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1. Z historie nadace

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992 jako občanské sdružení.
Zakladatelem nadace byl Karel Stejskal. Oslovil tehdejší vedení Speciální školy pro zrakově
postižené v Litovli, aby společně nadaci zaregistrovali na Okresním úrade v Olomouci,a tak
se zrodilo občanské sdružení s velmi dlouhým názvem. Postupně z názvu zůstala jen tři slova
"Nadace prof. Vejdovského". Podle zákona o nadacích a nadačních fondech byla zapsána v
právní formě nadace dne 22. 10. 1998 zápisem u Krajského obchodního soudu v Ostravě v
oddíle N, vložka 11.
Zpočátku se soustředila veškerá činnost nadace na zlepšení podmínek ve speciální
škole v Litovli, která vznikla z iniciativy prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. v r. 1954.
Občanské sdružení věnovalo milióny korun českých na vybavení školy a internátu.
Zakladatel a první předseda správní rady Karel Stejskal se velmi angažoval ve
prospěch zrakově postižených dětí a později i dospělých. V sedmdesátých letech minulého
století tuto jeho iniciativu ocenil dopisem i prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. (viz
kapitola 6). Zásluhou Karla Stejskala se dostalo statisfakce jménu významného lékaře, vědce
a společensky odpovědného člověka prof. Vejdovského. Statutární město Olomouc po něm
pojmenovalo jednu z frekventovaných ulic, jeho jméno má ve svém názvu speciální základní
škola pro zrakově postižené v Litovli. Nejde o náhodně vybranou školu, nýbrž školu, o jejíž
vznik se prof. Vejdovský zasloužil. Karel Stejskal bohužel už pro zrakově postižené nic
neudělá, neboť 22. ledna 2007 náhle zemřel. Za všechnu jeho práci mu patří poděkování a
úcta.
Významnou událostí v historii nadace byla účast ve výběrovém řízení Úřadu vlády
ČR na rozdělení Nadačního investičního fondu v roce 1999. Nadace uspěla v obou etapách
rozdělení Nadačního investičního fondu.
Nadace prof. Vejdovského se přihlásila k etickému kodexu Asociace nadací a je
jejím členem. Asociace nadací je součástí mezinárodního sdružení, jehož sídlo je v Bruselu.
Orgány nadace jsou správní a dozorčí rada. Správní rada má možnost udělit čestné
členství v nadaci. Toto právo využila pouze jedenkrát, když v roce 2000 udělila čestné
členství Pavlu Dostálovi, ministru kultury ČR.
V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozšíření účelu nadace, aby mohla podporovat
také dospělé se zrakovým postižením.

1.1 Orgány nadace
Správní rada
Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně
JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně
Mgr. Martina Brožová-Botošová, PhD.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc
RNDr. Zdeňka Matoušková
Taťjana Medvecká
doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Mgr. Zdenka Skoupilová
Mgr. Jiří Stareček
Dozorčí rada
Jana Žatecká
předsedkyně
Květoslava Hájková
Ing. Jiřina Pospíšilová

Čestný člen
Pavel Dostál, ministr kultury ČR (zemřel r. 2005)
1.2 Spolupracovníci nadace
Distributoři MISS COSMETIC, s.r.o.
Členové TJ SOKOL
Studenti a další dobrovolníci
Odborná spolurpáce
Ing. František Rašner, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce

2. Hospodaření v roce 2008
2.1 Projekty roku 2008
Rozdělení výnosů z NIF za rok 2007

Poř.čís. Žadatel

1
2
3
4
5
6

Univerzita Palackého Olomouc,
Lékařská fakulta, veřejná
vysoká škola
Středisko rané péče Ostrava,
o.s. Nádražní 80, 70200
Ostrava
Univerzita Palackého Olomouc,
Pedagogická faulta
Okamžik, o.s., Praha
Obchodní akademi Opava, p.o.
Obchodní akademi Opava

7 Timšel o.s. Praha
8 Kafira, o.p.s.
Michaela Latíková, nevidomá
9 studentka MU Brno

Název projektu
Digitální zobrazovací a archivační systém
Topcon
Raná péče v Moravskoslezském kraji
Přístup k osobám se zrakovým postižením při
jednání na úřadech
Provozování Hmateliéru pro nevidomé
Veletrh fiktivních firem New York
Materiálně technické vybavení
Záchrana výukového centra Institutu
rehabilitace zrakově postižených

Příspěvek v
Kč

400 000
40 000
v řešení
20 000
0
v řešení
v řešení
0

Letní kurz angličtiny na Univerzitě v Dublinu
Celkem rozděleno

35 000
495 000

2.2 Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu
nadace na nadačním jmění činil 0,39 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.

2.3 Výnosy z příspěvku NIF
Nadace byla povinna rozdělit 549 098 Kč formou veřejné soutěže do konce roku
2008. Výběrové řízení bylo zveřejněno v týdeníku RESPEKT . Na projekty bylo rozděleno
495 000 Kč, zbývající část prostředků ve výši 54 098 Kč bude rozdělena v následujících
letech po překonání celosvětové finanční krize.
V roce 2008 dosáhly výnosy z příspěvku NIF 252 748. Kč.

Výpočet koeficientu pro rozdělení výnosů z NIF 2007
PRIBID k 1. 1. 2007
PRIBID k 31. 12. 2007
Koeficient pro rok 2007*
Nadační jmění z NIF k 1.1. 2007 v CZK
Nadační jmění z NIF k 31. 12. 2007 v CZK
Průměrná hodnota NJ v CZK
Výnosy k rozdělení: NJ*0,0171

2,71
4,13
0,0171
32 111 000
32 111 000
32 111 000
549 098

*vzorec pro výpočet koeficientu
0,5*0,5*(2,71+4,13)*1/100

2.4 Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada se v roce 2008 zabývala činností a hospodařením nadace v minulém
roce. Kontrola činnosti a účetní agendy za rok 2008 proběhne v roce 2009.
2.5 Nadační jmění
Podílové listy Balancovaného fondu nadací
Podílové listy ČSOB nadačního
Peníze v bankách
Ostatní jmění
2.6 Vyhlášení výběrového řízení

12,2 mil. Kč
9,6 mil. Kč
10,8 mil. Kč
0,4 mil. Kč

2.7 Náklady na správu nadace
Náklady na správu nadace 2008
CZK
Spotřeba materiálu
3 505,00
Služby
91 498,00
Osobní náklady
23 530,00
Správní poplatky
35,00
Finanční náklady
3 364,00
Příspěvky
5 000,00
CELKEM
126 932,00

3. Cvičení s Monikou
V roce 2008 se konal pátý ročník Cvičení s Monikou, jehož cílem je odstraňování
bariér mezi lidmi se zrakovým postižením a zdravými. Jde o společný projekt nadace a
tělocvičných jednot, zejména TJ SOKOL. S úspěchem se setkávají osvětové akce zacílené na
prevenci a včasnou diagnostiku závažných očních chorob. Patronkou akce je Miss EUROPE
95 Monika Žídková. V roce 2008 se konalo Cvičení s Monikou v Praze-Kolovratech. Cvičení
provázela skvělá atmosféra. Hvězdou odpoledne byl Michal David, sloem provázel
sympatický profesionální moderátor Petr Palovčík, o krásu dne se postaraly zpěvačka Marie
Motyčková a manažerka projektu Dagmar Sýkorová. Velkou ctí pro nadaci byla přítomnost
paní prof. MUDr. Blanky Brůnové, DrSc., která přispěla krátkou přednáškou k tématu VPMD
(věkem podmíněné makulární degeneraci). VPMD je velmi vážné onemocnění, jímž je
ohroženo přibližně 500 tisíc občanů České republiky. Neléčená VPMD bohužel často končí
ztrátou zraku.
Akci pořádala nadace ve spolupráci a za finanční podpory zasilatelské společnosti
TNT Express Worldwide, spol. s r. o..

4. Z fotoalba nadace – Cvičení s Monikou Praha 2008

5. Benefice v Bolaticích na Opavsku
V listopadu 2008 se konala benefice v krásném kulturním domě Obce Bolatice na
Opavsku. Koordinátorkou akce byla partnerka společnosti MISS COSMETIC paní
Helena Lasáková a hlavním sponzorem pak Obec Bolatice. Pan starosta Herbert Pavera
předal nadaci šek na 10 000 Kč. Akce se zúčastnila rovněž paní Monika Žídková,
prezidentka společnosti MISS COSMETIC.
6. Poděkování dárcům
Na tomto místě chceme poděkovat dlouholetým dárcům Seniorklubu Příkazy
(okres Olomouc), všem distributorům Miss Cosmetic, s. r.o. a TJ Sokol, kteří se podílejí
na organizaci Cvičení s Monikou a podporují nadaci.
Společnosti MISS COSMETIC spol. s r. o. za podporu, kterou poskytují jejich
distributoři, zejména paní Heleně Lasákové za organizaci krásného odpoledne v
Bolaticích, jehož výtěžek byl použit na podporu projektů nadace.
Vřelý dík patří Obci Bolatice a jejich starostovi panu Herbertu Paverovi a rovněž
všem občanům a podnikatelům, kteří aki podpořili.

Z P R Á V A
NE ZÁVI S LÉ H O AU D ITO RA

• o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2008
• o ověření výroční zprávy k 31.12.2008
• o plnění podmínek z uzavřených smluv k 31.12.2008

účetní jednotky

Nadace prof. Vejdovského

Název účetní jednotky

Nadace prof. Vejdovského

Sídlo

Bouzov, č.p. 60, PSČ 783 25

Identifikační číslo

47654341

Právní forma účetní jednotky

Nevýdělečná organizace - nadace

Účel nadace

Vzdělávání a péče o zrakově postižené

Identifikace účetní závěrky

Řádná účetní závěrka

Rozvahový den, k němuž je účetní závěrka sestavena

31.12.2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

Správní radě Nadace prof. Vejdovského

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace prof. Vejdovského, tj. rozvahu k 31.12.2008, výkaz
zisku a ztráty za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán Nadace prof. Vejdovského. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody
a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,
včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.
Výrok auditora „bez výhrad“
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
Nadace prof. Vejdovského k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008
v souladu s českými účetními předpisy.
Auditor
Ing. František Rašner
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1239
Lazecká 46, 772 00 Olomouc
V Olomouci dne 19.6.2009

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy

Správní radě Nadace prof. Vejdovského

Ověřili jsme soulad výroční zprávy Nadace prof. Vejdovského k 31. 12. 2008 s účetní závěrkou, která
je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Nadace
prof. Vejdovského. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční
zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a
provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Nadace prof. Vejdovského
k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Auditor
Ing. František Rašner
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1239
Lazecká 46, 772 00 Olomouc
V Olomouci dne 19.6.2009

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o plnění podmínek z uzavřených smluv
ze dne 7.12.1999 o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných
prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v I. etapě a „Smlouvy 00100-2002-211-S-N-56
o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
účely podpory nadací ve II. etapě vč. dodatků

Správní radě Nadace prof. Vejdovského

Provedli jsme audit plnění podmínek plynoucích ze smluv uzavřených Fondem národního majetku ČR
a Nadací prof. Vejdovského a promítnutí těchto podmínek do účetní závěrky k datu 31.12.2008. Za
sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je vyjádřit se na
základě auditu k dodržení podmínek plynoucích z těchto smluv.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy
upravujícími audit dodržování smluvních podmínek. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval
a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu o tom, že předložené doklady neobsahují významné
nesprávnosti a že účetní jednotka dodržela podmínky plynoucí z uzavřených smluv. Audit zahrnuje
provedené ověření důkazních informací. Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný
základ pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru Nadace prof. Vejdovského splnila k 31.12.2008 ve všech významných ohledech
podmínky plynoucí z uzavřených smluv.

Auditor
Ing. František Rašner
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1239
Lazecká 46, 772 00 Olomouc
V Olomouci dne 19.6.2009
Přílohy:
Účetní závěrka Nadace prof. Vejdovského k 31.12.2008:
1) Rozvaha (Bilance)
2) Výkaz zisku a ztráty
3) Příloha účetní závěrky

Nadace prof. Vejdovského
783 25 Bouzov 60
IČ 47654341
Právní forma: nadace

Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2008

a)

Nadace získala právní subjektivitu 17. 11. 1992 jako občanské sdružení registrované u Okresního úřadu
v Olomouci. Do právní formy nadace byla transformována zápisem do nadačního rejstříku oddílu N
vložky 11 u Krajského soudu v Ostravě dne 28. 10. 1998. Nadace byla zřízena za účelem vzdělávání a
péče o zrakově postižené děti. Účel nadace byl rozhodnutím správní rady dne 27. června 2005 rozšířen
a zní vzdělávání a péče o zrakově postižené.Nadace nemá vedlejší činnost. Orgány nadace jsou správní
rada a dozorčí rada. Údajem nezapisovaným do nadačního rejstříku je čestné členství.

b) Zakladatelem občanského sdružení byl Karel Stejskal. Zakladatel nadace zemřel 22. 1. 2007. Občanské
sdružení vzniklo bez kapitálových vkladů. Zákon číslo 227/1997 Sb. o nadacích nezná pojem
zakladatel. Jako zřizovatelé nadace podle tohoto zákona jsou v nadačním rejstříku uvedeni Karel
Stejskal a Speciální škola pro zrakově postižené se sídlem v Litovli.
c)

Účetní období je kalendářní rok . Účetní data se zpracovávají elektronicky v programu Money S3 firmy
CÍGLER SOFTWARE a.s. Po předchozí kontrole a schválení účetních dokladů zajišťuje jejich vložení
a zaúčtování Ing. Olga Sýkorová, předsedkyně správní rady. Ing. Olga Sýkorová splňuje kvalifikační
požadavky účetního a ekonomického poradce. Účetní záznamy jsou uschovávány v sídle nadace ve
formě tištěných sestav. Účetní jednotka se řídí zásadami uvedenými v zákoně 563/1991 Sb. , používá
účetní metody a postupy uvedené ve vyhlášce 504/2002 Sb. a ČÚS č. 401 až 414 a vnitřní účetní
směrnicí. Majetek nadace je oceňován pořizovacími cenami. Drobný majetek je evidován na účtech
018 a028 a odpisy ve výši 100 % pořizovací ceny na účtech oprávek 078 a 088. Reálná hodnota
vlastněného dlouhodobého finančního majetku klesla pod nominální hodnotu podílových listů. Snížení
hodnoty je promítnuto na účtu 921000 oceňovací rozdíly. Hospodaření nadace bylo poznamenáno
finanční krizí. Pokles ceny podílových listů je však velmi nízký ve srovnání s jiným typem cenných
papírů. V této situaci se nadaci vyplatila konzervativní investice.

d) Nadace navýšila registrované nadační jmění o 84 866 Kč, jde o část výnosu z prodeje podílových listů
ČP Investu.
e)

Aktiva i závazky jsou oceněny historickými cenami. Jejich hodnotu nebylo nutné přeceňovat. Účetní
jednotka neměla k rozvahovému dni aktiva nebo závazky v cizí měně.

f)

Účetní jednotka je podílníkem Balancovaného fondu nadací, ČSOB nadačního a ČP investu – fond
korporárních dluhopisů. Podíl se pohybuje do 2 % v každém z nich.

g) Netýká se účetní jednotky.
h) Podílové listy k 31. 12. 2008.
Balancovaný fond nadací
12 238 755 ks o jmenovité hodnotě 1 Kč,
ČSOB nadační
10 102 245 ks o jmenovité hodnotě 1 Kč.
i)

Cenné papíry uvedené pod písmenem h). Jeden podílový list rovná se jeden hlas.

j) Účetní jednotka neposkytla žádné záruky a nemá jiné závazky než ty, které uvedla v rozvaze.
k) Nemá.
l)

Výsledek hospodaření
Nezisková činnost

m) Přepočtený průměrný stav zaměstnanců:
Mzdové náklady:
Ostatní sociální náklady:

- 400 301,05 Kč
- 400 301,05 Kč.
0,03.
23 530 Kč
0 Kč

n) Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: Výše odměn za účetní
období činila 0,- Kč.
o) Člen správní rady Mgr. Jiří Stareček je jednatelem společnosti Miss Cosmetic, s.r.o. se sídlem v
Kravařích ve Slezsku. Společnost podporuje nadaci v rámci reklamy a propagace.

p) Členům statutárních a kontrolních orgánů nejsou poskytovány úvěry. K rozvahovému dni nebyly
členům statutárních orgánů poskytnuty provozní zálohy. V průběhu období jsou poskytovány jen na
nutné drobné výdaje.
q)

Hospodářský výsledek nebyl ovlivněn způsoby oceňování.

r)

Daňový základ je 0,- Kč.

s)

Účetní jednotce nevznikla daňová povinnost v minulém období.

t)

Výnosy z nadačního jmění jsou od daně osvobozeny. Poskytnuté dary jsou součástí nákladových
položek bez vlivu na daň.

u) Významné položky poskytnutých darů: 400 000 Kč (Digitální zobrazovací a archivační systém
Topcon, Univerzita Palackého v Olomouci) .
v) Nadace nepořádala veřejnou sbírku.
w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: Zisky minulých období
jsou vedeny na účtu nerozděleného zisku minulých let. Ztráta z roku 2007 byla zúčtována jako
neuhrazena ztráta minulých let.

V Bouzově dne
Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně správní rady

