
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

NADACE SENIO  
ZA ROK 2006 

 
 
1. 
Činnost NADACE SENIO v roce 2006: 

 
- zajišťovala  provoz www.senio.cz, trvale stoupala návštěvnost a počet přispěvatelů; 
- připravila a vydala a distribuovala tištěné vydání Senio.cz 2006 

(http://www.senio.cz/soubory/senio_5_2.pdf) s představením knih zveřejňovaných na 
www.senio.cz  (http://www.senio.cz/?w=cat&cat=95&s=) a Příloha VZ; 

- zajistila nový způsob organizace pravidelných bezplatných týdenních schůzek práce 
na počítačích – v Gymnáziu P.de Coubertina – 16 pracovních míst – vždy ve středu od 
října 2006 trvale – ve dny školního vyučování – 1 hodina;   

- pořádala pravidelná měsíční setkání klubu MOJESENIO v prvním pololetí 2006 (viz. 
na www.senio.cz  (http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=261&rub=65&s=); 

- uspořádala jeden kurz práce na počítači a internetu pro seniory – 16 účastníků. Kurz 
měl ohromný úspěch a je zaznamenáván další zájem o něco podobného nebo 
pokračování. Cílem bylo: Účastníky něco naučit tak, aby mohli získané vědomosti a 
dovednosti dále využívat a rozvíjet.  

N á p l ň  k u r z u  
1. den: 
  
 

 1. Základy práce s osobním počítačem  
 2. Základy práce v prostředí MS-Windows 

2. den:  3. Práce se slovním procesorem MS-Word 
3. den:  4. Práce s tabulkovým procesorem MS-Excel 

4. den:  5. Elektronická pošta  

5. den:  6. Světová pavučina WWW 

6. den: 
  

 7. Další internetové služby 
 8. Základy práce s počítačovou grafikou, obrázky a výkresy 

 
            Během kurzu účastníci vyplnili též dva dotazníky za účelem zjištění jak event. upravit  
            způsob výuky a jaká je jejich spokojenost a zda kurz splnil svůj účel. 
            (více informací, včetně fotodokumentace na  

http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=1408&rub=22&s=); 
- byla uplatněna žádost o doménu senio.eu, zřejmě vinou oprávněné firmy k podání, 

došlo ke zpoždění několika hodin a naše žádost byla zaregistrována jako druhá, 
budeme zvažovat další možnosti o její event. získání v budoucnu, pokud by byla 
volná; 

- proběhla úspěšně certifikace ISO 9001:2000 a 14001:2004 na další tři roky. 
- byla dokončena rekonstrukce objektu v Dlouhé ulici a NADACE SENIO se 

v listopadu přestěhovala do nových prostor; 
- zastupování ve věci ochranné známky převedeno na patentového zástupce v říjnu 

2006; 
- pokračovalo a bylo úspěšně ukončeno jednání se Živnostenskou bankou o prominutí 

poplatku za vedení účtu NADACE SENIO, účet je veden zdarma; 
- předány podklady pro vyhotovení roční uzávěrky hospodaření NADACE SENIO, 

provedení revize včetně Revizní zprávy a ověření auditorem, včetně zprávy; 
- zadáno zjištění možnosti sponzorování a darů pro NADACI SENIO. 

 
 



2. 
Přehled majetku NADACE SENIO  
 
AKTIVA 
Dlouhodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Krátkodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 1 
Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 1 
 
Aktiva  celkem - 2 512 000 
 
PASIVA 
Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                                      - Stav k poslednímu dni účetního období 2 512 000 
Jmění celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                       - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Výsledek hospodaření celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 0 
                                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 1 
 
Cizí zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
Krátkodobé závazky celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                               - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
 
Pasiva celkem - 2 512 000 
                          
NADACE SENIO nemá žádné závazky. 
  
3.  
NADACÍ SENIO nebyly žádné dary poskytnuty.   
 
4. 
NADACÍ SENIO byly přijaty dary v celkové výši 24.700,- Kč. Žádný z nich nebyl vyšší než  
10.000,- Kč   
 
5. 
Nehmotný majetek nebyl použit. 
 
6. 
Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou NADACE SENIO byla dodržována. 
 
7. 
Základní údaje v roční účetní uzávěrce byly - Dlouhodobý majetek celkem 2 511 000, 
Krátkodobý majetek celkem 1 – Aktiva celkem 2 512 000. Vlastní zdroje celkem 2 512 000 – 
Pasiva celkem 2 512 000. (viz příloha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu.) Výrok auditora: 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace účetní jednotky NADACE SENIO k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku  
jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.“ (viz. Příloha Zpráva 
nezávislého auditora). 



8. 
Nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 000,-Kč nebyly poskytnuty. 
 
9. 
Výroční zpráva NADACE SENIO byla správní radou projednána a schválena 11. července 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : Zpráva auditora, která obsahuje jak Roční účetní uzávěrku, tak Výrok auditora              
               Tištěné vydání Senio.cz 2006 
 
 
 
 
 
V Táboře 10. července 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jana Lešikarová 
Předsedkyně Správní rady 
NADACE SENIO 
Dlouhá 325 
390 01 Tábor 1 
 


