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Tomáš Slanina (Masarykova univerzita Brno)
studijní pobyt na studijní pobyt na Goethe Universität Frankfurt am Main, Německo (skupina
Prof. Heckela)

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI:
Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy předkládány mimo účetní jednotku,
nenastaly události, které by významně ovlivnily stav aktiv a pasiv, popřípadě vlastního kapitálu.
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Účetní jednotka předpokládá v následujícím období pokračovat v podpoře mladých českých
vědeckých pracovníků. Do 15.3.2017 je vyhlášeno další kolo výběrového řízení na udělení podpory.
MAJETEK A JMĚNÍ NADACE
 Majetek Nadace tvoří nadační jmění, a to finanční prostředky uložené na účtu vedeném u

Československé obchodní banky, a.s., Lazarská 6, 120 00 Praha 2 a případný ostatní majetek
Nadace.
Nadační jmění činilo k 31.12.2016 894 tisíc Kč. 500 tisíc Kč je určeno na základní jmění a 394tisíc
Kč je určeno na provoz Nadace. V roce 2016 zakladatelé vložili 2824 tisíc. 2224 tisíc bylo
vyplaceno jako finanční podpora mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené PhD studium)
na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí. 304 tisíc bylo použito na provozní výdaje
Nadace.
 K plnění svých cílů může Nadace užívat nadačního jmění včetně jeho výnosů, přičemž hodnota
jmění nesmí poklesnout pod zákonem stanovenou minimální hodnotu.
 Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude Nadace získávat zejména z
následujících zdrojů:
a) dary právnických a fyzických osob,
b) příspěvky zřizovatelů,
c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem Nadace
d) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem Nadace.
Prostředky Nadace lze použít pouze k zajištění činnosti Nadace a k realizaci cílů Nadace v souladu s
podmínkami pro poskytování nadačních příspěvků.
V roce 2016došlo k následujícím změnám účtů vlastního jmění (v tis. Kč):
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V roce 2016 nebyly tvořeny ostatní rezervy za účelem krytí nákladů.
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