
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

Nadačního fondu Nexen Tire Europe 

za rok 2020 

  



Základní údaje o Nadačním fondu Nexen Tire Europe 
 

Vznik fondu:  10. 4. 2020 

 

Sídlo:  Průmyslová 1000, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves 

 

Zápis v NR:  nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. N 371 

 

Zakladatel:  Nexen Tire Europe s.r.o., IČO: 03614131, 

 se sídlem Průmyslová 1000, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves 

 

Správní rada:  Ivan Dzido – člen správní rady A (od 15. 7. 2020 předseda správní rady – člen A) 

 Petr Janda – člen správní rady B 

 

Revizor: Renata Sedláková 

 

Účel nadačního fondu: 

 podpora individuálních projektů a aktivit v oblasti ochrany a zlepšení kvality všech složek 

životního prostředí v oblasti Žatecka;  

 podpora rozvoje environmentální výchovy, zejména dětí a mládeže, v oblasti Žatecka 

prováděných subjekty prokazatelně působícími v oblasti Žatecka; a 

 podpora přírody Žatecka spočívající v podpoře péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, dřeviny rostoucí mimo les, přírodní stanoviště, biotopy a péče o 

ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

  



Základní údaje o Nadačním fondu Nexen Tire Europe 

V roce 2020 se Nadační fond Nexen Tire Europe zaměřil na zahájení své činnosti. Správní rada schválila 

první výzvu pro žádosti o podporu. Dne 16. 11. 2020 správní rada schválila první projekt, který nadační 

fond podpoří. První smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku byly uzavírány až v roce 2021. V roce 

2021 tak nedošlo k poskytnutí žádné podpory. 

Podpora bude poskytována z darů, které Nadační fond Nexen Tire Europe přijme. 

  



Přehled o přijatých darech 

Vzhledem k tomu, že první nadační příspěvky budou poskytovány až v roce 2021, nepřijal Nadační 

fond Nexen Tire žádné dary. 

  



Finanční zpráva (v Kč) 

Majetkový vklad zřizovatele fondu ...................................................................................... 1 000 000,00 

Počáteční stav účtu k 10. 4. 2020 ....................................................................................................... 0,00 

Konečný stav účtu k 31. 12. 2020 ......................................................................................... 1 000 000,00 

 

Výnosy celkem .................................................................................................................................... 0,00 

Náklady celkem .................................................................................................................................. 0,00 

 

Výsledek hospodaření ........................................................................................................................ 0,00 

 

Nadační fond při svém hospodaření dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 

až 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. 

 

Rozvaha v plném rozsahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu tvoří přílohu této výroční zprávy. 

  



Zpráva revizora o kontrolní činnosti 

Paní Renata Sedláková, revizorka nadačního fondu Nexen Tire Europe, podává správní radě nadačního 

fondu ve smyslu čl. 7.4.3 statutu Nadačního fondu Nexen Tire Europe. 

 

1. Kontrola vedení účetnictví a přezkoumání účetní závěrky 

Vedení účetnictví je upraven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, a prováděcí 

vyhláškou č. 504/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty. 

Revizorka přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období od 10. 4. 2020 do 31. 12. 2020. 

Na základě tohoto přezkoumání sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke 

správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu. 

Revizorka dále přezkoumala účetní závěrku nadačního fondu za období od 10. 4. 2020 do 31. 12. 2020, 

kterou shledala jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu výše uvedených právních předpisů. 

Roční účetní závěrka podává ve všech ohledech věrný a poctivý obraz hospodaření Nadačního fondu 

Nexen Tire Europe. 

2. Vyjádření k výroční zprávě nadace 

Revizorka přezkoumala výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2020, kterou shledala jako 

správnou a splňující náležitosti § 358 až 361 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném 

znění. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly revizorkou posouzeny jako správné, úplné a 

dostatečné. 

3. Kontrola plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků 

Vzhledem k tomu, že nedošlo v roce 2020 k poskytnutí žádného nadačního příspěvku, nebyla 

provedena kontrola plnění podmínek pro jejich poskytování. Revizorka provedla předběžnou kontrolu 

podmínek vyhlášené výzvy pro žádosti o podporu. V podmínkách výzvy neshledala žádné nedostatky. 

Renata Sedláková 

Revizorka Nadačního fondu Nexen Tire Europe 


