
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2008
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika nadace

Nadace nemocnice  v Jablonci  nad Nisou (dále jen „nadace“)  byla  založena zakládací  listinou 
dne 17. června 1993 těmito zakladateli:

• JABLONEXGROUP a.s. Jablonec nad Nisou

• LUCAS Varity s. r.o. Jablonec nad Nisou

• Komerční banka, a.s. Praha

• ČSOB, a.s. Praha

• Město Jablonec nad Nisou

• PRECIOSA a.s. Jablonec nad Nisou

Do rejstříku nadací  a nadačních fondů byla  Nadace nemocnice  v Jablonci  nad Nisou zapsána 
27. května 1999. Účelem nadace je zajistit dostatečné finanční prostředky na pořízení a obnovu 
zdravotnické  techniky  a  vnitřního  vybavení  nemocnice  v Jablonci  nad  Nisou.  Nadace  také 
poskytuje finanční prostředky zařízením a organizacím poskytujícím péči o nemocné a postižené 
v Jablonci nad Nisou.

Sídlo nadace

Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

IČO

64045838

Členové správní rady k 31. prosinci 2008: Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2008

Předseda: Mgr. Petr Tulpa

Členové: Ing. Jan Vízek MUDr. Martin Bartoň
Mgr. Vladimír Zákoucký MUDr. Pavel Šochman
Karel Zelníček MUDr. Dag Tichý
Ing. Ivo Schötta
Eva Aichlerová

Dne  18.  června  2008  došlo  ke  změně  ve  složení  dozorčí  rady,  kdy  skončilo  členství  
Ing. Milana Trpišovského a novým členem se stal MUDr. Martin Bartoň.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností

a) Způsob oceňování v účetnictví nadace v roce 2008

Náklady byly účtovány ve skutečných (fakturovaných) cenách.

b) Způsob odpisování

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v  pořizovací ceně.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek účetní jednotky metoda doba odpisování
Budovy lineární 30 let

c) Postupy účtování

Nadace  vede  podvojné  účetnictví  podle  zákona  o  účetnictví  a  dalšími  podzákonnými 
normami  určenými  pro  politické  strany,  hnutí,  občanská  sdružení  a  jiné  nevýdělečné 
organizace.

d) Nadační jmění

Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů a nadačních 
darů zapsaných v nadačním rejstříku.

Peněžní  prostředky,  které  jsou  součástí  nadačního  jmění,  je  nadace  povinna  uložit  na 
zvláštní účet u banky, nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo 
za  jejichž  splacení  se  stát  zaručil  nebo  na  nákup  cenných  papírů  vydaných  tuzemskou 
bankou. Tyto prostředky není možné půjčovat.

Nadační jmění dále obsahuje prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) přidělené dle 
rozhodnutí  Poslanecké  sněmovny Parlamentu  ČR.  Nadace  má  povinnost  užít  celý výnos 
z těchto prostředků za celý kalendářní rok nejpozději do konce následujícího roku s tím, že 
nejméně 80% musí být použito na nadační příspěvky třetí osobě a maximálně 20% na správu 
nadace.

Minimální  částka,  který  nadace  musí  rozdělit  z příspěvků  NIF  v následujícím  roce  je 
stanoven podle následujícího vzorce:

½  x ½ x (12 M PRIBID 1.1. + 12 M PRIBID 31.12.)

čili  polovina  z  průměru  úrokových  sazeb  PRIBID platných  k 1.  dni  a  poslednímu  dni 
předmětného období (roku).
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e) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý  finanční  majetek  tvoří  podílové  listy a  dluhopisy.  K rozvahovému  dni 
společnost  oceňuje tyto podílové listy a dluhopisy reálnou hodnotou.  Výnosy z přecenění 
tohoto  dlouhodobého  finančního  majetku  jsou  zahrnovány přímo  v kapitálových fondech 
společnosti.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a úroky) jsou účtovány ve výnosech 
z dlouhodobého finančního majetku ve výkazu zisku a ztráty.

f) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční  majetek tvoří směnky.  Nadace vykazuje  směnky k rozvahovému dni 
v pořizovací ceně. 

Výnosy  z krátkodobého  finančního  majetku  jsou  zahrnuty  ve  výnosech  z krátkodobého 
finančního majetku ve výkazu zisků a ztrát. 

g) Náklady související se správou nadace 

Náklady  související  se  správou  nadace  zahrnují  zejména  náklady  na  vedení  účetnictví 
poskytované Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

a) Dlouhodobý finanční majetek

V roce  2006  nakoupila  nadace  v souladu  se  smlouvou  uzavřenou  s Fondem  národního 
majetku  České republiky podílové listy,  které  eviduje  jako  dlouhodobý finanční  majetek 
a jejichž reálná hodnota k 31. prosinci 2008 činí 9 714 tis. Kč (2007 – 10 031 tis. Kč).

Nadace dále vykazuje k 31. prosinci 2008 dluhopisy v reálné hodnotě 8 994 tis. Kč.

b) Krátkodobý finanční majetek

Společnost  v průběhu  roku  prodala  směnku  nakoupenou  v roce  2007  a  proto  nejsou 
evidovány v rozvaze žádné směnky k 31. prosinci 2008 (2007 – 8 921 tis. Kč).

Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2008 činí 1 215 tis. Kč (2007 –  1 186 tis. Kč). 
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4. Zdroje financování a čerpání prostředků

a) Přehled zdrojů financování nadace

2008 2007
tis . Kč tis . Kč

Úroky  15  106
Výnosy z dlouhodobých dluhopisů a podílových lis tů  371  73
Výnosy ze směnek (krátkodobé)  2  143
Dary a příspěvky --  92
Ostatní výnosy  18  18 

Celkem  406  432

b) Čerpání prostředků, náklady nadace
2008 2007

tis . Kč tis . Kč
Náklady na vlastní provoz  16  17
Náklady na projekty nadace - NIF  350  276
Náklady na projekty nadace - vlastní --  100

Celkem  366  393

5. Nakládání s prostředky z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF)

2008 2007
tis. Kč tis. Kč

Úrokové výnosy z příspěvku NIF  15  104
Výnosy ze směnek  2  143
Výnosy z dlouhodobých dluhopisů a podílových listů  371  73

Celkem  388  320

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 (d) použila nadace veškeré úrokové výnosy 
z příspěvku  z NIF  za  rok  2007  na  poskytnuté  granty  v roce  2008,  ve  struktuře  uvedené 
v následující tabulce: 

2008
tis . Kč

Nemocnice Jablonec nad Nisou - nákup zdravotní techniky  273
Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR - nákup schodolezu  77

Celkem poskytnuté granty  350

Poskytnuté  granty byly ve výši 350 tis.  Kč financovány z úrokových výnosů z příspěvků NIF 
za rok 2007 a částečně z prostředků ze spořícího učtu.
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6. Ostatní poskytnuté granty

V roce 2008 neposkytla nadace z vlastních zdrojů žádné finanční příspěvky (2007 – 100 tis. Kč).

7. Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky Budovy Celkem
Pořizovací cena

Zůstatek k 1.1.2008  7  265  272
Přírůstky -- -- --
Úbytky -- -- --
Přeúčtování -- -- --
Zůstatek k 31.12.2008  7  265  272

Oprávky
Zůstatek k 1.1.2008 --  75  75
Odpisy --  9  9
Oprávky k úbytkům -- -- --
Přeúčtování -- -- --
Zůstatek k 31.12.2008 --  84  84

Zůstatková hodnota k 1.1.2008  7  190  197
Zůstatková hodnota k 31.12.2008  7  181  188

8. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Nadační Nadační jm ění Oceňovací Hospodářský Hospodářský

jmění z prost ředků rozdíly výsledek výsledek
 NIF m in. let běžného období Celkem

Zůstat ek k  1 .1 .2008 500 19 625 31  300  39 20 494
Zm ěna nadačního jm ění -- -- -- -- -- 0
P řeúčtování -- -- -323  39 - 39 -323
Zisk za rok 2008 -- -- -- --  40  40

Zůstat ek k  31.12.2008 500 19 625 -292  339  40 20 212

Oceňovací rozdíl vznikl v důsledku ocenění dlouhodobého finančního majetku reálnou hodnotou 
k 31. prosinci 2008.
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9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Nadace nezaměstnává žádné zaměstnance.

Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,  která je  účetní  jednotkou

1. června 2009 Mgr. Petr Tulpa
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