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Úvodní slovo předsedy Správní rady Nadačního fondu Legie 100:

Vážení sponzoři, dámy, pánové, oddaní čtenáři,
je pro mne milou povinností představit Vám v následujících řádcích tuto výroční zprávu,
jež je výsledkem naší společné práce, a to práce bezesporu úspěšné. Rok 2015 byl ve znamení
pokroku a akční činnosti. A to jak zvyšujícím se počtem přispěvatelů a podporovatelů naší činnosti,
tak i počtem příspěvků, které Nadační fond Legie 100 prostřednictvím rozhodnutí Správní rady
poskytl na realizaci projektů v rámci připomenutí 100letých výročí významných událostí, spjatých
s historií našeho státu.
Díky Vám se pak prostřednictvím veřejné sbírky nashromáždily prostředky umožňující stále více
občanům naší země seznámit se s legionářskou historií vzniku našeho státu.
Po letech systematického ničení památky našich předků za nacistické okupace a komunistického
režimu, které zardousily odhodlání naší společnosti včetně legionářských tradic, má tak díky Vám
především nastupující generace našeho národa možnost zapomenuté znalosti opět získat.
A za to Vám patří dík.

MUDr. Jindřich Sitta
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Účelem nadačního fondu je:

Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit
zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100 Československé obce
legionářské.

Základní údaje:

Nadační fond Legie 100
Sokolská 486/33
120 00 Praha 2
IČ: 24296015
č. ú.: 107-1767220257/0100 (běžný účet)
č. ú.: 107-3040210217/0100 (sbírkový účet)

Základní listina Nadačního fondu Legie 100 Československé obce legionářské byla sepsána dne 24.
ledna 2012. Zápis Nadačního fondu Legie 100 do nadačního rejstříku, vedeného u Městského soudu
v Praze, proběhl dne 12. května 2012, pod spisovou značkou N906 a s přiděleným IČ: 24296015.

Členové správní rady:

MUDr. Jindřich Sitta - předseda Správní rady NF
Ing. Milan Mojžíš – člen Správní rady NF
Bc. František Gábor - člen Správní rady NF
Jiří Vlasák - člen Správní rady NF
Alena Ditrichová - člen Správní rady NF

Revizor NF Legie 100:

MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Změny ve složení Správní rady: dne 12. února 2015 přijala Správní rada Nadačního fondu Legie 100
návrh PRV ČsOL a zvolila do čestné funkce členky Správní rady Nadačního fondu Legie 100 paní Alenu
Ditrichovou. Paní Alena Ditrichová nahradila pana Josefa Přerovského, který dne 28. listopadu 2014
na čestnou funkci rezignoval.
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Veřejná sbírka Nadačního fondu Legie 100
Veřejná sbírka Nadačního fondu Legie 100 slouží k podpoře pietních, kulturních a osvětových
projektů, dokumentační, vzdělávací, ediční a archivační činnosti související s historií Československa
se zaměřením na národně osvobozenecké hnutí, zejména s ohledem na 100. výročí založení
samotného Československa, a probíhá formou sbírkových pokladniček, službou DMS, prodejem
předmětů a sběrem prostředků na předem vyhlášeném sbírkovém účtu NF Legie 100.
Veřejná sbírka Nadačního fondu Legie 100 byla povolená Magistrátem hlavního města Prahy
dne 10. 10. 2012 pod č. j. S-MHMP/1005823/2012, 1019761/2012 na dobu neurčitou.
Pro veřejnou sbírku je určen sbírkový účet č.: 107-3040210217/0100, vedený u KB, a.s.
Během celého roku 2015 probíhala sbírka prostřednictvím sbírkových pokladniček, umístěných
převážně na expozici Legiovlak či na dalších významných akcích Československé obce legionářské.
Nashromážděné finanční prostředky byly po rozpečetění pokladniček a po sečtení prostředků na
Úřadu Městské části Praha 2 odevzdávány na sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 č. 1073040210217/0100.
Veřejná sbírka probíhala rovněž formou služby DMS (dárcovská SMS), o kterou byla veřejná sbírka
rozšířena dne 18. 8. 2014 – sbírka realizovaná pronájmem telefonní linky. Prostředky nasbírané
formou zaslaných dárcovských SMS byly zasílány v pravidelných měsíčních intervalech přímo
provozovatelem služby (Fórum dárců) na sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 č. 1073040210217/0100.
V rámci veřejné sbírky byl v roce 2015 započat i prodej upomínkových a propagačních předmětů, a to
převážně v prostorách pojízdné expozici Legiovlak či na významných akcích Československé obce
legionářské, umožněný podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona o veřejných sbírkách.
Výtěžek z prodeje, vypočtený na základě odsouhlasené procentuální výše sbírkové části Správní
radou Nadačního fondu Legie 100 (10, 20 či 30 % z výtěžku prodeje dle typu propagačního
předmětu), byl řádně odváděn na sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 č. 1073040210217/0100.
Zbylá část výtěžku z prodeje (90, 80 či 70 % z výtěžku prodeje dle typu propagačního předmětu) byla
poukázána do pokladny či na běžný účet Nadačního fondu Legie 100 č. 107-1767220257/0100 a byla
použita na nákup nových propagačních materiálů, určených k prodeji v rámci veřejné sbírky.
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STATUT
Nadačního fondu ČsOL Legie 100
Správní rada Nadačního fondu Legie 100 vydává tímto statut podle § 4 zákona c. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech v platném znění, který byl schválen na zasedání správní rady, které se
konalo dne 15. května 2012.

Část I.
Úvodní ustanovení
1. Název a sídlo nadačního fondu
Název:
Nadační fond Legie 100
Sídlo:
Sokolská 486/33
120 00 Praha 2
IČ:
24296015
DIČ:
CZ24296015

2. Účel nadačního fondu
Podpora pietních, kulturních a osvětových projektů a dokumentační, vzdělávací, ediční a
archivační činnost související s historií Československa se zaměřením na
národněosvobozenecké hnutí, zejména s ohledem na výročí 100 let založení samostatného
Československa.
Připomenutí zásadních historických zásluh legionářů a odbojářů.
Podpora idejí demokratické společnosti vycházejících z tradic Československé republiky a
jejích duchovních hodnot.
Získávání prostředků na splnění účelu nadačního fondu převážně za trvání Legie 100 u
příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa.

Část II.
Majetek nadačního fondu
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Majetek nadačního fondu zejména tvoří:
a) majetkový vklad,
b) peněžité a věcné dary fyzických a právnických osob,
c) výnosy z veřejných sbírek,
d) výnosy z úroků peněžitých prostředků uložených na účtech v peněžních ústavech, výnosy
z cenných papírů,
e) dotace, granty atd.
Nadační fond je oprávněn získávat majetek i příležitostnou nebo pravidelnou vedlejší výdělečnou
činností, pokud tak není vyloučeno platným zákonným předpisem. Za takovouto činnost se považuje
zejména prodej upomínkových předmětů, memorabilií, atd.

Část III.
Poskytování nadačního příspěvku
1. Nadační příspěvek se poskytuje fyzickým a právnickým osobám.
2. Nadační příspěvek se poskytuje v:
a) peněžní formě,
b) jiné než peněžité formě.
3. Prostředky nadačního fondu lze použít jen v souladu s účelem nadačního fondu.
4. Nadační příspěvek v peněžité formě:
4.1 Nadační příspěvek v peněžité formě lze poskytovat na konkrétní projekty, a to na:
a) nákup nebo úhradu nákladů vynaložených na pořízení
i)
ii)

materiálního zabezpečení a technického vybavení
služeb

b) pořádání odborných přednášek nebo seminářů
c) organizaci, materiální zabezpečení a propagaci kulturních, osvětových a jiných obdobných akcí
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d) pořízení movitého i nemovitého majetku
e) další projekty a činnosti podporující naplnění účelu nadačního fondu
4.2 Nadační příspěvek v peněžité formě může být poskytnut i na úhradu nákladů spojených s žádostí
o dotace či předepsanou spoluúčast.

5. Nadační příspěvek v jiné než peněžité formě
Nadační příspěvek může být poskytnut i v jiné než v peněžité formě.

Část IV.
Podmínky poskytování nadačního příspěvku
1. Žadatelem může být pouze Československá obec legionářská, nebo smluvní partner
Československé obce legionářské projektu Legie 100.
2. Podmínky poskytování nadačního příspěvku:
a) odůvodněná písemná žádost s uvedením formy nadačního příspěvku a účelu, na který bude
nadační příspěvek užit, a s předpokládanou výší celkových nákladů,
b) výpis z obchodního rejstříku, popř. jiného zákonem stanoveného rejstříku, který nesmí být
starší půl roku,
c) odůvodnění účelu v souladu s účelem nadačního fondu
d) čestné prohlášení o tom, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu
nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu
zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo není v likvidaci.
3. Žadatel podává svou žádost správní radě nadačního fondu.
4. Na neúplnou žádost, která nebyla doplněna do 20 dnů ode dne, kdy správní rada uložila žadateli,
aby žádost doplnil, se hledí jako by nebyla podána. Správní rada může lhůtu přiměřeně zkrátit nebo
prodloužit podle povahy nedostatků žádosti.
5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
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6. Nadační prostředky použité v rozporu s účelem nadačního fondu jsou subjekty, kterým byly
poskytnuty, povinny odnést nadačnímu fondu. Zároveň jsou tyto subjekty povinny zaplatit smluvní
pokutu, jejíž výše bude uvedena v příslušné smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

Část V.
Orgány nadačního fondu
Článek I
Správní rada
1.1 Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
1.2 Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
c) schvalovat rozpočet a jeho změny,
d) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen výroční
zpráva),
e) rozhodovat o sloučení,
f) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena
dozorčí rady,
g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady.
1.3 Ve všech věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech členů správní rady.
1.4 Správní rada může přijímat rozhodnutí „per rollam“. Při rozhodování „per rollam“ zašle předseda
správní rady nebo jím pověřený člen jednotlivým členům správní rady poštou, faxem, nebo
elektronickou poštou materiál, o němž má správní rada rozhodnout, včetně formulace požadovaného
rozhodnutí a lhůty k odpovědi ne kratší 7 dnů. Člen správní rady zašle vyhotovení rozhodnutí
s vyznačením jeho hlasování (pro, proti, zdržel se) a opatřené vlastnoručním podpisem a datem zpět
fondu písemně doporučenou poštou nebo jej předá osobně v sídle fondu. Pokud člen správní rady
neodpoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kdy
byl fondu doručen souhlas posledního člena, kterým je dosaženo stanovené většiny hlasů.
1.5 Členství ve správní radě zaniká:
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a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem
nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb. nadační listinu, statut anebo z jiných důvodů, pokud jsou
stanoveny v nadační listině,
d) odstoupením.
Správní rada odvolá člena správní rady do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zřizovatele
nadačního fondu.
1.6 Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jejího funkčního období,
zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena z kandidátů navržených zřizovatelem nadačního
fondu. Správní rada je povinna vyzvat zřizovatele ke jmenování kandidáta do tří dnů od zániku
členství člena správní rady.
1.7 Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady, nebo člen pověřený usnesením správní
rady. Podepisování se za nadační fond děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí svůj
podpis předseda správní rady a jeden člen správní rady, nebo že k vytištěnému nebo napsanému
jménu připojí svůj podpis pověřený člen správní rady.
1.8 Členství ve správní radě je čestné. Členům správní rady může správní rada stanovit odměnu za
výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti překračuje míru, obvyklou pro
takové funkce. Člen správní rady jednající za nadační fond má nárok na úhradu nákladů ve výši
schválené správní radou.

Článek II
Revizor
2.1 Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
2.2 Revizor zejména:
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného nadačním fondem,
b) přezkoumá roční účetní uzávěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a
statutem nadačního fondu,
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d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, kterou
zasílá zřizovateli nadačního fondu.
2.3 Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace nebo nadačního fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak
neučiní předseda správní rady.
2.4 Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to žádá.
2.5 Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat
jako zástupce nadačního fondu.
2.6 Funkce revizora je čestná. Revizorovi může správní rada stanovit odměnu za výkon jeho funkce,
pokud rozsah jeho činnosti a zodpovědnosti překračuje míru, obvyklou pro takové funkce.

Část VI.
Výroční zpráva nadačního fondu
1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu za kalendářní rok do 31. března následujícího
kalendářního roku.
2. Každý má právo do výroční zprávy nahlížet a činit si z ní opisy a výpisy.
3. Výroční zpráva nadačního fondu se vhodným způsobem zveřejňuje.

Část VII.
Náklady na správu nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 35
procent hodnoty ročně přijatých nadačních příspěvků.
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Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví nadačního fondu je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších změna doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Ekonomické údaje
1. Finanční majetek (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
běžný účet č. 107-1767220257/0100: 73.623,75,-Kč
sbírkový účet č. 107-3040210217/0100: 678.878,30,-Kč
celková výše finančního majetku: 752.502,05,-Kč
Běžný i sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 jsou vedeny u Komerční banky, a.s., oba
tyto účty jsou od poloviny roku 2014 transparentní a veškeré pohyby je možné dohledat na
elektronické adrese https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/, pod hesly:
běžný účet č. 107-1767220257/0100 - NADAČNÍ FOND LEGIE 100
sbírkový účet č. 107-3040210217/0100 - NADAČNÍ FOND LEGIE 100-SBÍRKA
2. Výnosy podle hlavních činností - přijaté příspěvky a smluvní dary (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
1.096.257,-Kč
3. Veřejná sbírka, formou sbírkových pokladniček, (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
279.176,-Kč
4. Veřejná sbírka, formou DMS – dárcovské SMS, (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
8.664,-Kč
5. Veřejná sbírka, formou prodeje propagačních předmětů, (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
829.310,-Kč
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Celkový výtěžek sbírky a výnosů dle hlavní činnosti (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
2.213.407,-Kč
6. Poskytnuté dary:
1.524.000,-Kč
1) Dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírkových prostředků Nadačního
fondu Legie 100 ze dne 12. května 2015 poskytl NF L100 nadační příspěvek ve výši
70.000,-Kč Klubu vojenské historické techniky Liberec na realizaci dětského dne
„Den Sever“. Nadační příspěvek byl poskytnut formou úhrady faktury.
2) Dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního fondu Legie 100
ze dne 15. dubna 2015 poskytl NF L100 celkem 1.200.000,-Kč Československé obci
legionářské na „Podporu činnosti projektu LEGIE 100“, a to v pěti splátkách převodem na
bankovní účet příjemce:
1. splátka uhrazena dne 24. 6. 2015 – 200.000,-Kč
2. splátka uhrazena dne 26. 6. 2015 – 250.000,-Kč
3. splátka uhrazena dne 2. 7. 2015 – 250.000,-Kč
4. splátka uhrazena dne 8. 7. 2015 – 250.000,-Kč
5. splátka uhrazena dne 9. 7. 2015 – 250.000,-Kč
3) Dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního
fondu Legie 100 ze dne 3. listopadu 2015 poskytl NF L100 celkem 200.000,-Kč
Československé obci legionářské na „Podporu činnosti projektu LEGIE 100“, a to v jedné
splátce příjemci z pokladny v hotovosti:
nadační příspěvek uhrazen dne 7. 11. 2015 – 200.000,-Kč
4) Dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního
fondu Legie 100 ze dne 3. listopadu 2015 poskytl NF L100 z prostředků SBÍRKY 54.000,-Kč
Československé obci legionářské k úhradě výroby pamětní desky, následně umístěné
v Charbinu v Číně.
7. Provozní náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
37.062,-Kč
8. Mzdové náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
36.000,-Kč
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9. Náklady na propagační a upomínkové předměty, určené k prodeji na expozici Legiovlak
(v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
435.804,44,-Kč
10. Náklady na dovybavení expozice Legiovlak (mimo poskytnuté nadační příspěvky, hrazeno
z dotace JHM kraje, v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
196.050,-Kč
11. Náklady na podporu projektu Legie 100 (mimo poskytnuté nadační příspěvky, hrazeno
z dotace s.p. Řízení let. provozu) – cestovné účastníků konference (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
63.083,-Kč
Celkové provozní náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2015:
73.062,-Kč (3,3 % hodnoty přijatých příspěvků)
12. Daňová povinnost:
22.990,-Kč

Seznam dárců za rok 2015
1. Fyzické osoby:
Jaroslav Novotný
Milan Žatka
Lucie Brendlová
Bohumil Vítek
Václav Zavadil
Brigita Maňová
Jiří Kuchař
Jiřina Zahradníčková
Filip Opěla
Miroslav Jančar
Zuzana Malůšková
Miloš Pokorný
Ing. Petr Lapáček
Ing. Jiří Konár
Ing. Jan Pekárek
Aleš Komárek
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Lukáš Kotek
Rudolf Havlíček
Květa Bambasová
Hana Holanová
Miluška Kalistová
Vladimír Novotný
Petr Hozlár
Rokytenský Josef
Monika Urbanová
Mgr. Jan Duspěva

2. Právnické osoby:
Fosfa a.s.
Alca Plast, s.r.o.
Jednota ČsOL Opava
Řízení letového provozu, s.p.
Petr´s s.r.o.
KVM Rokycany
Ravenell security, s.r.o.

3. Města a obce:
Třebechovice pod Orebem
Jméno každého z dárců je zveřejněno na webových stránkách Nadačního fondu Legie 100
www.nflegie100.cz

Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Nadační fond neměl v roce 2015 žádné zaměstnance. Na výpomoc s administrativou byla
uzavřena dohoda o provedení práce na dobu určitou se slečnou Zuzanou Palovou.
V roce 2015 neobdrželi členové správní rady a revizor žádné půjčky ani odměny.
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Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní příslušníci neměli
účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Závazky neuvedené v účetnictví
Nadační fond nemá k 31. 12. 2015 žádný závazek neuvedený v účetnictví.
Nadační fond se k 31. 12. 2015 neúčastnil žádných aktivních ani pasivních soudních sporů.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní
závěrku k 31. 12. 2015.

Dodatečné informace
Článek V. statutu Nadačního fondu Legie 100 stanoví, že celkové roční náklady související se
správnou nadačního fondu nesmí převýšit 35 % hodnoty ročně přijatých nadačních příspěvků.
V roce 2015 nebyl tento limit překročen.
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