
VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   HOSPODAŘENÍ 
NADAČNÍHO FONDU OZVĚNA 

ZA ROK  2017 
 

Nadační fond Ozvěna vznikl v roce 2014 za účelem všestranné podpory dětí a 
mladých dospělých se sluchovým postižením. Jeho hlavním cílem je hmotná i 
nehmotná podpora iniciativ a aktivit, které přispívají k získání finančních prostředků 
na organizaci a podporu projektů, sociálně zdravotního charakteru. Záměrem 
zakladatelů fondu je poskytovat nadační příspěvky za účelem zakoupení 
kompenzačních, rehabilitačních, léčebných a jiných pomůcek či zařízení 
usnadňujících sluchově postiženým léčbu, rehabilitaci, integraci a vzdělávání ve 
společnosti či podporu jejich samostatnosti v budoucím životě. 
 
Nadační fond byl zapsán do veřejného rejstříku usnesením Krajského soudu v Ústí 
nad Labem – pobočka v Liberci, v oddílu N, vložce 223, dne 15.5. 2014. 
Sídlo nadačního fondu: Česká Lípa, Žižkova 528/6, IČ 029 70 261 
Nadační jmění: Kč 1.000,- 
 
Nadační fond je spravován radou, jejímiž členy jsou: 
Pavla Prokešová 
Ing. Marta Knauerová           
MUDr. Lenka Hellerová       
Martin Prokeš 
Za dobu působení a snahy o naplnění účelu fondu jsme v roce 2017 hospodařili takto: 

– získali prostředky ve výši Kč 469.138,26, z toho dary Kč 227.625,26, dotace na 
provoz Kč 167.500,- 

– z vlastní činnosti jsme získali Kč 74.013,- 
– finance jsme vynaložili na nákupy materiálu (Kč 47.961,10), náklady spojené s 

režií (pronájem, webhosting, energie) Kč 211.077,37,- 
– osobní náklady vč. povinných odvodů činily Kč 136.341,- 
– při hospodaření s těmito prostředky jsme vykázali úsporu Kč 39.156,19. 

V roce 2017 jsme poskytli dary ve smyslu nadace ve výši Kč 33.064,-. 
Bankovní účet, který slouží nadačnímu fondu, má číslo: 2100597827/2010 a k 
31.12.2017 měl zůstatek Kč 57.681,11. Bankovní účet č. 2900642729/2010 měl 
zůstatek k 31.12.2017 ve výši Kč 25.050,97. 
Činnost nadačního fondu v roce 2017 byla úspěšná. Webové stránky fondu 
www.ozvena.org uvádějí aktivity fondu, možnosti získání příspěvků z grantů a 
projektů a také kontakty. 
Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc. 
 
V České Lípě 14.6.2018                                                     předsedkyně správní rady 
                                                                                                              Pavla Prokešová 



 


