
Zpráva Dozorèí rady Vzdìlávací nadace Jana Husa
o kontrolní èinnosti urèená Správní radì

V souladu s povinností danou Dozorèí radì § 17 odst. 3 písmo e) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a
nadaèních fondech (dále jen NadZ) podává tímto Dozorèí rada VNJH (dále jen DR) Správní radì VNJH zprávu
o své kontrolní èinnosti.

V roce 2011 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec (pøedseda DR), Ing. Tomáš Klima a Ing. František
Šimon (èlenové DR).

DR v roce 2011 sešla 13. dubna a dále komunikovala pomocí elektronické pošty, pøièemž se zabývala
tìmito skuteènostmi:

1. Èlenové DR se navzájem informovali o poznatcích o zasedání SR kterých se zúèastòovali støídavì dle'
svých možností a dále èerpali z materiálù, které jim byly zasílány jako podklady pro tato jednání vèetnì
zápisù z SR.

2. Èlenové DR provedli kontrolu dokladù, jejich zaúètování a inventur nadace za úèetní období roku 2011,
vèetnì kontroly plnìní podmínek stanovených pro poskytování nadaèních pøíspìvkù.

3. DR pøezkoumala øádnou úèetní závìrku nadace k 31. prosinci 2011.

4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnárkové o ovìøení øádné úèetní závìrky Vzdìlávací
nadace Jana Husa za rok 2011 a vzala na vìdomí výrok auditora ze dne 31.3.2012 bez výhrad a Zprávu
pro zvláštní úèely o plnìní podmínek plynoucích s Fondem národního majetku ÈR.

5. DR pøezkoumala výroèní zprávu za úèetní období roku 2011.

Na základì výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v úèetním období roku 2011 nadace:

1. plnila podmínky stanovené pro poskytování nadaèních pøíspìvkù

2. vedla úèetnictví v souladu se zákonem o úèetnictví a souvisejícími provádìcími pøedpisy

3. sestavila øádnou úèetní závìrku a výroèní zprávu v souladu se skuteèností a právními pøedpisy, které
jejich sestavení upravují

4. vyvíjela èinnost v souladu s právními pøedpisy, nadaèní listinou a statutem nadace

a proto DR sdìluje Správní radì VNJH:

1. DR nemá žádné pøipomínky k èinnosti nadace v úèetním období roku 2011 a neshledala žádné
významné nesrovnalosti v pøedloženém úèetnictví, øádné úèetní závìrce a výroèní zprávì.

2. DR doporuèuje Správní radì VNJH, aby øádnou úèetní závìrku za úèetní období roku 20 II a výroèní
zprávu za rok 2011 schválila.

3. DR s ohledem na nedodržování termínù v pøijatém harmonogramu sestavování úèetní závìrky
doporuèuje, aby smlouvy s dodavateli úèetních prací, daòového poradenství a auditu byly sjednány do
budoucna tak, aby k porušování harmonogramu nedocházelo (napø. sankcemi za nedodržování

termínù).

V Liberci, Bratislavì a Bmì dne 16. dubna 2012 schváleno èleny dozorèí rady per rollam (3-0-0 pró-proti-zdržel
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