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Slovo předsedkyně správní rady 

Drazí podporovatelé a příznivci Nadačního fondu Biskupského gymnázia v Ostravě, 

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2020. 

Do roku 2020 jsme vstupovali s mnoha plány. Podali jsme žádost o finanční příspěvek na 

vybavení multimediální učebny a filmový festival u nadace ČEZ, připravovali jsme benefiční 

setkávací akci, plánovali jsme finančně podpořit cestu scholy Biskupského gymnázia do Vídně 

a matematický víkend pro studenty. Byla nakoupena nová sada školních triček a nové školní 

sportovní dresy pro reprezentanty. Studenti se připravovali na okresní a krajská kola 

nejrůznějších soutěží. Vše bylo nakonec jinak. 

Naše žádost na nadaci ČEZ nebyla podpořena, jarní plošné uzavření škol zhatilo první akce 

studentů, na které se připravovali a těšili a nový školní rok, který začal slibně, nakonec pohřbil 

všechny další plány, neboť prezenční výuka a setkávací akce nebyly možné.  

Po všech prvotních zklamáních se však otevřely nové možnosti. I distanční výuka se dá 

podpořit. Soutěže přešly do on-line prostředí, vyučujícím, kteří mnoho materiálů tiskli na svých 

domácích tiskárnách, byly zakoupeny tonery a nemalé prostředky se poskytly na dovybavení 

počítačové učebny. Zde bych chtěla zmínit především velmi rychlou finanční pomoc při 

vybírání chybějících prostředků na interaktivní panel, na který se vybralo za pouhé dva měsíce 

celých 86 000,- Kč. 

Díky omezení většiny školních aktivit se mohlo mnohem více investovat do zakoupení vybavení 

pro nově vzniklý multimediální kroužek. Ten většinu svého vybavení získal za finanční 

příspěvek od fondu Renovabis na podporu multimediální gramotnosti a nadační fond se 

spolupodílel částkou 30 000,- Kč na zakoupení jednotlivých částí počítače, který si studenti 

poskládali sami. Tyto aktivity nesou velmi rychle plody v podobě propagačních videí 

Biskupského gymnázia v Ostravě, které můžete shlédnout na: 

https://www.youtube.com/channel/UCmA08NRX-AvJp4eVa3ilvHQ 

Jestliže mám nyní, v prvním čtvrtletí roku 2021 zhodnotit uplynulý rok 2020, který byl v mnoha 

ohledech náročný, musím z pohledu nadačního fondu říct, že to byl rok úspěšný. Ukázalo se, 

že v případě naléhavé potřeby se máme na koho obrátit a pomoc přichází velice rychle a 

účinně. Děkuji vám všem za to. 

Biskupské gymnázium v Ostravě bude v následujícím školním roce slavit 30 let svého působení. 

Nezbývá mi, než popřát nám všem, abychom mohli oslavit toto výročí společně a abychom se 

mohli konečně potkávat osobně. 

 

Mgr. Markéta Jurišicová 
předsedkyně správní rady 
Nadačního fondu Biskupského gymnázia v Ostravě 
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Výsledovka  
  

Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě IČ: 08429936 účetní rok 2020 

    
Účet Název účtu  Koncový stav 

Náklady   
501 Spotřebované nákupy    5 495,00 Kč 
50x    5 495,00 Kč 
518 Ostatní služby    1 998,00 Kč 
51x    1 998,00 Kč 
546 Dary  201 290,99 Kč 
54x  201 290,99 Kč 
5xx    208 783,99 Kč 
xxx    208 783,99 Kč 

Výnosy   
682 Přijaté příspěvky (dary)   208 450,08 Kč 
68x  208 450,08 Kč 
6xx  208 450,08 Kč  
xxx  208 450,08 Kč 

Hospodářský výsledek:  -333,91 Kč 
 

Výdaje podrobně 
 

Výdaje za měsíc položky Částka Kč 
leden Tisk pochval 185,00 Kč 
 Zdravotnické vybavení sport 5 516,00 Kč 

 
Vybavení pro tělocvik – švihadla, rozlišovací dresy, chrániče 
kolen, činky, podložky, lukostřelba 

11 639,00 Kč 

 Přenosný reproduktor 2 590,00 Kč 
únor Tisk pochvalných listů, diplomů, propagační letáky 3 432,12 Kč 
 Rozlišovací šály, odměny – lyžařský výcvik 1 751,00 Kč 
březen Trička s potiskem  6 587,54 Kč 
duben Reprezentační dresy s potiskem - sport 20 000,00 Kč 
 Kancelářské papíry 1 852,00 Kč 
květen Dárkové poukazy – fotosoutěž BIGY 2 599,00 Kč 
 Tonery a cartridge 4 480,00 Kč 
červen Dárkové poukazy - maturanti 4 900,00 Kč 
červenec Sady boomwhackerů 3 852,00 Kč 
srpen Internetové služby 1 998,00 Kč 
září Pohár a dárkové poukazy - matematická liga 2 458,00 Kč 
 Trička s potiskem 12 418,33 Kč 
 Soubor komponent pro stavbu počítače 30 319,00 Kč 
 Odměny pro scholu 1 710,00 Kč 
 Odměny při propagační akci „Tvoje škola je za rohem“ 346,00 Kč 
listopad Účelový dar na dovybavení počítačové učebny 86 000,00 Kč 
prosinec Foto a xerografické papíry  2 437,00 Kč 
 Set tonerů a reproduktory pro multimediální kroužek 1 714,00 Kč 
 Celkem 208 783,99 Kč 
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sady boomwhackerů přenosný reproduktor školní trička

zdravotnické vybavení chrániče, rozlišovací vesty nové školní dresy

vybavení pro multimediální 
kroužek

ceny a odměny za soutěže
dovybavení počítačové 

učebny
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08429936 

IČ 

Sestaveno dne: 

24.03.2021 

Razítko: Podpis odpovědné osoby: 

Odesláno dne: 

24.03.2021 

.......................................................................................... 

E-mail: info@nadacnifond-bg.cz 

Odpovídá za údaje:    Mgr. Markéta Jurišicová 

Telefon: 

Výčet položek 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

ROZVAHA 
ve zkráceném rozsahu 

ke dni ..............3..1.....1..2.....2..0..2..0................ 

 
 

 

 
Název a sídlo účetní jednotky  

 
.N...a.d..a..č..n..í.f.o..n..d...B..i.s.k..u..p..s.k..é..h..o..g..y..m..n..á..z..ia...v...O..s..t.r.a..v..ě....... 

............................................................................ 

.K..a..r.l.a...P..o..k.o..r.n..é..h..o...1.2..8..4../.2......................................... 

.O...s.t.r.a..v..a................................................................. 

.7..0..8..0.0.................................................................... 

.C...Z........................................................................ 

 
 

 

A K T I V A 
Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0,00 0,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0,00 0,00 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0,00 0,00 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 0,00 0,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 41 64 804,56 64 470,65 

I. Zásoby celkem 42 0,00 0,00 

II. Pohledávky celkem 52 0,00 0,00 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 64 804,56 64 470,65 

IV. Jiná aktiva celkem 81 0,00 0,00 

 
AKTIVA CELKEM 85 64 804,56 64 470,65 

 
 

P A S I V A 
Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 1 64 804,56 64 470,65 

I. Jmění celkem 2 5 000,00 5 000,00 

II. Výsledek hospodaření celkem 6 59 804,56 59 470,65 

B. Cizí zdroje celkem 10 0,00 0,00 

I. Rezervy celkem 11 0,00 0,00 

II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0,00 0,00 

III. Krátkodobé závazky celkem 21 0,00 0,00 

IV. Jiná pasiva celkem 45 0,00 0,00 

 
PASIVA CELKEM 49 64 804,56 64 470,65 

 
 

 

 
Poznámka: 

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo 

záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují 

zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, 

přičemž rozdíl stran vstupuje: 

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, 

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 

http://www.nadacnifond-bg.cz/
mailto:info@nadacnifond-bg.cz
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08429936 

IČ 

Sestaveno dne: 

24.03.2021 

Razítko: Podpis odpovědné osoby: 

Odesláno dne: 

24.03.2021 

.......................................................................................... 

E-mail: info@nadacnifond-bg.cz 

Odpovídá za údaje:    Mgr. Markéta Jurišicová 

Telefon: 

Výčet položek 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ve zkráceném rozsahu 

ke dni ..............3..1.....1..2.....2..0..2..0................ 

 
 

 

 
Název a sídlo účetní jednotky  

 
.N...a.d..a..č..n..í.f.o..n..d...B..i.s.k..u..p..s.k..é..h..o..g..y..m..n..á..z..ia...v...O..s..t.r.a..v..ě... 

........................................................................ 

.K..a..r.l.a...P..o..k.o..r.n..é..h..o...1.2..8..4../.2..................................... 

.O...s.t.r.a..v..a............................................................. 

.7..0..8..0.0................................................................ 

.C...Z.................................................................... 

 
 

  

Číslo 

řádku 

Stav k rozvahovému dni 

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

A. NÁKLADY 1 x x x 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 7 493,00 0,00 7 493,00 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0,00 0,00 0,00 

III. Osobní náklady 13 0,00 0,00 0,00 

IV. Daně a poplatky 19 0,00 0,00 0,00 

V. Ostatní náklady 21 201 290,99 0,00 201 290,99 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 0,00 0,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0,00 0,00 0,00 

VIII. Daň z příjmů 37 0,00 0,00 0,00 

 
Náklady celkem 39 208 783,99 0,00 208 783,99 

B. VÝNOSY 40 x x x 

I. Provozní dotace 41 0,00 0,00 0,00 

II. Přijaté příspěvky 43 208 450,08 0,00 208 450,08 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 0,00 0,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy 48 0,00 0,00 0,00 

V. Tržby z prodeje majetku 55 0,00 0,00 0,00 

 
Výnosy celkem 61 208 450,08 0,00 208 450,08 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -333,91 0,00 -333,91 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -333,91 0,00 -333,91 

 
 

 

http://www.nadacnifond-bg.cz/
mailto:info@nadacnifond-bg.cz
mailto:info@nadacnifond-bg.cz


 
 

Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě 
Karla Pokorného 1284/2, Ostrava, 708 00 
IČ: 08429936, Spisová značka N 1328 vedená u Krajského soudu v Ostravě od 19. 8. 2019 
www.nadacnifond-bg.cz, info@nadacnifond-bg.cz                                               bankovní spojení: 2701677953/2010 FIO banka 

 

Úč NO 3 - 01 

Sestaveno dne: 

24.03.2021 

Razítko: Podpis odpovědné osoby: 

Odesláno dne: 

24.03.2021 

.......................................................................................... 

E-mail: info@nadacnifond-bg.cz 

Odpovídá za údaje:    Mgr. Markéta Jurišicová 

Telefon: 

Ministersvo financí 

schváleno 

č.j. 283/76 102/2000 

s účinností pro 

nevýdělečné organizace 

 
PŘÍLOHA v účetní závěrce 

ke dni ..............3..1.....1..2.....2..0..2..0................ 

 
 

 

Název a sídlo účetní jednotky: 
 

 

 
1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona. 

2. Doplňující údaje: 

 

 
Název údaje 

 
Číslo 

řádku 

Přijato Skutečnost 

1 2 

Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 x x 

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x x 

z toho na: vědu a výzkum 3 x x 

vzdělávání pracovníků 4 x x 

informatiku 5 x x 

indivuduální dotace na jmenovité akce 6 x x 

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 x x 

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 8 x x 

Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 x x 

z toho na: vědu a výzkum 10 x x 

vzdělávání pracovníků 11 x x 

informatiku 12 x x 

Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC 13 x x 

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 x x 

Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) 15 x x 

Závazky celkem (účt. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 x x 

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a 
které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky, nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy). 

 
 
 
 
 
 

Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě 

 

Karla Pokorného 1284/2 

Ostrava 

70800 

CZ 

08429936 

IČ 
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Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

 
PŘÍLOHA v účetní závěrce 

dodatek 

 
ke dni 31. 12. 2020 

 Název a sídlo účetní jednotky: 
Nadační fond Biskupského 
gymnázia v Ostravě 
 
Karla Pokorného 1284/2 
Ostrava  
708 00 

   

 IČ  

 08429936   

 
1. Popis účetní jednotky 

  Název: Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě 

  Sídlo: Karla Pokorného 1284/2, 708 00, Ostrava - Poruba 

  Právní forma: Nadační fond 

  IČ: 08429936 

  Předmět činnosti: Podpora žáků a pedagogů Biskupského gymnázia v Ostravě 

  Den vzniku účetní jednotky: 19. srpna 2019 

  Spisová značka: oddíl N, vložka 1328 vedená u Krajského soudu v Ostravě, 

  Zdaňovací období: od 1.1.2020 do 31.12.2020 

  Rozvahový den: 31.12.2020 

   
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 

▪ podpora rozvoje duchovních a jiných humanitárních hodnot žáků Biskupského gymnázia 
v Ostravě,  

▪ podpora rozvoje vzdělávání, vybavenosti a provozu Biskupského gymnázia v Ostravě,  
▪ podpora školních, výukových, sportovních a kulturních akcí,  
▪ podpora žáků a pedagogů Biskupského gymnázia v Ostravě a  
▪ rozvíjení spolupráce mezi Biskupským gymnáziem v Ostravě a rodiči jeho žáků. 

1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
▪ Předsedkyně správní rady – Mgr. Markéta Jurišicová 
▪ Místopředseda správní rady – Mgr. Tomáš Čirž, Dr.theol. 
▪ Člen správní rady – Mgr. Martin  Šeděnka 
▪ Členka správní rady – Mgr. Petra Šeděnková 
▪ Člen správní rady – Petr Jurišica 
▪ Revizor – Ing. Ludmila Stuchlá 

 
1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 

▪ Zakladatelem nadačního fondu je Biskupské gymnázium v Ostravě, IČO: 00845388, se sídlem 
Karla Pokorného 1284/2, 708 00 Ostrava  

 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2.1. Použité obecné účetní zásady 
▪ Dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky 

2.2. Použité účetní metody 
▪ Dle účetních standardů 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na 
majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

▪ Nejsou 
2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 

▪ Pořizovací cenou 
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

▪ Majetek fond nevlastní 
2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

▪ Cizí měnu fond nepoužívá 
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3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
▪ Nejsou 

 
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

▪ DM fond nemá 
 
5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

▪ Nejsou 
 

6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné 
dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

▪ Nejsou 
 
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

▪ Nejsou 
 
8. Informace k položkám dluhů 

8.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému 
dni přesahuje 5 let 

▪ Nejsou 
8.2. Dluhy kryté zárukou 

▪ Nejsou 
8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 

▪ Nejsou 
 
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

▪ HV v hlavní činnosti -333,91,- Kč. Vedlejší činnost fond neprovozuje 
 
10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle 
výkazu zisku a ztráty 

▪ Zaměstnanci nejsou 
 
11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

▪ Nejsou 
 
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

▪ Nejsou 
 
13. Informace k dani z příjmů 

13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
▪ Dle zákona o daních z příjmů 

13.2. Použité daňové úlevy 
▪ Nejsou 

13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících 
zdaňovacích obdobích 

▪ Nejsou 
 
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční 
a majetkové situace 

▪ Náklady na spotřebu materiálu 5.495 Kč. 
▪ Náklady na ostatní služby 1.998 Kč. 
▪ Poskytnuté příspěvky a dary 201.290,99 Kč. 
▪ Přijaté dary 208.450,08 Kč. 
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15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
▪ Dary byly přijaty od fyzických osob, celkem ve výši 178.450,08 Kč. 
▪ Dary přijaté od právnických osob, celkem ve výši 30.000 Kč 

o Dárci nad 10 tisíc Kč (dle zákona 89/2012 Sb.) 
▪ 25.000 Kč – SATUM CZECH s.r.o. 
▪ 13.000 Kč – Stuchlý Pavel 
▪ 12.000 Kč – Jurišicová Markéta 
▪ 10.400 Kč – Weissová Zdenka 
▪ 10.000 Kč – Holáň Tomáš 
▪ 10.000 Kč – Šrubařová Radmila 

▪ Dary byly poskytnuty Biskupskému gymnáziu v Ostravě ve výši 200.944,99 Kč. 
 
16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

▪ Nejsou 
 
17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

▪ Není 
 
18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných  obdobných kvót 
a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 

▪ Nejsou 
 

Sestaveno dne: 
31. 12. 2020 
 
 
 

Razítko: Podpis odpovědné osoby: 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 

e-mail:         info@nadacnifond-bg.cz  Odpovídá za údaje:             Mgr. Markéta Jurišicová 
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