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Výroční zpráva za rok 2019 
Nadační fond vyšší a střední lesnické školy Písek 

(dále jen nadační fond) 
Se sídlem:  Lesnická 55, 397 01 Písek 
IČ: 023 91 287,   DIČ: CZ02391287 
Registrován u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. N vložka č. 220 
Zastoupený:  Ing. Václavem Kohoutem, CSc., statutárním zástupcem nadačního 
fondu 
Bankovní spojení: bank. účet u KB, a.s., č.ú. 107- 6390530257/0100 
Tel.: 382 506 115, fax: 382 506 102, e-mail: cais@lespi.cz 
Nadační fond je veřejně prospěšnou právnickou osobou 
Nadační fond není plátcem DPH 
 
Správní rada: Ing. Václav Kohout, CSc. – předseda (statutární zástupce) 
 Mgr. Šárka Havelková – členka 
 Pavla Machatá - členka 
 
Revizor: Ing. Václav Vlček 
 
 
Osnova: 
 
1)  Přehled majetku NF 
2)  Závazky a pohledávky NF 
3)  Sumář nadačních darů 
4)  Přehled použití majetku 
5)  Zhodnocení dodržování pravidel dle statutu NF 
 
 
1) Přehled majetku NF 

  
 Účetní stav k 1. 1. 2019 
 stav pokladny……………………………………………………… 100 052,--- Kč 
 na běžném účtu u KB Písek…………………………………….. 57 674,93 Kč 
 závazky  a pohledávky  …………………………..…................. 0,--- Kč 
 materiál v majetku NF……………………………………………. 116 016,--- Kč 
 Celkem…………………………………………………………….. + 273 742,93 Kč 
  
 Účetní stav k 31. 12. 2019 
 stav pokladny……………………………………………………… 86 013,--- Kč 
 na běžném účtu u KB Písek…………………………………….. 62 379,89 Kč 
 závazky  a pohledávky............................................................           0,--- Kč 
 materiál v majetku NF……………………………………………. 133 546,--- Kč 
 Celkem…………………………………………………………….. + 281 938,89 Kč 
  
 Rozdíl ……………………………………….……………………….... +   8 195,96 Kč 
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2)  Závazky a pohledávky NF 

 Nadační fond nemá pohledávky ani závazky.  

3)  Sumář nadačních darů 

 Celková výše všech přijatých darů nadačním fondem (pouze finanční dary) činila 
25 100,- Kč. 

 Na všechny dary jsou řádně uzavřené smlouvy. 

 a) Finanční dary od jednotlivých tříd Střední lesnické školy Písek a drobné finanční 
dary od rodičů, určené k nakládání dle statutu nadačního fondu – v celkové výši 
20 100,- Kč. 

  b) Ostatní drobné finanční dary byly ve výši 5 000,- Kč.  

4)  Přehled použití majetku 

   Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků pro složky Střední lesnické školy 
Písek (dále jen lesnická škola) činila 6 400,- Kč, z toho finančních 0,- Kč a 
věcných za 6 400,- Kč. 

 a) Nadační příspěvek pro žáky lesnické školy na soutěže - reprezentace lesnických 
škol (soutěž SOLD 2020) činil 6 400,- Kč – (pouze materiální, trička s potiskem)
  

  Během roku byl nakupován materiál za celkem 139 906,30 Kč, který byl určen 
k neziskovému prodeji a na nadační příspěvky dle Statutu nadačního fondu. 

  Výčet nákupů: 

 Zakoupeny fleecové mikiny s emblémem školy za 133 506,30 Kč 
 Zakoupeno 40 ks triček s potiskem pro soutěž SOLD za 6 400,- Kč 

 Z majetku nadačního fondu byl neziskově prodáván materiál žákům, studentům a 
učitelům lesnické školy (fleecové mikiny s emblémem školy a skripta) v celkové 
výši 110 970,- Kč. 

 Byl vyřazen a zlikvidován zastaralý materiál v celkové hodnotě 5 006,- Kč (viz 
zápis likvidační komise). 

 Skutečné výdaje na správu nadačního fondu činily 8 598,30 Kč. Dle statutu 
nadačního fondu je na správu určeno max. 25% z poskytnutých nadačních 
příspěvků, což nebylo splněno, takže nebude vyplacena odměna pro ředitele 
nadačního fondu. 

5)  Zhodnocení dodržování pravidel dle Statutu NF 

  Pravidla byla dodržována dle statutu nadačního fondu. Revizor neshledal závad. 

V Písku, dne 12. března 2020 

 

Statutární zástupce nadačního fondu 
předseda správní rady 

Ing. Václav Kohout, CSc.     


