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Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.
* 15. 2. 1896, † 26. 9. 1977
Významný
český
lékař,
oftalmolog;
profesor
na Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci, zakladatel a první
přednosta oční kliniky UP v Olomouci.
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy - lékařství
in memoriam.

Když byla v roce 1946 znovu zřízena Univerzita Palackého v Olomouci, byl
přednostou očního oddělení již 18 let významný představitel československé
oftalmologie primář docent Václav Vejdovský, který byl nejen pověřen vedením
kliniky, ale současně se stal prvním děkanem lékařské fakulty.
Narodil se 15. února 1896 v Praze, lékařská studia ukončil promocí na lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze 7. listopadu 1919. Bezprostředně po promoci
odjíždí Vejdovský do Paříže, kde pracuje od roku 1919 jako nehonorovaný asistent
u profesora Poularda v Neckermanově nemocnici a také u profesora Moraxe
v Lariboiére až do roku 1921. Po návratu do vlasti nastupuje na nově zřízenou oční
kliniku v Brně ve funkci 1. asistenta, aby mimo jiné podpořil profesora Slavíka
v počešťování - do té doby téměř výlučně německé-moravské oftalmologie.
Na klinice v Brně pracoval Vejdovský téměř 7 let.
23. května 1928 vyhrává Vejdovský konkurs na místo primáře očního oddělení
zemské nemocnice v Olomouci. Do konkurzu byli přihlášeni čtyři lékaři včetně
budoucího přednosty oční kliniky v Bratislavě docenta Galy. Vejdovský nastoupil
po známém primáři Eduardu Zirmovi, operatérovi, který jako první uspěl se
zachováním transparentního terce rohovky. Primář Zirm ordinoval ještě až do roku
1935 a operoval v soukromém očním sanatoriu. Navíc v Olomouci ordinovalo několik
dalších německých lékařů, kteří přijali příchod Vejdovského se značnou nevolí, neboť
v něm viděli ohrožení své existence (Kurz). Vejdovský se však díky svým odborným
kvalitám a laskavému přístupu k nemocným záhy prosadil, takže brzy proudily
do jeho ordinace zástupy pacientů nejen z Moravy, ale i ze Slovenska.
23. října 1930 se Vejdovský habilituje na oční klinice Masarykovy univerzity
v Brně a získává titul docenta. Při znovuotevření univerzity v Olomouci v roce 1946 je
Vejdovský pověřen přednáškami z očního lékařství, 2. února 1948 je jmenován
řádným profesorem očního lékařství na Palackého univerzitě v Olomouci a zároveň
prvním děkanem této fakulty na období 1948-1952. Děkanem je Vejdovský zvolen
i podruhé v roce 1954. V roce 1956 byla Vejdovskému udělena hodnost doktora
lékařských věd.
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Za dobu 42 roků, kdy vedl olomoucké oční oddělení a později kliniku, provedl
impozantní počet operací, celkem 17 781. Jako první na světě provedl rekonstrukci
dolního slzného kanálku ústní sliznicí. Rovněž provedl radu transplantací rohovky,
byl zastánce Denigovy plastiky po poleptání očí.
Profesor Vejdovský patřil k zakladatelům a čelným představitelům
československé oftalmologické společnosti; od roku 1951 byl jejím místopředsedou,
předsedou společnosti byl v letech 1967-1970, zastával řadu vedoucích funkcí
v lékařských společnostech střední Moravy, od roku 1957 reprezentoval
Československo ve výboru Evropské oftalmologické společnosti až do svých
sedmdesáti let, kdy se stal čestným členem této společnosti. Profesor Vejdovský byl
členem Francouzské oftalmologické společnosti a od roku 1923 jejím "délégé
étrangére" pro Československo. Od roku 1969 byl dopisujícím členem Rakouské
oftalmologické společnosti, v roce 1956 obdržel Československou cenu míru a Zlatou
medaili Univerzity Palackého. V roce 1961 obdržel čestné členství Československé
lékařské společnosti J. E. Purkyně, v roce 1967 Řád práce. V roce 1972 obdržel
medaili Emilie Suchardové za péči o nevidomé občany. Profesor Vejdovský byl
od začátku vydávání Sborníku sjezdových prací jeho významným spolupracovníkem,
od založení Československé oftalmologie v roce 1933 členem redakčního kruhu,
od roku 1948 členem řídící a vydavatelské komise časopisu. Členem redakční rady
časopisu byl až do roku 1971.
Profesor Vejdovský byl vynikajícím turistou a právě tato záliba ho udržovala
v dobré fyzické a duševní kondici do pozdního stáří. Byl velkým znalcem přírody,
příznivcem umění, byl členem spolku českých bibliofilů a zvláštní pozornost věnoval
historii, zvláště očního lékařství.
V roce 1955 v době svého děkanování se zasloužil o zřízení Ústavu dějin
lékařství na Univerzitě Palackého a kroužku pro historii lékařství. Profesor Vejdovský
založil v roce 1954 v Litovli školu pro slabozraké a patronoval kroměřížskou školu.
Ve stejném roce založil při klinice ortoptické oddělení.
Světově známý profesor zoologie na Karlově univerzitě František Vejdovský byl
strýcem profesora Vejdovského, takže sklon k vědeckému bádání byl zřejmě v rodině
geneticky zakódován. Svá vědecko-výzkumná bádání uložil Vejdovský do 150
vědeckých prací. Zpočátku se Vejdovský zabýval problematikou specifických zánětů
oka. Nejdříve luetickými onemocněními, později ve vetší míře tuberkulosními
onemocněními oka v klinice i experimentu. Dalším okruhem problémů byla terapie
popálení a poleptání oka, kde zvláštní pozornost věnoval Denigově plastice oka ústní
sliznicí. Všímal si následků poleptání oka především yperitem. K této problematice
vydal v roce 1937 odbornou příručku „Onemocnění očí bojovými látkami", která vyšla
jako první svazek lékařského pracovního sboru v Olomouci-Lutíně. V roce 1925
prováděl ještě v Brně společně s docentem Petříkem transplantace celých bulbů
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na krysách a králících. Závěrem shrnutí těchto pokusů vyvrátil příliš optimistické
názory Koppanyho. Ve spolupráci s Heincem napsal Praktika očního lékařství.
Na své klinice vytvořil Vejdovský respekt vzbuzující oftalmologickou školu,
ze které vyšli dva profesoři, Heinc a Švec, pět docentů, Dolének, König, Kubena,
Dvořák, Vymazal, a osm přednostů očních oddělení.
Ve svých 74 letech 28. února 1970 odchází Vejdovský do důchodu, ale až
do své smrti 28. září 1977 zůstává v úzkém kontaktu s klinikou. Sluší se připomenout
ještě jednu epizodu z války. V listopadu 1940 byl s několika členy lutínské skupiny
Ing. Sigmunda vězněn nacisty v Cejlu a v Kounicových kolejích. Smrti unikl jen díky
úspěšné intervenci jednoho z bývalých vděčných pacientů.
Literatura: ŘEHÁK, S., ŘEHÁK, J.: Oční klinika Palackého univerzity v Olomouci.
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1. Z HISTORIE NADACE
Nadace prof. Vejdovského byla založena 17.11.1992 jako občanské sdružení.
Zakladatelem nadace se stal Karel Stejskal. Oslovil tehdejší vedení Speciální školy
pro zrakově postižené v Litovli, aby společně nadaci zaregistrovali na Okresním
úřadě 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. Dnes má Nadace prof. Vejdovského celostátní
působnost a patří k významným nadacím České republiky.
Významnou událostí v historii nadace byla účast ve výběrovém řízení Úřadu
vlády ČR při rozdělení financí Nadačního investičního fondu v roce 1999. Nadace
uspěla v obou etapách rozdělení Nadačního investičního fondu. V roce 2014
Ministerstvo financí ČR ukončilo smlouvy s nadacemi. Příjemci z prostředků NIF
nebudou již kontrolovány speciálním odborem MF ČR. Prostředky z NIF jsou
majetkem nadace. Nadace podléhají ze zákona auditu.
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 nadace dvakrát, když v roce 2000 udělila
čestné členství Pavlu Dostálovi, ministru kultury ČR a v roce 2010 Taťjaně
Medvecké, člence činohry Národního divadla v Praze.
V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozšíření účelu nadace, aby mohla
podporovat také dospělé se zrakovým postižením.
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1.1 Orgány nadace
Správní rada
Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně
JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně
Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Taťjana Medvecká
Mgr. Veronika Růžičková PhD.
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Mgr. Zdenka Skoupilová
Bc. Dagmar Sýkorová
Dozorčí rada
Ing. Jiřina Pospíšilová
předsedkyně
Ing. Jana Cihlářová
Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
Čestný člen
Pavel Dostál, ministr kultury ČR
Taťjana Medvecká, členka činohry Národního divadla v Praze a dlouholetá členka
správní rady Nadace prof. Vejdovského

1.2 Spolupracovníci nadace
Studenti UP v Olomouci, absolventi ZŠ v Litovli a další dobrovolníci.
Odborná spolupráce
Ing. František Rašner, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce
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2. Hospodaření v roce 2014
2.1 Projekty roku 2014
Rozdělení výnosů z NIF za rok 2013
Číslo Žadatel

Projekt

Spektrální
Univerzita
optická
1 Palackého, VVŠ,
koherentní
IČ 61989592
tomografie

2

STEPstudentský klub

Nikola Klárová,
žákyně ZŠ
8 V. Vejdovského
v Olomouci
Celkem

Cíl projektu

Rozhodnutí SR

Zobrazení vrstev
sítnice. Výzkum a léčba
sítnicových
onemocnění

400.000

SW-Anna II

Přístroj pro léčbu
amblyopie (dar nebyl
předán, žadatele se
nepodařilo kontaktovat,
prostředky využity
v roce 2015 na jiný
projekt)

50.000

Přenosná
digitální lupa

Doplatek k vyšší
pořizovací ceně
12.400
462.400

Kromě poskytnutých finančních darů na pomůcky pro zrakově postižené
a lékařské přístroje uspořádala nadace několik zajímavých projektů v rámci své
osvětové činnosti. Také uspořádala Den dětí a účastnila se ve veřejném zájmu
několika důležitých jednání týkajících se budoucnosti dětí se zrakovým postižením.
Podrobněji viz níže.
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Digitální lupa pro Nikolku Klárovou
Začátkem
roku
Nadace
prof.
Vejdovského
darovala
digitální
přenosnou lupu žákyni Základní školy
V. Vejdovského v Olomouci Nikolce
Klárové. Lupa umožní Nikolce např. číst
text z učebnic nebo si přečíst jízdní
řády na zastávce. Pomůcka je velmi
praktická, neboť je lehká, snadná pro
obsluhu a je na ní možno text nejen
zvětšovat, ale měnit barvu písma
a pozadí dle potřeb uživatele. Výhodou
je, že lze text vyfotit a následně si ho
zvětšit. Lupu je tedy možné vzít

Olga Sýkorová, Nikolka Klárová a její otec
při předání pomůcky

s sebou na cesty a využít, kde je
potřeba.
„Jsem
ráda,
že
Nadace
prof.
Vejdovského mohla pomoci Nikolce při
její cestě za vzděláním, ale takových
školáků i dospělých je spousta, a proto
jen doufám, že v době moderních
informačních technologií a techniky
bude moci využívat těchto pomůcek co
nejvíce
lidí
s těžkým
zrakovým
postižením.“ Říká předsedkyně správní
rady Ing. Olga Sýkorová.

Nikolka Klárová čte s lupou
Foto: archiv nadace

Beseda s absolventy a budoucími absolventy školy
K setkání absolventů školy prof. V.
Vejdovského v Olomouci s budoucími
absolventy došlo 15. května 2014. Žáci
8. a 9. tříd si mohli poslechnout několik
životních příběhů svých starších
„spolužáků“ – Mgr. Heleny Kaštilové,
Mgr.
Michala
Kubánka,
Pavla
Chabičovského
a
Bc.
Dagmar
Sýkorové. Po té společně besedovali
o tom,
jaké
změny
přicházejí
po opuštění bran základní školy,
o významu
dalšího
vzdělávání

při uplatnění na trhu práce, co považují
absolventi za největší úskalí a překážky
v životě a jak se s nimi vypořádali.
Budoucí absolventi se také dozvěděli,
kam se mohou obrátit v případě,
že budou muset vyhledat odbornou
pomoc při zhoršení zraku.
Po domluvě s vedením školy bylo
dohodnuto založení tradice těchto
besed
vždy
na konci
roku
s vycházejícími žáky školy.
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Beseda s finalistkou soutěže Česká Miss
Dne 19. 5. 2014 se žáci 2. stupně Základní a mateřské školy prof. V. Vejdovského
v Olomouci zúčastnili besedy s finalistkou soutěže Česká Miss Kamilou Bezpalcovou.
Ta se v hodnocení poroty umístila ve finální dvanástce, která usilovala o post
královny krásy České republiky.
Zajímavé povídání o úspěších Kamily
v soutěži, světě módy a modelingu
zaujalo všechny přítomné. Žáci se
dozvěděli, proč je důležité umět cizí
jazyky, že za vším stojí velká dřina a
odvaha a čeho všeho lze s trochou
píle dosáhnout v tak mladém věku.
Kamila Bezpalcová s žáky školy
Foto: archiv nadace

Dětský den pro školu prof. V. Vejdovského
Nadace
prof.
Vejdovského
zorganizovala 2. 6. 2014 pro základní
a mateřskou školu prof.V. Vejdovského
v Olomouci – Hejčíně Den dětí.
Zajištění zábavy se ujali absolventi
školy: Pavel Chabičovský s týmem
umělecké
agentury
Chabi
a Bc. Dagmar Sýkorová vystupující pod
pseudonymem Daisy, která při té
příležitosti pokřtila své album Bublifuk
s písněmi pro děti.

Zábavné odpoledne děti strávily
tancem,
zpěvem,
nechyběl
ani
kouzelník a šašek, malování na obličej
ad. Děti pomohly pokřtít nové cédéčko,
o které si následně i zasoutěžily. O tom,
že panovala
příjemná
atmosféra,
svědčí to, že musel být program
prodloužen a účast rodičů trpělivě
postávajících kolem. Jsme moc rádi,
že se program dětem líbil.
Foto: archiv školy
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Veřejná sbírka a dárcovská sms (DMS)
Dne 12.12.2014 byla nadaci Krajským
úřadem v Olomouci povolena veřejná
sbírka. Číslo sbírkového účtu:
9980287/0100. Zároveň mohou
dárci nově zasílat také dárcovské
sms (tzv. DMS). Dárcovskou sms
je možné zaslat ve tvaru: DMS
KUK na číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč, přičemž nadace z
této částky obdrží 28,50 Kč. Zbylou
částku 1,50 Kč si ponechává zřizovatel
projektu DMS Fórum dárců na jeho
provoz.

Získané prostředky budou pomáhat
zlepšovat nezávislost, samostatnost,
soběstačnost a životní úroveň osobám
se
zrakovým
či
kombinovaným
postižením
a zvyšovat kvalitu mnohdy již,
ve srovnání s jinými zeměmi,
zastaralých postupů, přístupů
při
vzdělávání
a
práci
s osobami se zrakovým postižením,
ale také při léčbě závažných očních
onemocnění,
jejich
diagnostice
a předcházení těmto onemocněním.

Projekt zvyšování zaměstnanosti na území města Prahy
V prosinci 2014 měly osoby se
zrakovým postižením na území města
Prahy možnost přihlásit se do projektu
Zvyšování zaměstnanosti. O projekt
projevilo zájem 14 uchazečů. Smyslem

projektu je umožnit lidem se zrakovým
postižením najít dlouhodobé pracovní
uplatnění s ohledem na jejich možnosti,
vzdělání, zkušenosti. Projekt bude
pokračovat i v následujících letech.

Sloučení škol ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského a SŠ Svatý Kopeček
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 12.12.2014 rozhodlo téměř
jednomyslně o sloučení MŠ a ZŠ. prof. V. Vejdovského v Olomouci-Hejčíně se
Střední školou Svatý Kopeček. Důvodem ke sloučení škol mělo být mimo jiné větší
využití kapacity nově postavené MŠ a ZŠ prof. V. Vejdovského.
Nadace se s tímto tvrzením neztotožnila a jak následné události ukázaly, tak
oprávněně.
Překvapivá
byla
reakce Olomouckého kraje, když
se předsedkyně správní rady
začala ptát na pravý důvod
sloučení škol. Místo odpovědi
zazněla otázka: „Jakým právem
se o sloučení škol zajímáme?“
V roce 2014, kdy už pojmy
nadace
nebo
občanská
společnost nejsou neznámé,
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takový dotaz od voleného představitele kraje skutečně překvapí. Pro každou nadaci
je povinností angažovat se ve věci, pro kterou byla zřízena. Vzdělávání dětí, ať už
zdravých nebo dětí s handicapem, by nemělo nechat žádného občana lhostejným.
To je rozhodování o budoucnosti naší společnosti.

Po prvních bouřlivých reakcích
na obou stranách se podařilo
zasednout ke kulatému stolu
a zúčastnění si mohli vyměnit
názory. Bylo dohodnuto, že zástupci
nadace přijmou účast ve Školské
radě nástupnické instituce a budou
mít také možnost podílet se na
vytvoření
koncepce
pro
toto
vícestupňové vzdělávací zařízení.
Do Školské rady zasedly tyto členky
správní rady nadace za zřizovatele: Mgr. Veronika Růžičková Ph.D. a Prof. PaedDr.
Libuše Ludíková, CSc.

Věříme, že dr. Hudek, ředitel
školy, využije všech příležitostí, aby
škola prof. V. Vejdovského sloužila
žákům se zrakovým postižením
a aby
se
stala
vyhledávanou
prestižní školou. Bývalí absolventi
původní základní školy jsou často
významnými osobnostmi ve svém
oboru. Většina z nich jsou vzdělaní
lidé, kteří se naučili žít se svým
handicapem
a
dokázali
najít
i pracovní uplatnění, a to je velmi
důležité.
Nadace prof. Vejdovského byla iniciátorem stavby, zaplatila první studii
inspirovanou školami se stejným zaměřením ze zahraničí a podařilo se jí vyjednat
směnu pozemků pro stavbu se Statutárním městem Olomouc, Univerzitou Palackého
a Pozemkovým fondem a přes 17 let usilovala o realizaci historicky první školy
postavené pro děti se zrakovým postižením dle evropských standardů. Dne
21.8.2012 byla škola slavnostně otevřena.
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2.2 Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů
na správu nadace na nadačním jmění činil 1,01 %. Podle statutu nadace může
dosáhnout 20 %.

2.3 Výnosy z příspěvku NIF
Nadace v roce 2014 již nebyla vázána smlouvou s Ministerstvem financí ČR,
pokud jde o dolní limit pro rozdělení výnosů formou nadačních příspěvků.
V roce 2014 dosáhly výnosy z příspěvku NIF 641.899,81 Kč.¨

2.4 Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada provede kontrolu dodržování statutu nadace po datu sestavení
účetní závěrky.

2.5 Nadační jmění
Podílové listy Balancovaného fondu nadací
Hypoteční zástavní listy Sberbank CZ, a. s.
Peníze v bankách
Ostatní jmění

12,20 mil. Kč
19,0 mil. Kč
1,61 mil. Kč
0,14 mil. Kč

2.6 Vyhlášení výběrového řízení
Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení
na rozdělení výnosů z NIF za rok 2013.
Podmínky soutěže:
Účelem přihlášeného projektu musí
být vzdělávání a péče o zrakově postižené.
Soutěže se mohou zúčastnit občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví,
veřejné vysoké školy a nadační fondy.
Formulář si vyžádejte na adrese pro doručování
nebo na e-mailu, rovněž je zveřejněn na webových stránkách.
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Uzávěrka přihlášek:
9. červen 2014
(rozhoduje datum razítka podací pošty)
Kontakt:
e-mail: info@inpv.cz
mobil: 737 31 82 31
Adresa pro doručování:
Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty

2.7 Náklady na správu nadace
Nakupované služby a materiál
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady a členské příspěvky, správní popl.
Celkem náklady na správu nadace

57.037
263.492
10.637
331.166

3. Poděkování
Na tomto místě chceme poděkovat dlouholetým dárcům Seniorklubu
Příkazy, okres Olomouc. Vážíme si jejich podpory i účasti na našich akcích.
Děkujeme rovněž všem absolventům bývalé Základní školy internátní
pro slabozraké v Litovli, kteří se zapojili do společných akcí pořádaných
v Základní škole V. Vejdovského v Olomouci-Hejčíně.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Nadace prof. Vejdovského
783 25 Bouzov 60
IČO 47654341
Právní forma: nadace

Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2014

24

Nadace prof. Vejdovského

Výroční zpráva 2014

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. (Dnes ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci –
Hejčíně, IČO 601802).
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 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 a 028 a odpisy ve výši 100 % pořizovací ceny na účtech
oprávek 078 a 088. Reálná hodnota vlastněného dlouhodobého finančního majetku je
vyšší než nominální hodnota podílových listů. Hodnota dividendy je zaúčtováno na
účtu 385 - Příjmy příštích období proti výnosům z finančních investic. Nadace vlastní
hypoteční zástavní listy SBERBANK CZ, a.s. ISIN CZ0002003254 v nominální
hodnotě 19 mil. CZK. Hypoteční zástavní listy nezakládají majetkovou účast. Nadace
nemá krátkodobé cenné papíry určené k obchodování. Přecenění cenných papírů je
uvedeno na zvláštních analytických účtech 069 a 921. Podle terminologie použité
v Zákoně o nadacích a nadačních fondech účtuje nadace přijaté nadační dary na účtech
skupiny 68, poskytnuté nadační příspěvky na účtech skupiny 54.
d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.
e) Aktiva i závazky jsou oceněny historickými cenami. Účetní jednotka neměla
k rozvahovému dni aktiva nebo závazky v cizí měně.
f) Účetní jednotka je podílníkem Balancovaného fondu nadací. Podíl se pohybuje
do 5 %.
g) K datu 31.12.2014 má nadace závazek ze sociálního pojištění 5 121 Kč splatný
v lednu 2015, závazek ze zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 2 195 Kč splatný
rovněž v lednu 2015.
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h) Podílové listy k 31. 12. 2015:
Balancovaný fond nadací

12 242 192 ks o jmenovité hodnotě 1 Kč,
12 446 023,81 Kč je jejich reálná hodnota.

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) Nadace nemá závazky evidované mimo rozvahu.
l) Výsledek hospodaření
Nezisková činnost - hlavní

409 977,63 Kč
409 977,63 Kč

m) Přepočtený průměrný stav zaměstnanců:
0,75.
Osobní náklady
263 492 Kč
Zaměstnanec je současně členem správní rady. Za činnost ve správní radě nepobírá
žádnou
odměnu. Pracovní smlouva je sjednána na pozici PR a projektového manažera.
Nesouvisí s řízením nadace nebo rozhodováním jménem nadace.
n) Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: Výše
odměn za účetní období činila 0,- Kč.
o) Netýká se nadace.
p) Členům statutárních a kontrolních orgánů nejsou poskytovány úvěry. K rozvahovému
dni nebyly členům statutárních orgánů poskytnuty provozní zálohy. V průběhu období
byla poskytnuta záloha na drobná vydání podle skutečnosti roku 2014 a byla plně
zúčtována.
q) Hospodářský výsledek nebyl ovlivněn způsoby oceňování. Přecenění cenných papírů
na reálnou hodnotu je účtováno rozvahově.
r) Daňový základ je 0,- Kč. Nadace má většinu výnosů z majetku zapsaného v nadačním
jmění. Výnosy jsou od daně z příjmu osvobozeny.
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 CZK (Přístroj pro zobrazování vrstev
sítnice-významný pro výzkum a léčbu sítnicových onemocnění), Univerzita Palackého
v Olomouci, lékařská fakulta).
v) Nadace je pořadatelem veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Olomouckého
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kraje, sbírkové konto 9980287/0100 vedené u Komerční banky, a.s.
w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: Na
základě rozhodnutí správní rady byl výsledek hospodaření převeden na účet
nerozděleného zisku.

Nadace vytvořila chráněné pracoviště a získala dotaci na částečnou úhradu provozních
nákladů u Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci ve výši 101 910 Kč.
V Bouzově dne 25.6.2015

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně správní rady
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