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Nadační fond je zřizován pro 
dosahování obecně prospěšných cílů, 
zejména k rozvoji duchovních hodnot 
a k dlouhodobé podpoře vzdělávání 
a vzdělanosti jakožto klíčového 
předpokladu vytváření moderní 
vědomostní společnosti podporující 
zlepšování konkurenceschopnosti 
ekonomiky a jejího udržitelného růstu.

Účelem nadačního fondu je:
 — podpora vzdělávacích projektů, 

které mladým lidem pomohou 
zprostředkovat vědění, dovednosti 
a vlastnosti, které budou potřebovat 
pro učení se, život a práci ve  
21. století;

 — podpora vzdělávacích projektů 
podporujících rozvoj obecně 
kognitivního rozvoje, zájmu 
a schopnosti mladých lidí se trvale 
vzdělávat, podporujících jejich 
flexibilitu, soft skills, emoční 
inteligenci, morálku a etiku, 
projektů přispívajících k přípravě 
na zodpovědné a kvalitní zvládání 
životních situací.

K dosažení výše uvedených účelů bude 
nadační fond podporovat projekty 
zaměřené přímo na děti a mládež, či 
jejich rodiče a vzdělavatele s cílem 
rozvíjet základní schopnosti mladých 
lidí, jež jsou pro jejich chuť a vůli 
vzdělávat se rozhodující. Kromě 
podpory vzdělávacích aktivit je cílem 
nadačního fondu i podpora projektů 
souvisejících s výchovou, osvětou 
a rozšiřováním obecného rozhledu všech 
osob účastnících se procesu vzdělávání 
a ovlivňujících vývoj dětí a mládeže.

Název Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání

Sídlo Praha 1, Vodičkova 699/30, PSČ 110 00

IČO 29153671

Vznik 2. 2. 2013

Zřizovatel Česká bankovní asociace

Webové stránky www.kamaradivzdelani.cz

E-mail info@kamaradivzdelani.cz

Účel nadačního 
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Vážení a milí přátelé,

otázka výchovy a vzdělání v sobě vždy 
nese potřebu dialogu, ať už se jedná 
o dialog mezi rodičem a školou, nebo 
mezi učením se teoretických znalostí 
a praktickými dovednostmi pro život. 
Za nedílnou součást vzdělávání dětí 
považujeme také otázku morálky a etiky 
či přípravu na zvládání situací v různých 
etapách života.

Projekty, které nadační fond podporuje, 
jsou primárně zaměřeny na aktivity 
orientované na zcela přirozené propojení 
vzdělání a výchovy. Z toho důvodu 
je pro nás podstatné rozvíjet u dětí 
především chuť a schopnost se učit, soft 
skills, emoční inteligenci, a pomoci jim 
tak zprostředkovat vědění, dovednosti 
a vlastnosti užitečné pro jejich život 
a potažmo pracovní kariéru. Chceme-li 
však podpořit efektivitu vzdělávacího 
procesu, musíme se zaměřit i na posílení 
zájmu rodičů o dění ve škole, o způsob 
a obsah výuky na straně jedné, a také 
na vhodnou formu přenosu informací 

mezi rodiči a učiteli. Mám za to, že 
podpora takto orientovaných projektů 
činí z nadačního fondu ojedinělou a 
novátorskou aktivitu na poli obecně 
popsatelném jako podpora vzdělávání.

Vzdělávání dětí považujeme za naprosto 
klíčové, neboť na jeho kvalitě stále více 
závisí další, nejen ekonomický, vývoj 
celé společnosti i každého jednotlivce. 
Zároveň v této oblasti vidíme velký 
prostor pro pozitivní změnu, silně 
podporovanou veřejným míněním. 
Věříme, že pro rozvoj vzdělání může 
Česká bankovní asociace dobře 
využít některé „konkurenční výhody“ 
svých členů-bank. Banky totiž hrají 
dlouhodobě zásadní a uznávanou roli při 
vzdělávání veřejnosti, které vede mimo 
jiné k podpoře konkurenceschopnosti 
ekonomiky.

Česká bankovní asociace však 
nemá ambici nahradit společensko-
odpovědnostní aktivity svých členských 
bank, ale přála by si být spíše jejich 
doplněním a rozšířením.

Úvodní slovo  
předsedy správní rady

Členové orgánů  
nadačního fondu

Správní rada

Předseda Mgr. Jan Matoušek

Místopředseda Šárka Miková (od 25. 7. 2014)

Člen Mgr. Filip Hanzlík

Revizor Ing. Pavel Štěpánek, CSc. (od 25. 7. 2014)

Mgr. Jan Matoušek 
 
předseda správní rady Nadačního fondu 
České bankovní asociace  
na podporu vzdělávání 
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různé formy základního vzdělávání (státní i 
nestátní, včetně alternativních), ale také na 
profesní rozvoj učitelů. Odborná poradní 
skupina správní rady nadačního fondu, jejíž 
složení lze považovat za reprezentativní, 
neboť v sobě zahrnuje nejen rozličné směry 
alternativního, resp. nestátního vzdělávání, 
nýbrž také představitele klasického státního 
vzdělávacího systému, pracovala v roce 2014 v 
tomto obsazení: 

 

S cílem připravit grantové řízení i pro rok 
2014 transparentně a v souladu s veškerými 
zákonnými požadavky, ale také s ohledem 
na zásady dobré praxe uzavřel nadační 
fond smlouvu o poskytování služeb s široce 
respektovanou obecně prospěšnou 
společností Neziskovky.cz.

V neposlední řadě pak s cílem zajistit řádné 

vedení účetnictví a plnění daňových povinností 
uzavřel nadační fond smlouvu o poskytování 
účetních služeb a služeb daňového poradenství 
s renomovanou společností FSG Svoboda 
Šteinfeld, s.r.o. Konečně pak s ohledem 
na potřebu transparentnosti hospodaření 
nadačního fondu uzavřel nadační fond 
smlouvu o poskytování auditorských služeb se 
společností FSG Finaudit, s.r.o.

Profese / Společnost / Škola Jméno 
Asociace lesních mateřských škol Štindlová Pavla
dětská psycholožka Miková Šárka
dětská psycholožka Stang Jiřina
Malostranské gymnázium, Praha Ledvinka Tomáš
Pro rodinu, o.p.s. Vlčková Miroslava
SCIO, s.r.o. Šteffl Ondřej
Společnost Montessori, o.s. Udatná Jana
Střední škola - Waldorfské lyceum Smolka Ivan
VŠE Praha, Univerzita Palackého, Olomouc Herman Marek
ZŠ Bakalovo nábřeží Brno Gašparcová Yveta

Rok 2014 byl pro Nadační fond České 
bankovní asociace na podporu vzdělávání 
(dále jen „nadační fond“) druhým rokem jeho 
činnosti.  

I pro druhý rok existence nadačního fondu 
správní rada přijala rozhodnutí, že zacílí svou 
pozornost na podporu projektů zaměřených 
na osvětu významu vzdělávání, včetně 
mezigeneračního přenosu zkušeností na 
konkrétních životních příkladech. Vycházela 
při tom z toho, že podle získaných informací 
se přístup veřejnosti, v prvé řadě té 
rodičovské, ke škole a vzdělávání (zejména 
tomu na úrovni prvního stupně základních 
škol) postupem času stal nepřiměřeně 
utilitární, když prvotním cílem a očekáváním 
je splnění formálních předpokladů 
případného dalšího zapojení dětí do 
vzdělávacího procesu, spíše než příprava 
dětí na skutečný život. Školy tento přístup 
ve své většině přijaly a výsledkem je, že žáci, 
ale podobně tak i rodiče a učitelé ztrácejí 
perspektivu, proč jsou vzdělání a výchova 
důležité. Hlavní tematickou linkou projektů, 
které nadační fond zamýšlel v druhém 
roce své činnosti podpořit, se mělo stát 
zdůraznění významu a hodnoty vzdělávání 
a zejména aktivnější zapojení rodičů žáků 
prvního stupně základních škol o obsah a 
metody výuky a jejich větší interaktivita se 
školou, kterou jejich děti navštěvují. Cílem 
podpořených projektů by tedy mělo být, 
aby se z trojúhelníku škola (učitelé) - žáci - 
rodiče stal živoucí a vzájemně komunikující 

organismus, ve kterém učitelé naslouchají 
názorům rodičů na obsah a metody výchovy a 
vzdělávání, rodiče se o „svoji“ školu zajímají a 
žáci jsou spolu s rodiči motivováni uvědomit si 
význam vzdělávání. 

V průběhu roku 2014 došlo k obměně členů 
správní rady nadačního fondu, když jejím 
předsedou se stal Mgr. Jan Matoušek a novou 
členkou a současně místopředsedkyní Mgr. 
Šárka Miková, dosavadní členka odborné 
poradní skupiny správní rady. Mgr. Šárka 
Miková byla rozhodnutím zřizovatele ze 
dne 24. 7. 2014 v souladu se statutem 
nadačního fondu (čl. IV odst. 13) jmenována 
členkou správní rady nadačního fondu, a to 
s účinností k 25. 7. 2014, přičemž zároveň s 
tím vzal zřizovatel dne 24. 7. 2014 na vědomí 
odstoupení Ing. Pavla Štěpánka, CSc. z funkce 
předsedy a člena správní rady nadančního 
fondu. Následně pak dne 25. 7. 2014 byla Mgr. 
Šárka Miková na jednání správní rady zvolena 
místopředsedkyní správní rady.

Došlo taktéž k obměně na pozici revizora 
nadačního fondu, když Ing. Jiřího Buška 
nahradil Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Podobně jako v prvním roce existence 
nadačního fondu pokračovala i v roce 
2014 spolupráce správní rady s odbornou 
poradní skupinou správní rady složenou z 
odborníků na problematiku vzdělávání a 
výchovy cílových skupin dětí a žáků, přičemž 
jsou v ní průřezově zastoupeni odborníci na 

Shrnutí činnosti nadačního fondu v roce 2014
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Na základě spolupráce s obecně prospěšnou 
společností Neziskovky.cz a po četných 
konzultacích se členy odborné poradní 
skupiny nadačního fondu správní rada 
zveřejnila v červenci 2014 text výzvy k 
podávání žádostí o příspěvek nadačního 
fondu a formulář pro podávání přihlášek do 
grantového řízení. Grantová výzva a formulář 
byly následně zveřejněny na stránkách www.
kamaradivzdelani.cz a v distribuční síti o.p.s. 
Neziskovky.cz. 

Termínem realizace projektů pro toto 
grantové řízení bylo období říjen 2014 až 
červen 2015. 

Klíčovými principy grantového řízení 2014 
byly transparentnost a předvídatelnost 
procesních a rozhodovacích postupů 
nadačního fondu, rovný přístup ke všem 
uchazečům o poskytnutí nadačního příspěvku 
a maximální míra objektivizace posuzování 
předložených projektů.

Cílem grantového kola 2014 byla podpora 
projektů zaměřených na prohloubení 
spolupráce mezi základními školami (učiteli), 
rodiči žáků a žáky motivování žáků v zájmu o 
studium a vzdělání. 

Podpořeny měly být jakékoli aktivity, které:
 — vedou k posílení motivace žáků o 

studium prostřednictvím zapojení 
rodiny do procesu vzdělávání, 

 — vedou k posilování vzájemného vztahu 
mezi učiteli nebo vedením základních 
škol a rodiči žáků,

 — poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu 
o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

Preferencí byla podpora projektů, které zapojí 
více škol, a dále projektů realizovaných v 
širším  regionu (kraj, bývalý okres, několik 
obcí apod.), ideálně s možností jejich 
přenositelnosti a potenciálem dalšího rozvoje 
v dalších regionech ČR. Žádný z regionů 
ČR nebyl vyloučen. Důležitým kritériem při 
hodnocení byla jako v prvním roce činnosti 
nadačního fondu udržitelnost projektu - jeho 
případný rozvoj v dalším období.

Projekty hodnotila grantová komise složená 
z členů správní rady nadačního fondu a z 
členů odborné poradní skupiny. Rozhodnutí 
o výběru projektů bylo ve výlučné pravomoci 
správní rady nadačního fondu. Zástupci 
žadatelů, kteří postoupili do užšího výběru, 
byli pozváni na osobní pohovor s grantovou 
komisí. Pohovory se uskutečnily v průběhu 
září 2014.  

Důležitými kritérii výběru byly:
 — Rozsah projektu, počet zapojených 

subjektů a dopad projektu na ně.
 — Stručně a srozumitelně popsané 

aktivity v projektu.
 — Konkrétně a srozumitelně popsaná 

udržitelnost projektu.
 — Srozumitelný a hospodárný rozpočet 

projektu.
 — Kvalitní návrh publicity projektu.

Celkem bylo nadačnímu fondu ve stanovené 
lhůtě doručeno 17 žádostí o nadační 
příspěvek. Na základě smlouvy o spolupráci 
vypracovala o.p.s. Neziskovky.cz podkladový 
materiál obsahující předběžné vyhodnocení 
způsobilosti jednotlivých žádostí o nadační 
příspěvek především z pohledu splnění 
formálních náležitostí grantového řízení.  
Po jeho projednání správní radou bylo 
z dalších kol grantového řízení vyřazeno 
celkem 10 projektů.

Krátce poté se uskutečnilo druhé kolo 
výběrového řízení, v rámci něhož správní 
rada oslovila členy odborné poradní skupiny 
správní rady a požádala je o jejich hodnocení 
7 vybraných projektů.

Po obšírné diskuzi k jednotlivým 
prezentovaným projektům přijala správní 
rada jednomyslně rozhodnutí, že z majetku 
nadačního fondu budou podpořeny tyto 
projekty:
1. projekt předložený spolkem ADYS  s 

názvem „Hovoříme spolu o cílech a 
cestách“, a to v celé požadované částce 
ve výši 283.500,- Kč, a

2. projekt předložený obecně prospěšnou 
společnosti Člověk v tísni s názvem 
„Partneři ve vzdělávání: rodina a škola“,  
a to v celé požadované částce  
810.000,- Kč.

Nad rámec těchto vybraných vítězných 
projektů se správní rada jednomyslně 
rozhodla z humanitárních důvodů podpořit 
jednorázový projekt, který předložila Mateřská 
škola, základní škola a střední škola Slezské 
diakonie s názvem „Spolu nám to jde!“, a to v 
celkové požadované částce 15.840,- Kč.

Nadační fond poskytl v roce 2014 nadační 
příspěvky v celkové výši 1.109.340,- Kč.

Průběžná kontrola nad realizací projektů 
je vykonávána ze strany správní rady 
prostřednictvím průběžných monitorovacích 
zpráv realizátorů podpořených projektů.

Grantové řízení 2014

  5  



1. Projekt „Hovoříme spolu o cílech  
 a cestách“  
 předložený spolkem ADYS 

Hovoříme spolu o cílech a cestách

Cílem projektu je naučit děti využívat efektivní 
nástroje pro reflexi a řízení vlastního učení a 
zapojit do tohoto procesu jejich rodiče. 

Na školních workshopech budou děti ve 
spolupráci s rodiči reflektovat způsoby svého 
učení a hledat jeho efektivní cesty. Osvojení 
těchto meta kognitivních strategií umožňuje 
řídit vlastní učení a dosahovat úspěchů, ale 
také vyrovnávat se s chybou a neúspěchem. Z 
dlouhodobého hlediska posilují tyto strategie 
vnitřní motivaci pro učení a přispívají k 
vytváření pozitivního postoje k celoživotnímu 
vzdělávání.

K lepšímu uchopení nových poznatků a 
vlastních myšlenek pomohou dětem zápisky 
i obrázky. Obohacením budou rozhovory s 
rodiči při odhalování dalších zdrojů a možnosti 
v plánech dětí. A nejeden dospělý bude rád se 
svým potomkem sdílet vzpomínky na vlastní 
cíle a cesty k nim.

Klíčovou roli v projektu hrají rodiče žáků. 
Výzkumy potvrzují, že postoj rodičů ke 
vzdělávání je podstatným faktorem motivace 
dětí pro celoživotní učení. Proto je důležité, 
aby se dialogu o cílech a cestách rodiče přímo 
účastnili.

Děti i dospělí ze zapojených škol si vymění své 
zkušenosti na žákovské konferenci v Praze dne 
20. 5. 2015. Získané zkušenosti budou shrnuty 
ve sborníku, který spolu s videozáznamem z 
žákovské konference poslouží k dalšímu šíření 
projektu.

Za projektem stojí spolek ADYS, jehož 
posláním je pomáhat dětem s dyslexií při 
výuce angličtiny. Zaměření pozornosti na 
zkoumání cílů a cest v praktickém životě a 
ve vzdělávání většinové populace i dětí se 
speciálními výukovými potřebami bude 
působit synergicky a přinese užitek dětem s 
dyslexií i jejich okolí.

Projekt byl podpořen celkovou částkou  
283.500 Kč vyplacenou ve dvou splátkách.

Podpořené projekty
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2. Projekt „Partneři ve vzdělávání:  
 rodina a škola“  
 předložený obecně prospěšnou  
 společností Člověk v tísni

Partneři ve vzdělávání: rodina a škola

Partnerský vztah rodiny a školy je pro 
vzdělání dětí klíčový, proto chceme tímto 
projektem podpořit spolupráci rodičů a 
pedagogů. Při realizaci předchozího projektu 
(Příběh mojí rodiny) jsme si potvrdili, že 
naše metodologie je snadno využitelná pro 
pedagogy, atraktivní pro žáky základních škol 
a má potenciál zaujmout také jejich rodiče. 
V rámci tohoto projektu se chceme rodičům 
více přiblížit, a proto připravíme vzdělávací 
sadu, která jim umožní zapojit se do výuky 
jejich dětí příjemnou formou a probudí v 
nich hlubší zájem o dění ve škole. Budeme 
intenzivně spolupracovat s deseti pilotními 
školami z celé České republiky, na kterých 
zároveň zmapujeme vztahy mezi školou, 
žáky a jejich rodinou. Myšlenku projektu 
rozšíříme do dalších škol prostřednictvím 
plošné informační kampaně a podpoříme ji 
medializací výsledků unikátního šetření. 

Vzdělávání prostřednictvím  
audiovizuálních lekcí 

Vyrobíme vzdělávací sadu pro pedagogy, 
která bude reflektovat propojení vzdělávání 
dětí ve škole a zapojení rodiny. Audiovizuální 
lekce (film + pracovní listy pro žáky, aktivity 
do hodin, doprovodné materiály) vybereme 
tak, aby pokryly společenskovědní základ 
v rozsahu odpovídajícímu občanské nauce 
(probrána budou postupně tato témata: 
lidská práva, environmentální výchova, 
sociální problematika, rodinné vztahy aj.). 
Ke každému filmu bude připojena speciální 
aktivita, prostřednictvím které se do výuky 
zapojí i rodiče žáků. Na závěr se uskuteční na 
pilotních školách projektový den pro rodiče. 
Cílem realizace projektového dne je, aby 
se rodiče seznámili s moderními trendy ve 
výuce, pronikli nenásilnou formou do školního 
prostředí a v neposlední řadě se seznámili s 
pedagogy a vedením školy.

Kampaň – partneři ve vzdělávání 

Festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět, který společnost Člověk v 
tísni organizuje letos ve 34 českých městech, 
přináší speciální sekci Jeden svět dětem. 
Jeden svět dětem je určen pro děti ve věku 9 - 
12 let, ty během projekcí uvidí min. dva filmy, 
jeden se zaměřením na rodinnou tematiku a 
druhý se zaměřením na aktuální společenská 
témata. Význam vztahu rodiny a školy pro 
vzdělávání dětí podpoříme informační 
kampaní, která bude součástí festivalu. 

Průzkum mezi rodiči, žáky a učiteli  

Na začátku a na konci projektu zrealizujeme 
unikátní šetření mezi rodiči, žáky a učiteli. 
Cílem průzkumu je zjistit jaká je situace na 
dané škole a jaké jsou mezi těmito skupinami 
vzájemné vztahy. Zaměříme se také na jejich 
očekávání a následné přínosy realizace 
projektu.

Projekt byl podpořen celkovou částkou 
810.000 Kč vyplacenou ve dvou splátkách.

Podpořené projekty
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Dary poskytnuté 
nadačnímu fondu

V roce 2014 přispěli na 
činnost a naplňování cílů 
nadačnímu fondu celkem 
4 dárci v celkové částce 
2.150.000 Kč. 
Všem dárcům velmi 
děkujeme za jejich 
velkorysost a zároveň 
odvahu podpořit nadační 
fond v samém začátku jeho 
činnosti.

Seznam dárců, kteří 
podpořili nadační fond roce 
2014: 

Zhodnocení základních 
údajů účetní závěrky

Roční účetní závěrku za rok 
2014 zpracovala společnost 
FSG Svoboda Šteinfeld, 
s.r.o. Ta zhodnotila, že 
hospodaření nadačního 
fondu proběhlo ve 
sledovaném období zcela 
v souladu s příslušnými 
právními předpisy a na 
základě předložených 
údajů a podkladů nebyly 
zjištěny žádné významné 
nedostatky. 

Zhodnocení pravidla 
pro omezení nákladů na 
správu

Společnost FSG Svoboda 
Šteinfeld, s.r.o. výslovně 
poukázala na skutečnost, 
že nadační fond hospodaří 
z hlediska nákladů na 
vlastní provoz vysoce 
efektivně a úsporně, když 
náklady na provoz za rok 
2014 nepřesáhly 15 % z 
částky nadačních příspěvků 
poskytnutých nadačním 
fondem v příslušném 
účetním období, což je 
hluboko pod hranicí 25 % 
stanovenou v čl. X odst. 1 
statutu nadačního fondu. 
Skutečné čerpání v roce 
2014 činilo 245 536 Kč, což 
je 14,97 % z celkové částky 
poskytnutých nadačních 
příspěvků ve výši 1 640 355 
Kč.

Stanovisko revizora 
nadačního fondu

Revizor nadačního jako 
kontrolní orgán nadačního 
fondu přezkoumal roční 
účetní závěrku nadačního 
fondu ve smyslu ustanovení 
čl. IV odst. 24 písm. b) 
statutu Nadačního fondu 
a dospěl k závěru, že 
roční účetní závěrka je 
zpracována řádně a věrně 
zobrazuje hospodaření 
nadačního fondu ve 
sledovaném období.

Ověření roční účetní 
závěrky auditorem 
nadačního fondu

Roční účetní závěrku za 
rok 2014 jako nezávislý 
auditor ověřila společnost 
FSG Finaudit, s.r.o. Ta 
zhodnotila, že hospodaření 
nadačního fondu proběhlo 
ve sledovaném období zcela 
v souladu s příslušnými 
právními předpisy, jakož i se 
statutem nadačního fondu 
a na základě předložených 
údajů a podkladů nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, 
tj. výrok auditora je „bez 
výhrad“. 

Hospodaření nadačního fondu

1.000.000 Kč

500.000 Kč

150.000 Kč

500.000 Kč
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Příloha #1

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014

Označení Aktiva číslo
řádku

Stav k prvnímu dni účetního 
období

Stav k posled. dni účetního 
období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 2

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3

2. Software 4

3. Ocenitelná práva 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 10

1. Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

6. Základní stádo a tažná zvířata 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7. 21

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

4. Zápůjčky organizačním složkám 25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. 29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30

2. Oprávky k softwaru 31

3. Oprávky k ocenitelným právům 32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34

6. Oprávky ke stavbám 35

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40
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Příloha #1
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014

Označení AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni účetního 
období

Stav k posled. dni účetního 
období

a b c 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 4 369 4 680

I. Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 42

1. Materiál na skladě 43

2. Materiál na cestě 44

3. Nedokončená výroba 45

4. Polotovary vlastní výroby 46

5. Výrobky 47

6. Zvířata 48

7. Zboží na skladě a v prodejnách 49

8. Zboží na cestě 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51

II. Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 52

1. Odběratelé 53

2. Směnky k inkasu 54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55

4. Poskytnuté provozní zálohy 56

5. Ostatní pohledávky 57

6. Pohledávky za zaměstnanci 58

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 59

8. Daň z příjmů 60

9. Ostatní přímé daně 61

10. Daň z přidané hodnoty 62

11. Ostatní daně a poplatky 63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků 65

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 66

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68

17. Jiné pohledávky 69

18. Dohadné účty aktivní 70

19. Opravná položka k pohledávkám 71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 72 4 369 4 680

1. Pokladna 73

2. Ceniny 74

3. Účty v bankách 75 4 369 4 680

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77

6. Ostatní cenné papíry 78

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79

8. Peníze na cestě 80

IV. Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 81

1. Náklady příštích období 82

2. Příjmy příštích období 83

3. Kurzové rozdíly aktivní 84

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 4 369 4 680
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Příloha #1
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014

Označení PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni účetního 
období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 4 310 4 585

I. Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 87 4 310 4 585

1. Vlastní jmění 88 1 1

2. Fondy 89 4 309 4 584

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90

II. Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 91 0 0

1. Účet výsledku hospodaření 92 x 0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 0 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 59 95

I. Rezervy celkem Hodnota I.1. 96

1. Rezervy 97

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7. 98

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99

2. Vydané dluhopisy 100

3. Závazky z pronájmu 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103

6. Dohadné účty pasivní 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105

III. Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 106 59 91

1. Dodavatelé 107 6 42

2. Směnky k úhradě 108

3. Přijaté zálohy 109

4. Ostatní závazky 110

5. Zaměstnanci 111 2 2

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 113

8. Daň z příjmů 114

9. Ostatní přímé daně 115 1 1

10. Daň z přidané hodnoty 116

11. Ostatní daně a poplatky 117

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 118

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 121

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122

17. Jiné závazky 123 0 0

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124

19. Eskontní úvěry 125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126

21. Vlastní dluhopisy 127

22. Dohadné účty pasivní 128 50 46

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129
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Příloha #1
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014

Označení PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni účetního 
období

a b c 3 4

IV. Jiná pasiva celkem  Součet IV. až IV.3. 130 0 4

1. Výdaje příštích období 131 0 4

2. Výnosy příštích období 132

3. Kurzové rozdíly pasivní 133

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 4 369 4 680
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Příloha #2

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni / činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 1

1. Spotřeba materiálu 2

2. Spotřeba energie 3

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4

4. Prodané zboží 5

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 6 206 206

5. Opravy a udržování 7

6. Cestovné 8

7. Náklady na reprezentaci 9

8. Ostatní služby 10 206 206

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 11 37 37

9. Mzdové náklady 12 37 37

10. Zákonné sociální pojištění 13

11. Ostatní sociální pojištění 14

12. Zákonné sociální náklady 15

13. Ostatní sociální náklady 16

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 17 2 2

14. Daň silniční 18

15. Daň z nemovitostí 19

16. Ostatní daně a poplatky 20 2 2

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 21 1 1

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22

18. Ostatní pokuty a penále 23

19. Odpis nedobytné pohledávky 24

20. Úroky 25

21. Kurzové ztráty 26

22. Dary 27

23. Manka a škody 28

24. Jiné ostatní náklady 29 1 1

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30. 30

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 32

27. Prodané cenné papíry a podíly 33

28. Prodaný materiál 34

29. Tvorba rezerv 35

30. Tvorba opravných položek 36

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 37

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 38

32. Poskytnuté členské příspěvky 39

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 40

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 41

Náklady celkem Součet I. až VIII. 42 246 246
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Příloha #2
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni / činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy 42

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 43

1. Tržby za vlastní výrobky -601 44

2. Tržby z prodeje služeb -602 45

3. Tržby za prodané zboží -604 46

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 47

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby -611 48

5. Změna stavu zásob polotovarů -612 49

6. Změna stavu zásob výrobků -613 50

7. Změna stavu zvířat -614 51

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 52

8. Aktivace materiálu a zboží -621 53

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb -622 54

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku -623 55

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku -624 56

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 57 10 10

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení -641 58

13. Ostatní pokuty a penále -642 59

14. Platby za odepsané pohledávky -643 60

15. Úroky -644 61 10 10

16. Kurzové zisky -645 62

17. Zúčtování fondů -648 63

18. Jiné ostatní výnosy -649 64

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25. 65

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku -652 66

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -653 67

21. Tržby z prodeje materiálu -654 68

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -655 69

23. Zúčtování rezerv -656 70

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -657 71

25. Zúčtování opravných položek -659 72

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 73 236 236

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami -681 74  

27. Přijaté příspěvky (dary) -682 75 236 236

28. Přijaté členské příspěvky -684 76

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 77

29. Provozní dotace -691 78

Výnosy celkem Součet I. až VII. 79 246 246

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 80 0 0

34. Daň z příjmů -591 81

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 82 0 0
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Příloha #3

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014

Účetnictví bylo vedeno podle následujících legislativních opatření, stanovených pro veřejně 
prospěšného poplatníka:

 — zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění,
 — vyhláška č. 504/2002 Sb.,  

v platném znění,
 — zákon č. 227/1997 Sb.,  

o nadacích a nadačních fondech,
 — české účetní standardy č. 401 až 403.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Popis účetní jednotky

Název: Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání

Sídlo: Vodičkova ulice 699/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 29153671

Právní forma: nadační fond

Registrace: Městský soud v Praze oddíl N, vložka 994

Datum vzniku: 2. února 2013

Účel nadačního fondu: 
 — podpora vzdělávacích projektů, které mladým lidem pomohou zprostředkovat vědění, 

dovednosti a vlastnosti, které budou potřebovat pro učení se, život a práci ve 21. století;
 — podpora vzdělávacích projektů podporujících rozvoj obecně kognitivního rozvoje, zájmu 

a schopnosti mladých lidí se trvale vzdělávat, podporujících jejich flexibilitu, soft skills, 
emoční inteligenci, morálku a etiku, projektů přispívajících k přípravě na zodpovědné 
a kvalitní zvládání životních situací.

Rozvahový den: 31. 12. 2014

Zřizovatel: Česká bankovní asociace Vodičkova 699/30, Nové Město, 110 00, Praha 1

Nadační jmění: Kč 1 000,00

1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v nadačním rejstříku

V účetním období roku 2014 byly provedeny tyto změny v nadačním rejstříku.
Dne 24. července 2014 ukončil činnost ve funkci předsedy správní rady pan Pavel Štěpánek  
a byl jmenován předsedou správní rady pan Jan Matoušek.
Dne 4. listopadu 2014 byl vymazán revizor pan Jiří bušek a jmenován do funkce revizora  
pan Pavel Štěpánek.

1.3. Členové správní rady a revizor k 31.12.2014

Členové správní rady
Jan Matoušek
 — předseda správní rady
Filip Hanzlík
— člen správní rady

Revizor
Pavel Štěpánek

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda 
správní rady spolu s jedním členem správní rady.
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1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách

Celkem
Z toho členové 
řídících orgánů

Správní a dozorčí 
rada

2013 2013 2013

Průměrný přepočtený  
počet zaměstnanců

1 — — — — —

Osobní náklady: mzdy,  
sociální a zdravotní pojištění

20 tis. 
Kč

— — — — —

Odměny správní a dozorčí — — — — — —

Celkem
Z toho členové 
řídících orgánů

Správní a dozorčí 
rada

2014 2014 2014

Průměrný přepočtený  
počet zaměstnanců

1 — — — — —

Osobní náklady: mzdy,  
sociální a zdravotní pojištění

37 tis. 
Kč

— — — — —

Odměny správní a dozorčí — — — — — —

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Přiložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění, a navazujících předpisů pro účetnictví účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, především vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a Českými účetními standardy č. 401 - 414.

Příloha se v jednotlivých bodech zaměřuje na významné částky. Tam, kde je to účelné, se uvádí 
(srovnatelné) údaje za minulé účetní období. Pokud jsou údaje v účetní závěrce z důvodů změny 
metodiky nebo organizačních změn nesrovnatelné, je v jednotlivých oddílech Přílohy uveden 
komentář k těmto změnám.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

2.1. Zásoby

Materiál a zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, 
celní poplatky, skladovací poplatky a dopravné za dodání. Materiál a zboží získané bezplatně se 
oceňuje reprodukční cenou.

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Majetek pořízený nákupem je oceňován v cenách podle §47 vyhl. 500/2002 Sb.
Odpisování - Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje na základě pořizovací ceny 
a předpokládané životnosti (viz. Tabulka). Odpisy jsou rovnoměrné měsíční, první odpis se 
uplatňuje v měsíci následujícím po datu zařazení do používaní.

Předpokládaná životnost

Druh majetku Účetní odpisy/životnost

Dopravní prostředky 5 let

Příloha #3
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
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2.3. Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.

2.4. Devizové operace

Nadační fond používá pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně na Kč aktuální 
kursy ČNB - v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazků a pohledávek. Realizované kursové 
zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Aktiva a pasiva v zahraniční měně 
jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle devizového kursu vyhlášeného ČNB.

2.5. Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

2.6. Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

Tvorba rezervy na daň z příjmů bude poslední účetní operací před uzavřením účetních knih 
v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky nastane dříve než okamžik stanovení výše 
daňové povinnosti: výše rezervy byla stanovena na základě výpočtu přibližné daňové povinnosti 
z dostupných údajů.

2.7. Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen, jsou účtovány do výnosů. 
Dary, které jsou účelově vymezeny, jsou účtovány na účet 911 - Fondy, které tvoří součást 
vlastních zdrojů v rozvaze.

2.8. Náklady související se správou nadačního fondu

Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují náklady související s provozem 
nadačního fondu. 

Příloha #3
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
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3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

3.1. Pohledávky

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání neměl k 31. 12. 2014 pohledávky 
po lhůtě splatnosti, pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.

Stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Odběratelé — —

Poskytnuté zálohy — —

Jiné pohledávky — —

Nárok na dotaci — —

Celkem — —

3.2. Krátkodobý finanční majetek

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v CZK, EUR a USD

Stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Peníze — —

Účty v bankách 4 680 4 369

Krátkodobý finanční majetek — —

Celkem 4 680 4 369

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Dopravní prostředky Celkem DHM

Pořizovací cena: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Přírůstky

Převody

Úbytky

Stav k 31. 12. 2014

Oprávky: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Roční odpis

Stav k 31. 12. 2014

Účetní zůstatkové hodnoty: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 31. 12. 2014 0 0

Příloha #3
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
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3.4. Vlastní zdroje

Vlastní 
jmění

Fondy Neu-
hrazená 
ztráta 
min. let

Zisk/ 
ztráta 
běžného 
období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2014 1 4 309 4 310

Změna stavu fondů 275 275

Převod ztráty minulého období

Ztráta za rok 2013

Zůstatek k 31. 12.2013 1 4 584 4 585

3.5. Závazky

Stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Dodavatelé 42 6

Zaměstnanci 2 2

Závazky k institucím SZ a ZP 0 0

Daň z příjmů 0 0

Ostatní přímé daně 1 1

Dohadné účty pasivní 46 50

Jiné závazky 0 0

Celkem 91 59

K 31. 12. 2014 vykazuje Nadační fond  České bankovní asociace na podporu vzdělávání částku Kč 
46 464,00 na dohadném účtu pasivním. Zde se jedná o účetní služby spojené s účetní závěrkou, 
výkazy, daňovým přiznáním a auditem za rok 2014.

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání neměl k 31. 12. 2014 závazky kryté 
zástavním právem.

3.6. Ostatní pasiva

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání má výdaje příštích období, účet 
383000 v částce Kč 3 655,00, zde se jedná o přijatou fakturu v měsíci lednu 2015 za účetní práce 
období měsíce prosince 2014.

3.7. Daň z příjmů 

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání netvořil k 31. 12. 2014 rezervu na 
daň z příjmu právnických osob.

3.8. Informace o činnosti nadačního fondu

Činnost nadačního fondu byla v běžném účetním období v souladu s jeho statusem. Seznam 
poskytnutých příspěvků a přijatých darů je uveden ve výroční zprávě.

3.9. Výnosy běžného roku

K 31. 12. 2014 (v tis. Kč) K 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Úroky 10 18

Kursové zisky 0 0

Ostatní výnosy 0 0

Přijaté příspěvky (dary) 236 220

Přijaté provozní dotace 0 0

Celkem 246 238

3.10. Události po datu účetní závěrky

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě nadačního fondu známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2014.

V Praze dne 19. 6. 2015

Příloha #3
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
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Příloha #4

Zpráva nezávislého auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky neziskové organizace Nadační fond České bankovní 
asociace na podporu vzdělávání, IČ: 29153671, sídlem Vodičkova 699/30, Nové Město, 110 00 
Praha 1 , která se skládá z  rozvahy k rozvahovému dni 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za účetní 
období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a přílohy k této účetní závěrce, která obsahuje  popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o neziskové organizaci jsou 
uvedeny v bodu 1, na straně 1, přílohy k účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán výše uvedené neziskové organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení 
rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem 
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí  vnitřní kontrolní systém relevantní 
pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní 
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv neziskové 
organizace Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání k 31.12.2014 a nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s 
českými účetními předpisy.

Ověřili jsme také účetní závěrku neziskové organizace Nadační fond České bankovní asociace na 
podporu vzdělávání k 31.12.2013 a naše zpráva ze dne 30.4.2014  obsahovala výrok bez výhrad.

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy

Ověřili jsme soulad výroční zprávy neziskové organizace Nadační fond České bankovní asociace 
na podporu vzdělávání., IČ: 29153671, sídlem Vodičkova 699/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, k 
31.12.2014 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Naším úkolem je vydat na 
základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za výroční zprávu
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené neziskové organizace.

Odpovědnost auditora 
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě neziskové organizace Nadační 
fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání k 31.12.2014 ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 19. června 2015

FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154

Ing. Štěpánka Vítová 
auditor odpovědný za vypracování zprávy jménem společnosti,
auditorské oprávnění KAČR č. 2104 zaměstnanec společnosti 
FSG Finaudit, s.r.o.
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