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VÍCE NEŽ 100 LET PÉČE 
O DĚTI A MLÁDEŽ

Ol ivova nadace



1. Správní rada

Marie Adámková
předsedkyně správní rady 

Ing. Jiří Straka
místopředseda správní rady

MVDr. Ing. František Reichel, CSc.  
člen správní rady

Josef Srb
člen správní rady

Mgr. Miroslav Rovenský
člen správní rady

PhDr. Věra Doušová
ředitelka nadace
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2. Dozorčí rada

čestné předsednictvo
Manželé Guttmannovi - Venezuela

Hana Machálková               Nina Krásenská Mgr. Josef Zámečník
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3. Úvodní slovo
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Vážení přátelé, sponzoři, příznivci a čtenáři,

jako předsedkyně správní rady bych chtěla především poděkovat Vám všem, kteří jste nám svou podporou
ať už morální, nebo věcnou, pomohli k tomu, abychom mohli poskytovat i v tomto roce tak širokou pomoc
dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Bohužel, je stále více a více dětí, které naši pomoc
potřebují.

Nadace podporuje různou formou nejen Olivovu dětskou léčebnu, kterou založila, ale poskytuje po celý rok
pomoc nejen  pro děti se zdravotními a sociálními problémy, ale pomáhá také neziskovým organizacím,
které o tyto děti pečují. Poskytujeme finanční prostředky na nákup zdravotních pomůcek, diagnostických
přístrojů, odstraňování bariér, rehabilitačních pobytů a dalších potřebných aktivit, které pomáhají zvýšit
kvalitu života těchto dětí. Olivova nadace také poskytuje každoročně finanční prostředky z výnosu NIF.
V tomto roce objemem darovaných finančních prostředků  několikanásobně překročila povinný limit
stanovený každoročně MF ČR.

Naše aktivity směřují také do zahraničí - již po několik let finančně podporujeme děti v Indii a Zambii
prostřednictvím projektu Adopce na dálku, ve spolupráci s Armádou ČR  pomáháme dětským nemocnicím
v provincii Lógar v Afghánistánu a v roce 2011 jsme přispěli dětem v Japonsku, které byly postiženy
zemětřesením, dětským nemocnicím na Ukrajině a v Jižním Banátu na nákup nezbytného zdravotnického
zařízení. 

Olivova nadace je zřizovatelem Olivovy dětské léčebny, o.p.s., Olivova evropského centra, o.p.s. (OEC)
a  Klubu přátel Olivovy nadace (OSPON). 

Jménem celé správní rady Olivovy nadace Vám děkuji za Vaši pomoc a podporu, kterou nám po celý rok
projevujete.

Marie Adámková, předsedkyně Správní rady



4. Činnost Olivovy
nadace v r. 2011

4.1. Zpráva o činnosti

Nadační činnost byla zaměřena na poskytování nadačních příspěvků a na realizaci projektů, které by
pomohly fyzickým a právnickým osobám, které by pomohly zlepšit zdravotní a sociální situací dětí
a mládeže v České republice i v zahraničí. Především se jednalo o příspěvky na rehabilitační a kompen-
zační pomůcky, ozdravné a léčebné pobyty a projekty podporující vzdělávání. Nadace pokračovala  v pro-
jektu adopce na dálku v Indii, v pomoci dětem v Afgánistánu prostřednictví české mise Káfor, dětem
postiženým zemětřesením v Japonsku přispěla na nákup školních pomůcek a dětským nemocnicím na
Ukrajině a v Srbsku nakoupila diagnostické přístroje. Kromě poskytování nadačních příspěvků realizovala
nadace také vlastní projekty a programy. V létě uspořádala ozdravný pobyt pro děti krajanů z vesnic
postižených Černobylskou havárií, v zimě dovezla z Norského Trondheimu 53 kusů zdravotních  pomůcek
pro děti a mládež, které získala od norského Rehabilitačního centra Trondheim jako sponzorský dar.

V roce 2011 Olivova nadace obdržela od fyzických a právnických osob finanční i věcné dary v celkové
částce 1 114 929 000,- Kč. Nadace je členem Fóra dárců a dodržuje etický kodex nadací.

4.2. Kalendář akcí Olivovy nadace

Leden
Byl uskutečněn Tříkrálový koncert a setkání s krajany z Ukrajiny pořádaný v kapli Olivovny. V tomto měsí-
ci byly schváleny stanovy OSPONu a toto občanské sdružení bylo registrováno. ON získala dotaci z progra-
mu rozvoje venkova ve výši 1 mil. Kč na: úpravy vstupu do kaple a tělocvičny vč. instalace nových
protipožárních dveří, na rekonstrukci oltáře a oltářního obrazu, zhotovení zvonu do věže a do zvoničky,
vybavení kaple elektroakustickým ozvučením. Dosavadní ředitel byl rozhodnutím správní rady odvolán
z funkce. Řízením organizace byla dočasně pověřena V. Doušová.

Únor
V tomto měsíci přivezla Olivova nadace sponorský dar z norského Trondheimu ve formě 53 chodítek,
invalidních vozíků, kočárků a dalších zdravotních pomůcek, které bude poskytovat bezplatně žadatelům
z řad dětí a mládeže se zdravotním postižením. 
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Březen
Správní rada zvolila za nového člena SR ON paní Jarmilu Volfovou. SR schválila znění kupní smlouvy na
hotel Alexander. Současně pověřila 3 členy SR a ředitelku, aby navštívili dětskou krajanskou nemocnici
v ukrajinském Žitomiru, která požádala o sponzorský dar - diagnostické přístroje pro dětské ORL. 

Duben
Zástupci Olivovy nadace se zúčastnili tradičního jarního otevírání Hamzova parku a arboreta v Hamzově
léčebně Košumberk. Olivovnu navštívil radní HMP, Mgr. Ivan Kabický a ředitelka odboru zdravotnictví, Ing.
K. Čelikovská. Schůzky se účastnili: starosta Říčan p. Kořen, V. Doušová za ON a ředitelka Provazníková
a D. Kvasnička za ODL. Radní prohlédl ODL, konstatoval nedostatečně a nekvalitně odvedené stavební
práce minulých let, přislíbil finanční pomoc na opravu střechy, odvlhčení a izolace sprch a úpravu bezba-
riérového vstupu.

Květen
Výjezd členů SR  na Ukrajinu se uskutečnil ve dnech 5.5.-11.5. Navštívili Generální konzulát ČR ve Lvově,
následovala návštěva krajanského spolku ve Lvově, nemocnice v Žitomiru a krajanského spolku  v Žito-
miru, církevního sboru v tradiční české komunitě Česká Krošna, návštěva v kostele sv. Václava s účastí na
nedělní bohoslužbě. Účastníky byla vypracována zpráva ze služební cesty a je předložena SR ke schválení.
V tomto měsíci ON zorganizovala v areálu léčebny dvoudenní festiválek nazvaný Olivovy Říčanské slavnos-
ti, který měl za cíl zpestřit program pro malé pacienty, ale také otevřít dveře Olivovny nejširší veřejnosti.
Festiválek byl svým zaměřením a programem zacílen na rodiny s dětmi. Návštěvníci měli možnost strávit
celý den v areálu, zatleskat známým umělcům, zahrát si hry, zúčastnit se soutěží, zacvičit si zumbu, poba-
vit se na skákacím hradu, nebo jen odpočívat v nádherné zahradě Olivovny. Známí umělci vystoupili bez
nároku na honorář, poděkování patří zejména Michalu Davidovi. Mediálními partnery byli Radio Blaník
a Radio Praha, obě stanice zajistily propagaci této akce.

Červen
Olivova nadace zorganizovala v termínu 1.-17.6. v Olivovně ozdravný tábor pro 25 dětí českých krajanů,
které žijí ve vesnicích postižených následky Černobylské havárie. Nadaci v této době navštívil vládní zmoc-
něnec pro krajany, Ing.Stanislav Kázecký s manželkou. Děti z Ukrajiny navštívily v rámci programu Senát
Parlamentu ČR, kde je osobně přijal Senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise pro krajany
v zahraničí. 

Červenec - Srpen
Předsedkyní SR ON byla zvolena Marie Adámková. Do dozorčí rady byla zvolena PhDr. Nina Krásenská. SR
rozhodla o jmenování ředitele ON  s platností od 11.8.2011, do této funkce jmenovala V. Doušovou. SR
ON schválila nové stanovy OEC. Současně jmenovala nové členy správní rady OEC jimiž se stali: Mgr.
Marek Mikušek, Barbora Mráčková a MUDr. Josef Zemánek. MUDr. Fiala, kterému vyprší dne 9. 9. 2011
mandát, byl zřizovateli (tj. SR ON a  p. Srbem) opětovně jmenován členem SR ODL. 
SR ON byla pozvána, aby se zúčastnila 9.9.2011 slavnostního nástupu 7. jednotky AČR PRT Logar při
příležitosti návratu z Afgánistánu a převzala medaili pro Olivovu nadaci za humanitární pomoc, medaili
převzaly členky SR ON Marie Adámková a Jarmila Volfová. SR ON zároveň jmenovala členy dozorčí rady
Olivova evropského centra, o.p.s.: opětovně Mgr. Libuši Roytovou, nově Petra Kubíka a Ing. Ludvíka
Klimeše.



Září
SR ON opětovně zvolila členem správní rady Mgr. Miroslava  Rovenského, kterému končí dne 6.10.2011
funkční období.
Správní rada Olivovy nadace projednala zprávu výběrové komise na poskytnutí nadačního příspěvku z NIF.
Příspěvek ve výši 244 815,- Kč byl přiznán několika žadatelům.

Listopad
Olivova nadace zakoupila hotel Alexander v Praze  6 za účelem formou pronájmu získat potřebné finanční
prostředky na nadační činnost. 
Listopadové jednání SR ON se uskutečnilo formou výjezdního zasedání v hotelu Astoria v Janských
Lázních. Důvodem byla především nutnost provést inventuru a fyzicky vyřadit nepoužívaný a poškozený
nábytek, který byl v majetku ON.
Předsedkyně SR ON spolu s ředitelkou byly pozvány na Dny české kultury do Vyslanectví ČR v Beogradu.
Při té příležitosti navštívily také dětskou nemocnici ve Vršaci, která žádala ON o zakoupení dětského EKG,
novorozenecké váhy a germicidních lamp na novorozenecká oddělení. Nemocnice byla vedena velmi
pečlivě, byla čistá a personál byl laskavý k dětským pacientům, avšak nemá žádné diagnostické přístroje
a tak nemůže často dětem ze spádové oblasti Jižního Banátu poskytovat potřebnou pomoc. O možnosti
poskytnutí věcných darů této nemocnici jednala následně SR ON a rozhodla se požadované přístroje
poskytnout. V oblasti jsou většinou české vesnice a děti našich krajanů jsou zbytečně ohroženy tím, že ve
vážných případech je nejbližší vybavená nemocnice cca 180 km vzdálená.
Byl dokončen projekt Olivovy nadace „115 let ve službě dětem - Olivovna Říčany“, který byl v roce 2010
vybrán k podpoře a zaregistrován na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Prosinec 
Jako každoročně se u hrobu manželů Olivových na Olšanech sešli členové správní rady, zaměstnanci
Olivovy nadace a příznivci, aby uctili památku A. Olivy, zakladatele nadace a Vychovatelny v Říčanech. 
Následně se konal  od 17 hodin Adventní benefiční koncert v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v podání: Markéta, Tereza a Barbora  Mátlovy - zpěv,  Josef Zámečník - trubka, sbor - soubor
Camera Chabra pod vedením profesora Lubomíra Mátla, Robert Hugo - varhany, Harpyje - soubor zobco-
vých fléten ZUŠ Říčany. Moderoval Mgr. M. Rovenský.
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4.3. Občanské sdružení Spolek přátel Olivovy nadace-OSPON

Sdružení OSPON vyvíjí již několik let aktivity zaměřené na pomoc a propagaci Olivovy nadace, avšak
v tomto roce bylo registrováno jako občanské sdružení a je tedy právnickou osobou. Předsedkyní Klubu
přátel Olivovy nadace je i nadále MUDr. Miriam Toppischová.
Klub přátel pořádá semináře, přednášky, turistické a poznávací aktivity, zahraniční cesty, vydává infor-
mační materiály a formou dobrovolnictví pomáhá realizovat projekty Olivovy nadace.

4.4. Olivovo evropské centrum

Sdružení OEC bylo již v minulosti založeno, avšak zaniklo a v tomto roce se podařilo jeho znovuzaložení
a nová registrace. Ředitelem se stal Mgr. M. Rovenský, člen SR ON. OEC se podílelo na organizaci
Říčanských Olivových slavností a pořádalo během roku workshopy a hudební pořady určené pro děti
a mládež.



5. Nadační 
investiční fond

V r. 2011 (nejpozději však do 31.12.2014) má nadace poskytnout třetím osobám na základě veřejného
výběrového řízení finanční příspěvky ve výši vypočtené podle vzorce na výpočet povinného obje-
murozdělených nadačních příspěvků z výnosů NIF roku 2010, který zní:
0,5 x 1,4925 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč  tj.
0,5 x 1,4925 x 328 060 = 244.815 Kč

Olivova nadace v roce 2011 poskytla ve výběrovém řízení nadační příspěvky ve výši 244.815 Kč.

Příspěvky z výnosů NIF v Kč

Složení nadačního jmění k 31.12.2011 získaného z NIF v Kč

nákup prodej výnosy  

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY R. 2011

Nikola Pejřimovská
Diakonice ČCE Čáslav
Eliška Stašová
ODL, o.p.s.
Sluneční domov
Diakonie ČCE Plzeň
Kaňka, o.s.
Sdružení PIFA Vyškov
Celkem

přístroje Motomed
Všude si dojedu
přístroje Motomed
modernizace rehabilitačního odd.
rehabilitační pobyt dětí
autosedačka
komunikce v Kaňce
fyzioterapie a hipoterapie

10 000
27 000
13 000
45 000
27 000
30 815
46 000
46 000

244 815

CP ČSOB nadační
CP BFN Pioneer Investments
CP Fiducia
CP RFN Pioneer Investments
Celkem

12 110 000
10 000 000

9 274 964
1 421 000

32 805 964

7.9.2011

20.10.2011

326 992
198 034
133 955

49 399
708 380

Hotel Aleandr 20 029 970 zápis vkladu do katastru 22.11.2011
Ke dni zpracování účetní závěrky není zapsáno v nadačním rejstříku. V nadačním rejstřiku bude
zapsána tržní cena nemovitosti nikoli pořizovací.
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Finanční dary v Kč

Agentura 97, s.r.o. účelový finanční dar 5 700
Daniel Kvasnička a synové účelový finanční dar 20 000
Miloš Medřický finanční dar 50 000
PhDr. Věra Doušová účelový finanční dar 10 000
Kelner, Janečková, Janák, Raisová 4 000
Susánková Kamila 10 000
Drobné finanční dary koncert Kutná hora 1 200
Drobné finanční dary Adventní koncert ON 6 820
Drobné finanční dary Festival 2 190
Drobné finanční dary bankou 510
Celkem 110 420

Věcné dary  v Kč

Kika nábytek dárkové předměty 4 509

Celkem 4 509

PŘIJATÉ DARY R. 2011

PŘIJATÉ DARY CELKEM: 114 929

6. Dary a nadační
příspěvky



POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY R. 2011

Poskytnuté nadační příspěvky r. 2011

Příspěvky z výnosů NIF Kč
Nikola Pejřimovská přístroje Motomed 10 000
Diakonice ČCE Čáslav Všude si dojedu 27 000
Eliška Stašová přístroje Motomed 13 000
ODL, o.p.s. modernizace rehabilitačního odd. 45 000
Sluneční domov rehabilitační pobyt dětí 27 000
Diakonie ČCE Plzeň autosedačka 30 815
Kaňka, o.s. komunikce v Kaňce 46 000
Sdružení PIFA Vyškov fyzioterapie a hipoterapie 46 000
Celkem 244 815

Poskytnuté příspěvky věcné
Ibrahim Sulejmenov pračka, lego 6 076
Společnost Volyňských Čechů Žitomír vybavení zdrav. Zařízení technikou 49 101
Celkem 55 177

Poskytnuté příspěvky - fyzické osoby
Vendula Dudáčková digitální sluchadla 5 000
Antonín Eckhard přísl. ke kechleárnímu implantátu 8 000
Jan Jakubík polohovací lůžko 11 000
Vít Němec implantační systém 25 000
Jaroslav Vrúbel přenosná nájezdová rampa 5 000
Lenka Vnoučková přísl. ke kechleárnímu implantátu 8 000
Markéta Kotásková digitální sluchadla 20 000
Hanka Hutková autosedačka, dopl. vozík 20 000
Zuzana Vodičková pobyt v ODL 1 920
Celkem 103 920

Poskytnuté příspěvky - právnické osoby
VÚ 1837 Chrudim, AČR Logar pomoc dětem v Afganistánu 50 000
Diaklub Nová Paka ozdravný pobyt diabetických dětí 5 000
ODL., o.p.s. vzdělávání lékaře - odborný kurs 1 000
Český výbor pro UNICEF humanitární pomoc dětem v Japonsku 50 000
CČSCH Kolín sociálně zdravotní pobyt pro děti 6 000
Olivovo evropské centrum činnost obecně prospěšné společnosti 40 000
ODL., o.p.s. odpuštění dluhů 1 645 517
Adopce na dálku 5 000
Celkem 1 802 517

Poskytnuté příspěvky r. 2011 celkem 2 206 429
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7. Spolupráce s Olivovou
dětskou léčebnou

Olivova nadace v roce 2011 poskytla Olivově dětské léčebně věcné nadační příspěvky a uhradila sociální
pobyt několika dětí v tomto zařízení. Nadace současně odpustila Olivově dětské léčebně finanční
pohledávku z minulých let a poskytla jí tuto částku jako dar.

8.

Majetek Olivovy
nadace a správa
majetku Hlavního
města Prahy

V r. 2011rozhodla rada a zastupitelstvo HMP o tom, že v tomto roce investuje do nezbytných oprav (i hava-
rijních ) částku 3,5 mil.Kč, avšak nestalo se tak, HMP neuvolnilo pro Olivovu nadaci pro tento účel žádné
finanční prostředky. Nejnutnější opravy hradila jak Olivova nadace, tak Olivova dětská léčebna z vlastních
prostředků, ačkoli to odporuje smlouvě, kterou podepsala ON s HMP. Jako dobrý hospodář však nemohla
ani nadace, ani léčebna, nechat havarijní situace neřešené.

Od r. 2005 nadace vede nedokončenou investici na vodovodní přípojce do statku v areálu ODL za 86 339
Kč. V tomto roce byla připravena projektová dokumentace a zahájeny schvalovací procesy tak, aby v roce
2012 mohla být přípojka zrealizována.

V roce 2011 vykonávala Olivova nadace řádnou správu a údržbu na nadačním objektu lázeňského domu
Astoria v Janských Lázních. Nájemcem objektu je i nadále pan Filip Duda. Objekt je pojištěn a nadace
hradí daňové povinnosti podle platných účetních předpisů. Lázeňský dům je využíván především pro
lyžařské kurzy, školy v přírodě ale také pro pobyty seniorů, turistů a dalších hostů. 

V zimě 2011 zakoupila nadace objekt hotelu Alexander v Praze 6 za 22 mil. Kč a po investici do oprav
v období 2011-2012 byl hotel odhadnut na 38mil. Tato cena bude v roce 2012 zapsána do nadačního
jmění. Hotel byl pronajat na základě výběrového řízení firmě 2MT, s.r.o. nájemci panu Michaelu Kyselovi
a zisky z nájmu budou sloužit nadačním cílům.



9. Ekonomika

ROZVAHA K 31.12.2011 AKTIVA

v tis. Kč 1.1.2011 31.12.2011

STÁLÁ AKTIVA 54 163 50 526

Dlouhodobý hmotný majetek 31 270 50 091
Pozemky 117 2 120
Budovy, stavba a haly 26 640 44 667
Stroje, přístroje a zařízení 3 837 2 652
Drobný hmotný investiční majetek 589 565
Pořízení dlouhodobého majetku 87 87

Oprávky k -10 630 -12 070
Budovy, stavby, haly -7 544 -9 051
Samostatné movité věci -2 497 -2 454
Oprávky k drobnému hmotnému inv. majetku -589 -565

Finanční majetek 33 523 12 505
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 33 523 12 505

9.1. Hospodaření Olivovy nadace

V roce 2011 se uskutečnila, tak jako v předcházejících letech, řádná inventarizace majetku nadace k datu
31. prosince. Účetnictví pro Olivovu nadaci smluvně zajišťovala účetní a ekonomická poradkyně Anna
Marková. Audit hospodaření Olivovy nadace za rok 2011 provedla auditorka Ing. Irena Gajdošková.
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v tis. Kč 1.1.2011 31.12.2011

OBĚŽNÁ AKTIVA 4 406 3 742

Zásoby 1 2
Materiál na skladě 1 0
Zboží na skladě 0 2

Pohledávky 1 354 991
Odběratelé 1 140 594
Poskytnuté zálohy 113 100
Daňové pohledávky 99 297

Krátkodobý finanční majetek 3 032 2 727
Pokladna 32 10
Bankovní účty 3 000 2 717

Přechodné účty aktivní 19 22
Náklady příštích období 19 22

AKTIVA CELKEM: 54 26858 569

PASIVA CELKEM: 58 56958 569

ROZVAHA K 31.12.2010 PASIVA

v tis. Kč 1.1.2010 31.12.2010

VLASTNÍ ZDROJE 58 169 53 949

Jmění 58 065 53 949
Vlastní jmění 58 348 53 378
Fondy organizace 110 597
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -393 -26

Hospodářský výsledek 104 0
Hospodářský výsledek k 31.12. 104 0
Nerozdělený zisk předchozích let 0 0

CIZÍ ZDROJE 400 319

Krátkodobé závazky 394 173
Dodavatelé 291 60
Přijaté zálohy 2 0
Závazky k zaměstnancům 44 52
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění 25 28
Daňové závazky 32 33

Přechodné účty pasivní 6 146
Výdaje příštích období 1 56
Výnosy příštích období 0 0
Dohadné účty pasivní 5 90



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2011

v tis. Kč nedaněno daněno celkem
Tržby z prodeje služeb 525 1 502 2 027
Tržby za prodané zboží 0 36 36
Úroky 4 4 8
Čerpání fondů 1 870 0 1 870
Jiné ostatní výnosy 236 2 238
Výnosy CP NJ FNM 464 0 464
Výnosy CP ostatní 2 0 2

v tis. Kč nedaněno daněno celkem
Spotřeba materiálu 52 26 78
Spotřeba energie 21 215 236
Spotřeba oplatky prodej 3 34 37
Opravy a udržování 142 297 439
Cestovné 127 0 127
Reprezentace 22 0 22
Ostatní služby 202 339 541
Mzdové náklady 325 694 1 019
Odvody z mezd 80 177 257
Daň silniční 0 2 2
Daň z nemovitosti 22 0 22
Ostatní daně a poplatky 1 3 4
Pobyt ukrajinských dětí v ON 25 0 25
Říčanské Olivovy slavnosti 137 0 137
Jiné ostatní náklady 49 6 55
Odpisy dlohodobého majetku 979 653 1 632
Členské přispěvky 12 0 12

VÝNOSY: 4 6451 5443 101

NÁKLADY: 4 6452 4462 199

Výsledek hospodaření před zdaněním 902 -902 0

Daň z příjmů 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění 902 -902 0
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10. Zpráva dozorčí 
rady a RK

Zpráva dozorčí rady a revizní komise o hospodaření ON

V roce 2011 pracovala dozorčí rada Olivovy nadace ve složení: Hana Machálková, Nina Krásenská a Mgr.
Josef Zámečník. 
DR se sešla v roce 2011 4 krát na základě plánu kontrolní činnosti. Na svých zasedáních projednala veš-
keré záležitosti, které jsou právními předpisy ON svěřeny DR, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci
kontrolní činnosti od správní rady Olivovy nadace vyžádala (dále jen SR ON). Tyto předložené písemné
materiály byly doplněny  komentářem členů  SR ON.

Kontrolní činnost DR byla v uplynulém období zaměřena zejména na revizi hospodaření ON a schválení
účetní uzávěrky za rok 2011.

Revize hospodaření ON a schválení účetní uzávěrky za rok 2011.
ON poskytla v roce 2011 v souladu se svým posláním a finančními a organizačními pravidly nadační
příspěvky z NIF fyzickým i právnickým osobám na základě veřejného výběrového řízení. Nadační majetek
byl řádně spravován.

V souladu s výše uvedeným DR konstatuje, že celkový hospodářský výsledek ON za rok 2011 se nezpochy-
bňuje. DR konstatuje, že byl dodržen čl. IX Statutu nadace a celkové roční náklady související se správou,
zdaleka nedosahují 30 % zapsaného nadačního jmění.

Závěr
DR konstatuje, že při pravidelných kvartálních kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky, a to jak
v obsahové náplni Olivovy nadace, tak i v jejím hospodaření.

Dozorčí rada Olivovy nadace Říčany, dne 29. června 2011
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11. Výrok auditora

Zpráva nezávislého auditora

o provedení Auditu řádné účetní závěrky za rok 2011 a ověření výnosu z prostředků poskytnutých FNM ČR
v roce 2011 Olivovy nadace, IČ 43751881, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany

Zřizovatelům nadace
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky k 31.12.2011 Olivové nadace IČ 43751881, která se skládá
z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 a Přílohu této účetní závěrky
k 31.12.2011, v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České
republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal
přiměřené ujištění o tom, že předložená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Použití výnosu z prostředků poskytnutých Fondem národního majetku ČR v roce 2011
Celková částka výnosů z  NIF za rok 2011 činila výši 708 380 Kč. 
Olivová nadace splnila v roce 2011 podmínky smlouvy s FNM ČR, neboť z výnosů z nadačních prostřed-
ků získaných na základě této smlouvy, poskytla ve veřejném výběrovém řízení  nadační  příspěvek ve výši
244 815 Kč.

V roce 2011 nadace poskytla ze zdrojů získaných svou činností finanční příspěvky právnickým a fyzick-
ým osobám v úhrnné výši 2 202 229 Kč, z toho z výnosů z prostředků NIF 244 815 Kč, příspěvky
právnickým osobám 1 797 518 Kč, fyzickým osobám 103 920 Kč a věcné příspěvky činily 55 977 Kč.
Jmenovitý seznam obdarovaných právnických a fyzických osob je uveden v Příloze k účetní závěrce Olivovy
nadace. 

Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

VÝROK AUDITORA
Podle mého názoru účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Olivovy nadace k
31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící  31.12.2011 v souladu s českými
účetními předpisy.

V Praze, dne 4. června 2012



VÍCE NEŽ 100 LET PÉČE
O DĚTI A MLÁDEŽ
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O DĚTI A MLÁDEŽ
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