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Nadační fond Moniky Bagárové Rok: 2019 Dne: 18.06.2020 Tisk vybraných záznam]IČ: 06247237
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Počáteční
stav MDNázev účtuČíslo 

účtu

211000 PenEžní prostUedky v pokladnE 0,0014 997,00 0,00 0,00 0,00 14 997,00
379000 Jiné závazky 200,000,00 200,00 0,00 0,00 0,00
901000 Vlastní jmEní 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
901100 Vlastní jmEní - Animal Eye 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
931000 Výsledek hospodaUení ve schvalovacím Uízení 0,000,00 -62 898,00 -62 898,00 0,00 0,00
932000 NerozdElený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 12 797,000,00 75 695,00 0,00 -62 898,00 0,00
961000 Počáteční účet rozvažný 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 997,00 14 997,0014 997,00-62 898,00-62 898,0014 997,00Celkem

Tisk vybraných záznam]: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
14 997,000,000,0014 997,00PenEžní prostUedky v pokladnE 0,00211000

21x PenEžní prostUedky v pokladnE 0,00 0,00 14 997,000,0014 997,00

14 997,00 0,00 14 997,000,000,002xx

Aktiva celkem 14 997,00 14 997,000,000,000,00

Pasiva
200,000,000,00200,00Jiné závazky 0,00379000

37x Jiné pohledávky a závazky 0,00 0,00 200,000,00200,00

200,00 0,00 200,000,000,003xx

1 000,000,000,001 000,00Vlastní jmEní 0,00901000
1 000,000,000,001 000,00Vlastní jmEní - Animal Eye 0,00901100

90x Vlastní jmEní 0,00 0,00 2 000,000,002 000,00

0,0062 898,00-62 898,00-62 898,00Výsledek hospodaUení ve schvalovacím Uízení 0,00931000
12 797,00-62 898,000,0075 695,00NerozdElený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -62 898,00932000

93x Výsledek hospodaUení -62 898,00 -62 898,00 12 797,000,0012 797,00

14 797,00 0,00 14 797,00-62 898,00-62 898,009xx

Pasiva celkem 14 997,00 14 997,000,00-62 898,00-62 898,00

0,00HospodáUský zisk celkem
0,00HospodáUský zisk za období

Tisk vybraných záznam]: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

x

HospodáUský zisk celkem
HospodáUský zisk za období

Tisk vybraných záznam]: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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I. Obecné údaje:  
Společnost:        Nadační fond Moniky Bagárové  
Adresa:                 Husova 160/23, Staré MEsto, 110 00 Praha 1 
Právní forma:       nadační fond 
IČO:                      06247237 
DIČ:                      CZ06247237 
Účel nadačního fondu:  
1.Posláním Nadačního fondu je dosahování obecnE prospEšných cíl] v oblasti ochrany zvíUat v České republice, zejména 
ps].  
2.Nadační fond se zUizuje pUedevším za účelem: 
a. pomoci pUi zajiš[ování veterinární a jiné potUebné péče pro psy umístEné v útulcích;  
b. pomoci pUi obstarávání dočasných a trvalých domov] pro toulavé, opuštEné a týrané psy;  
c. zajiš[ování finanční a materiální pomoci fyzickým a právnickým osobám, které se starají o toulavé, opuštEné a týrané 
psy;  
d. poskytování finanční a materiální pomoci fyzickým osobám, jež jsou chovateli zvíUat, zejména ps], za podmínky 
dodržení poslání a účelu Nadačního fondu a od]vodOují-li potUebnost a naléhavost pomoci konkrétní okolnosti;  
e. monitorování podmínek chov] a zajiš[ování aktivního Uešení pUípad] týrání zvíUat a zanedbání péče o nE, včetnE 
odborného právního a veterinárního poradenství a pomoci se soudními a správními Uízeními;  
f. podpory odhalování podvod] a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvíUat, zejména ps], včetnE 
monitoringu inzertních portál] a dalších komunikačních platforem, prostUednictvím kterých se uskutečOuje nabídka a 
prodej zvíUat, a analýzy dat z inzertního prostUedí;  
g. podpory realizace informačních a osvEtových akcí, kampaní, vzdElávacích aktivit a edukačních program] v oblasti 
ochrany zvíUat, zejména ps];  
h. podpory prosazování legislativních a jiných systémových Uešení problém] na úseku zájmových chov] zvíUat, zejména 
ps];  
i. rozvíjení národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvíUat, zejména ps].  
 
Datum vzniku:            4.7.2017 
Správní rada:  

- JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ – pUedsedkynE 
- Mgr. MARTINA GARASSYOVÁ – členka správní rady  

         
Pr]mErný počet zamEstnanc]: 0 

Jiné odmEny či podíly na zisku, a[ už v penEžní nebo naturální podobE, nadační fond statutárním orgán]m ani 
zamEstnanc]m nevyplácel a neposkytl žádné p]jčky, úvEry, záruky ani ostatní plnEní. Mezi datem účetní závErky 
a datem schváleným k pUedání závErky nedošlo ve spolku k žádným jiným významným událostem. 
 

II. Účetní metody, zásady a zp]soby oceOování 
 

1. Zásoby: nakoupené zásoby jsou účtovány zp]sobem B do náklad] v poUizovacích cenách, tj. v cenE poUízení 
včetnE dalších náklad], které s poUízením souvisí. 

2. Hmotný a nehmotný majetek – nadační fond nenakoupil hmotný majetek v hodnotE nad 40.000,- Kč.  Pokud bude 
majetek poUízen, bude odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjmu, a to: rovnomErným 
odpisem. 

 



III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisk] a ztrát 
 

1. Finanční majetek – hotovost – nadační fond vede jednu hotovostní pokladnu, kterou spravuje JUDr. et PhDr. 
ZUZANA RENNEROVÁ, inventury této pokladny jsou provádEny pravidelnE vždy k poslednímu dni 
kalendáUního čtvrtletí. 

2. Hmotný a nehmotný majetek – nadační fond nevlastní k 31.12.2019  majetek v hodnotE nad 40 000,- Kč. 
3. Pohledávky – nadační fond nemá pohledávky z obchodního styku po splatnosti. 
4. Závazky – nadační fond nemá závazky z obchodního styku po splatnosti. 
5. Druh výnos] – 682 – PUijaté pUíspEvky a dary – nadační fond nepUijal žádné dary v roce 2019 

 
 
 
V Praze dne  11.5.2020       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ………………………………………………… 

       JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - pUedsedkynE  
 
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………………………………………….. 

           Mgr. MARTINA GARASSYOVÁ – členka správní rady  
  


