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Nadační fond Moniky Bagárové Rok: 2017 Dne: 20.03.2018 Tisk vybraných záznamůIČ: 06247237

Obraty za
období MD

Koncový
stav D

Koncový
stav MD

Obraty za
období D

Počáteční
stav D

Počáteční
stav MDNázev účtuČíslo 

účtu

211000 Peněžní prostředky v pokladně 0,000,00 0,00 2 200,00 2 005,00 195,00
379000 Jiné závazky 200,000,00 0,00 2 000,00 2 200,00 0,00
518000 Ostatní služby 0,000,00 0,00 1 533,00 0,00 1 533,00
549000 Jiné ostatní náklady 0,000,00 0,00 472,00 0,00 472,00
901000 Vlastní jmění 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
901100 Vlastní jmění - Animal Eye 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

0,00 2 200,002 200,006 205,006 205,000,00Celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017
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Nadační fond Moniky Bagárové Rok: 2017 Dne: 20.03.2018 Tisk vybraných záznamůIČ: 06247237

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
195,00195,002 200,000,00Peněžní prostředky v pokladně 2 005,00211000

21x Peněžní prostředky v pokladně 2 200,00 2 005,00 195,00195,000,00

0,00 195,00 195,002 005,002 200,002xx

Aktiva celkem 0,00 195,00195,002 005,002 200,00

Pasiva
200,00200,002 000,000,00Jiné závazky 2 200,00379000

37x Jiné pohledávky a závazky 2 000,00 2 200,00 200,00200,000,00

0,00 200,00 200,002 200,002 000,003xx

1 000,001 000,000,000,00Vlastní jmění 1 000,00901000
1 000,001 000,000,000,00Vlastní jmění - Animal Eye 1 000,00901100

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

0,00 2 000,00 2 000,002 000,000,009xx

Pasiva celkem 0,00 2 200,002 200,004 200,002 000,00

-2 005,00Hospodářský zisk celkem
-2 005,00Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017
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Nadační fond Moniky Bagárové Rok: 2017 Dne: 20.03.2018 Tisk vybraných záznamůIČ: 06247237

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
518000 1 533,001 533,001 533,000,00Ostatní služby 0,00
51x Služby 1 533,00 0,00 1 533,001 533,000,00

549000 472,00472,00472,000,00Jiné ostatní náklady 0,00
54x Ostatní náklady 472,00 0,00 472,00472,000,00

0,00 2 005,00 0,00 2 005,002 005,00Náklady celkem

-2 005,00Hospodářský zisk celkem
-2 005,00Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017
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I. Obecné údaje:  

Společnost:        Nadační fond Moniky Bagárové  

Adresa:                 Husova 160/23, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Právní forma:       nadační fond 

IČO:                      06247237 

DIČ:                      CZ06247237 

Účel nadačního fondu:  

1.Posláním Nadačního fondu je dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti ochrany zvířat v České republice, zejména 

psů.  

2.Nadační fond se zřizuje především za účelem: 

a.pomoci při zajišťování veterinární a jiné potřebné péče pro psy umístěné v útulcích;  

b.pomoci při obstarávání dočasných a trvalých domovů pro toulavé, opuštěné a týrané psy;  

c.zajišťování finanční a materiální pomoci fyzickým a právnickým osobám, které se starají o toulavé, opuštěné a týrané 

psy;  

d.poskytování finanční a materiální pomoci fyzickým osobám, jež jsou chovateli zvířat, zejména psů, za podmínky 

dodržení poslání a účelu Nadačního fondu a odůvodňují-li potřebnost a naléhavost pomoci konkrétní okolnosti;  

e.monitorování podmínek chovů a zajišťování aktivního řešení případů týrání zvířat a zanedbání péče o ně, včetně 

odborného právního a veterinárního poradenství a pomoci se soudními a správními řízeními;  

f.podpory odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, zejména psů, včetně 

monitoringu inzertních portálů a dalších komunikačních platforem, prostřednictvím kterých se uskutečňuje nabídka a 

prodej zvířat, a analýzy dat z inzertního prostředí;  

g.podpory realizace informačních a osvětových akcí, kampaní, vzdělávacích aktivit a edukačních programů v oblasti 

ochrany zvířat, zejména psů;  

h.podpory prosazování legislativních a jiných systémových řešení problémů na úseku zájmových chovů zvířat, zejména 

psů;  

i.rozvíjení národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvířat, zejména psů.  

 

Datum vzniku:            4.7.2017 

Správní rada:  

- JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ – předsedkyně 

- Mgr. Ing. DANIEL VODRÁŽKA – člen správní rady 

- Mgr. MARTINA GARASSYOVÁ – členka správní rady  

         

Průměrný počet zaměstnanců: 0 

Jiné odměny či podíly na zisku, ať už v peněžní nebo naturální podobě, nadační fond statutárním orgánům ani 

zaměstnancům nevyplácel a neposkytl žádné půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění. Mezi datem účetní závěrky 

a datem schváleným k předání závěrky nedošlo ve spolku k žádným jiným významným událostem. 

 

II. Účetní metody, zásady a způsoby oceňování 

 

1. Zásoby: nakoupené zásoby jsou účtovány způsobem B do nákladů v pořizovacích cenách, tj. v ceně pořízení 

včetně dalších nákladů, které s pořízením souvisí. 

2. Hmotný a nehmotný majetek – nadační fond nenakoupil hmotný majetek v hodnotě nad 40.000,- Kč.  Pokud bude 

majetek pořízen, bude odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a to: rovnoměrným 

odpisem. 



 

III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 

 

1. Finanční majetek – hotovost – nadační fond vede jednu hotovostní pokladnu, kterou spravuje JUDr. et PhDr. 

ZUZANA RENNEROVÁ, inventury této pokladny jsou prováděny pravidelně vždy k poslednímu dni 

kalendářního čtvrtletí. 

2. Hmotný a nehmotný majetek – nadační fond nevlastní k 31.12.2017  majetek v hodnotě 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 výnosů –  682 – Přijaté příspěvky a dary..……..  tis. Kč 

 

 

 

V Praze dne  22.3.2018       

 

 

                   ………………………………………………… 

       JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - předsedkyně    


