajištění odborné pomoci osobám se sklony k sebevraždě a
osobám, které postihla tragédie sebevraždy v rodině.
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Hlavní poslání nadačního fondu zabezpečovala skupina právníků a psychologů, kteří
tuto službu vykonávali bezplatně a tudíž nevznikli nadačnímu fondu žádné finanční výdaje
s pojené s poradenstvím.
Činnost nadačního fondu za rok 2011 lze shrnout do následujícího přehledu:
bezúplatné užívání prostor a služeb včetně médií pro činnost nadačního fondu v
Hotelu Slunečnice, Starodvorská 13, Praha 6 - Lysolaje a v prostorách Bytového
Družstva Chodov - Jih snížilo finanční výdaje na cca 1%. Pro rok 2012 byla
navrhnutá změna bankovního institutu z důvodu snížení poplatků za vedení běžného
účtu.
pokračování v bezplatné poradenské službě v oblasti právní a psychologické pomoci
osobám se sklony k sebevraždě a osobám, které postihla tragédie sebevraždy
v rodině;
pilotní projekty 1. a 2. zpracované nadačním fondem nezaznamenaly žádný vývoj,
jejích celkové vyhodnocení je stanoveno na konec roku 2012. I vzhledem k této
skutečnosti byl na společném zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu
pozastaven pilotní projekt č. 1. Úkolem sledovat další vývoj pilotního projekt č. 2 byl
pověřen člen správní rady;
v činnosti nadačního fondu nadále přetrvával zájem o hlavní pracovní poměr
pro potřebu Českého statistického úřadu, odbor statistického zpracování Brno, byl
vypracován roční výkaz neziskových institucí vyplývající z ustanovení §2 a §10,
odst. 3, zákona č. 89/1995 Sb., o statni statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů;
v roce 2011 nebyl získán nový člen nadačního fondu.
Kladnou odezvou, v činnosti nadačního fondu, má poskytování bezplatné poradenské
služby jak v právní tak i v psychologické oblasti. Tato skutečnost poukazuje na to, že trendy,
které si nadační fond stanovil, jako prioritní, jsou správné a tyto jsou přijímány kladně. Taktéž
lze konstatovat, že obdobnou specifickou činností se nezabývá ani v České republice ani
v zahraničí žádná nadace ani nadační fond.
Z hodnoceného období tj. nedošlo k navýšení nebo snížení majetku nadačního fondu,
a to z důvodů, že řada běžných činností byla zajišťována bezplatně a tedy v souladu s cíly
nadačního fondu. Veškerá činnost nadačního fondu byla a je v souladu s článkem 5, Statutu
nadačního fondu.

V Praze dne 15. března 2012

Správní rada nadačního fondu „DRUHÁ ŠANCE“:
Ing. Jozef KOBZA

…………………………..

Ladislav VESELÁK

…………………………..

MUDr. Jana ŠPLÍCHALOVÁ

…………………………..
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Dozorčí rada nadačního fondu „DRUHÁ ŠANCE“:
Milena CHARVÁTOVÁ

…………………………..

Jana KOBZOVÁ

…………………………..

Eliška VESELÁKOVÁ

…………………………..

Podepsanou výroční zprávu zasílám na samostatném dokumentu. Hezký den Ing.
Jozef Kobza, předseda správní rady nadačního fondu.
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