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Úvodní slovo
Rok 2017 se pro Nadaci prof. Vejdovského nesl v duchu
oslav 25. výročí jejího založení, které jsme oslavili prací a
rozšířením svých stávajících projektů. Již čtvrt století
pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením na
celém území České republiky. Nadace pomáhá lidem se
zrakovým handicapem v mnoha oblastech každodenního
života.
Soustředíme se na osvětovou činnost, zejména na
prevenci a včasnou diagnostiku závažných onemocnění,
která mohou končit slepotou. Nadace tak pokračuje
v odkazu lékaře, jehož jméno nese – prof. MUDr. Václava
Vejdovského, DrSc., který celý život usiloval o to, aby lidé
nepřicházeli o zrak zbytečně. Proto také nadace
podporuje nákup lékařských přístrojů, díky nimž je možné
včas rozpoznat onemocnění a ihned zahájit léčbu.
Péči však věnujeme i předcházení pooperačních
komplikací a následného možného zhoršení zraku, a
poskytujeme finanční příspěvky i v této oblasti.
Jako každý rok i letos nadace podpořila projekty, které se
věnují péči a vzdělávání osob s těžkým zrakovým
postižením. Projekty důkladně vybírá 9členná rada
složená z předních odborníků z oblasti speciální
pedagogiky
–
tyflopedie
a
oftalmologie,
lidí
s mnohaletou osobní zkušeností života se zrakovým

postižením a lidí s bohatou praxí v oblasti ekonomie
a práva.
Projekty, které nadace podporuje, pomáhají mnoha
tisícům dětí a dospělých , a to v mnoha oblastech – ať už
jde o lékařské přístroje na léčení zraku a diagnostiku
zrakových vad, rekondiční pobyty, poradenství a práce
s rodinami s dětmi se zrakovým postižením, zájmové
činnosti, aktivizaci a péči o seniory se zrakovým
postižením, trénink různých haptických dovedností, rozvoj
zrakových a kognitivních schopností dětí, rehabilitační a
socializační projekty nebo velmi důležité rekvalifikace a
uplatnění na trhu práce a podpora stávajících činností
v oborech, jež nevidomí a slabozrací vystudovali.
Seznam podpory ze strany nadace je dlouhý a jsme moc
rádi, že se daří po celou dobu 25 let tuto podporu
vykonávat v této míře s minimálními náklady. Členové
správní i dozorčí rady pracují
bez nároku na
odměny, všechny prostředky z darů a většina prostředků
z výnosů je účelně využita na konkrétní projekty a
podporu osob s těžkým zrakovým postižením, jak je
zřejmé ze zprávy o hospodaření.Rádi bychom tedy
poděkovali všem, kteří jdou s námi a pomáhají tak těm,
kteří si svou cestu nevybrali a musí zdolávat její
každodenní překážky. .
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Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.
patřil
k významným
osobnostem
československé
oftalmologické
společnosti a významně se podílel také
na obnově vysokého školství po druhé
světové válce.
Za jeho působení v Olomouci dosáhla
Oční klinika pod jeho vedením
evropského věhlasu.
Za dobu 42 roků provedl impozantní
počet operací, celkem 17 781. Operoval
např. také dánskou královnu.

Nadace se rozhodla sepsat první
podrobnou, ucelenou publikaci o
prof. Vejdovském, v níž bude
zmapován nejen jeho život a
přínosy, ale také různé zajímavosti
a osobní vzpomínky jeho pacientů,
kolegů a studentů. Sepsáním knihy
byla pověřena archivářka Renáta
Klvačová, která rovněž spravuje
pozůstalosti Vejdovského.

V době
železné
opony
zastával
Vejdovský na území Československa i
v zahraničí mnoho významných funkcí,
díky nimž mohl cestovat:
• Přednosta oční kliniky FN UP
v Olomouci
• Děkan lékařské fakulty UP
v Olomouci
• Předseda
Československé
oftalmologické spol.
• Člen Francouzské oftalmologické
společnosti
• Člen Rakouské oftalmologické
společnosti
• Člen Evropské oftalmologické
společnosti
• Čestný člen Československé
lékařské
společnosti
J.
E.
Purkyně
• Prezident Rotary Clubu

• Spoluzakladat el
Matice
Svatokopecké v Olomouci
• Spoluzakladat el Úst avu dějin
lékařst ví na UP
• Zakladatel ortoptického oddělení při
klinice
• Člen
redakční rady
Sborníku
sjezdových prací
• Autor 150 vědeckých prací
Za svůj přínos v lékařství a školství
získal prof. Vejdovský řadu ocenění:
•
•
•
•
•

Nositel Ceny Míru
Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci
Držitel Řádu práce
Držitel medaile Emilie Suchardové
Nositel Ceny města Olomouce (in
memoriam)

Prof. Vejdovský se rovněž zasloužil
o založení Základní školy pro slabozraké
v Litovli.
Své postoje ke společenským událostem
vyjádřil mimo jiné podpisem 2000 slov,
jeho jméno od této chvíle přestalo pro
veřejnost existovat, ale lidé na něho
nikdy nezapomněli.
Profesor Vejdovský byl známý především
svou péčí a laskavostí ke každému
pacientovi bez rozdílu.
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25 let Nadace prof. Vejdovského
DŮLEŽITÉ MILNÍKY

17.11.1992

22.10.1998

1999

2000

2005

2010

2012

2014

2017

Založení občanského sdružení. Zakladatelem nadace byl Karel Stejskal, který oslovil tehdejší vedení Speciální školy pro zrakově
postižené v Litovli, aby spolecně nadaci zaregistrovali na Okresním úřadě v Olomouci. Tak se zrodilo obcanské sdružení s velmi dlouhým
názvem, z něhož postupně zůstala jen tři slova „Nadace prof. Vejdovského".
V roce 1997 se musela správní rada nadace rozhodnout, jakou právní formu zvolí. Zda bude pokračovat jako občanské sdružení,
nadační fond nebo nadace. Bylo rozhodnuto a nadace byla zapsána do nadačního rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl N, složka
11. Už pořadové číslo složky hovoří o tom, že Nadace prof. Vejdovského byla jednou z prvních v České republice.
Nadace splnila přísná kritéria vyhlášená vládou ČR pro rozdělení 1 % výnosů z kupónové privatizace a jako jedna z 22 nadací byla
vládou vybrána v obou vlnách rozdělování prostředků tzv. Nadačního investičního fondu. Toto rozhodnutí bylo následně schváleno
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Nadace byla vázána smlouvou s Privatizačním fondem ČR, která nařizovala bez ohledu na
krizi na finančních trzích a možnosti výnosů z majetku, kolik musí minimálně každý rok rozdělit z výnosů NIF, určovala rovněž okruh
příjemců, jimiž byly právnické osoby.
Nadace prof. Vejdovského se prihlásila k etickému kodexu Asociace nadací a je jejím členem. Asociace nadací je součástí
mezinárodního sdružení, jehož sídlo je v Bruselu.
Správní rada využila možnosti udělit čestné členství v nadaci tehdejšímu ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi.
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V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozšírení účelu nadace, aby mohla podporovat také dospělé se zrakovým postižením.
V roce 2010 bylo uděleno čestné členství v nadaci člence činohry Národního divadla v Praze a dlouholeté člence správní rady
Taťjaně Medvecké.
V roce 2012 vytvořila nadace chráněné pracoviště pro osobu se zrakovým postižením. Pracoviště je dotováno Krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR v Olomouci.
V témže roce proběhlo slavnostní otevření historicky první, úplně nové základní školy postavené na zelené louce pro zrakově
postižené žáky v Olomouci-Hejčíně, jejíž vybudování nadace iniciovala. Nadaci se podařilo dohodnout směnu pozemků s Pozemkovým
fondem ČR, Statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci, aby vznikl prostor pro komplex speciálního vzdělávacího
centra.
Roku 2014 byla nadace vázána smlouvou s Ministerstvem financí ČR, pokud šlo o dolní limit pro rozdělení výnosů z Nadačního
investičního fondu formou nadačních příspěvků a jejich poskytování pouze právnickým osobám.
Rok 2017 se nesl ve znamení velkého jubilea, neboť nadace oslavila čtvrt století své dobrovolnické činnosti – pomoci lidem s těžkým
zrakovým postižením při překonávání každodenních překážek a prevenci ztráty zraku a jeho léčby. Oslavy společného úsilí se zúčastnila
řada známých osobností, která nadaci dlouhodobě podporuje, někteří již od samého počátku, a partneři, bez kterých by pomoc lidem
s tímto vážným handicapem nebyla možná.

6

1.1 Orgány nadace a odborná spolupráce

Správní rada

Dozorčí rada
Ing. Jiřina Pospíšilová

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně
JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně
PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Taťjana Medvecká
Mgr. et Bc. Veronika Růžičková Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Mgr. Zdenka Skoupilová
Bc. Dagmar Sýkorová

Čestní členové
Pavel Dostál, ministr kultury ČR
Taťjana Medvecká, členka činohry Národního
divadla v Praze a dlouholetá členka správní
rady Nadace prof. Vejdovského

Odborná spolupráce
Ing. František Rašner, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce

7

Hospodaření v roce 2017
Projekty roku 2017

Číslo Název organizace

Název projektu

Rozhodnutí
správní rady
Hodnota

Příspěvky financované z nadačních výnosů
1

Spolek přátel zrakově postížených dětí,
Hradec Králové

Letní sociálně-rehabilitační pobyt zrakově postižených dětí

10.000 Kč

2

Universita Palackého v Olomouci

Diagnostika a léčba nedonošených dětí

86.500 Kč

3

Litka, z. s.,Olomouc

Mezinárodní šachový turnaj

10.000 Kč

4

Kyklop, o. p. s., Zdeňka Zacharová, Dolany

Rekvalifikační kurzy na masáže

17.000 Kč

5

Homediss, Centrum denních služeb Hodonín

Stolní digitální lupa pro seniory z Hodonínska

10.500 Kč*

6

KAFIRA, o. p. s. Opava

Materiálně-technické zabezpečení pro potřeby osob se zr.post.

20.000 Kč

7

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Víkendový rekondikační pobyt pro osoby se zrak.post.

10.000 Kč

8

Universita Palackého v Olomouci, PdF

Rozvoj zrakových a kognitivních schopností dítěte

120.000 Kč

Celkem

284.000 Kč
Nadační příspěvky z akcí konaných na podporu osob se zrakovým postižením

9

Aleš Moravec

Doplatek na kompenzační pomůcku s hlasovým výstupem

8.330 Kč

10

Lucie Borýsková, matka Barbory Borýskové

Tandemové kolo pro bezpečnou jízdu

44.500 Kč

8

11

Eva Moravcová

Doplatek na kompenzační pomůcku s hlasovým výstupem

8.800 Kč

12

Lucie Borýsková, matka Barbory Borýskové

Dovybavení tandemového kola

1.500 Kč

Universita Palackého v Olomouci

Diagnostika a léčba nedonošených dětí

142.500 Kč

Celkem

205.630 Kč

Dohromady nadační příspěvky

489.630 Kč

* K datu 31.12. 2017 účetní závěrky nebyla s Pečovatelskou službou Homediss, o. p. s., uzavřena smlouva.
Nadace Agrofert spolufinancovala částkou 100.000 Kč projekt „Pomoz mi prohlédnout si svět“, který pomůže předčasně narozeným
dětem.
Nadační fond pomoci Karla Janečka se podílel na crowdfundingové sbírce „Pomoz mi prohlédnout si svět“ zázemím na webovém
rozhraní a částkou 54.435 Kč. Donátoři pak projekt podpořili částkou 91.630 Kč.
Z akcí konaných na podporu osob se zrakovým postižením bylo věnováno a celkový přínos pro zrakově postižené z těchto akcí tedy činí
305.630 Kč.

Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu nadace na nadačním jmění činil 1,39 %, po započtení
dotace na provozní náklady nadace je podíl 0,70 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.

Výnosy nadace v roce 2017
V roce 2017 dosáhly výnosy z majetku nadace 470.046 Kč.
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Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada provedla kontrolu správnosti účtování a dodržování statutu nadace a neshledala žádné závady.

Nadační jmění
Rozdělení investic

Nominální hodnota v tis. Kč

Podílové listy Balancovaného fondu nadací

12.205

Hypoteční zástavní listy Sberbank CZ, a. s.

15.920

Dluhopisy J&T GF VIII
Peníze v bankách
Celkem

3.000
921
32.046

Vyhlášení výběrového řízení
Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2017
Podmínky soutěže:
Účelem přihlášeného projektu musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené.
Soutěže se mohou zúčastnit zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, veřejné
vysoké školy a fyzické osoby s těžkým zrakovým postižením.
Používejte prosím výhradně formulář, který je zveřejněn na webových stránkách nadace: www.inpv.cz.
Uzávěrka přihlášek: 20. května 2017 (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)
Kontakt: e-mail: info@inpv.cz, mobil: 608 422 061
Adresa pro doručování: Nadace prof. Vejdovského, Preislerova 4/749, 103 00 Praha 10-Kolovraty
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Náklady na správu nadace
Náklady na správu nadace bez odpočtu poskytnutých dotací na osobní náklady.
Název položky

Hodnota

Spotřeba materiálu

8.930 Kč

Nakupované služby

80.034 Kč

Osobní náklady

356.316 Kč

Ostatní náklady

1.638 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

2.783 Kč

Členské příspěvky

5.000 Kč

Celkem náklady na správu nadace

454.701 Kč
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Nadační zpravodaj – Jak pomáháme
Putovní výstava fotografií Rozmazaný svět

Úspěšná putovní výstava fotografií Rozmazaný svět byla k vidění
v roce 2017 na dvou krásných místech.
10. března 2017 se slavnostního zahájení v obchodním centru VIVO!
Hostivař zúčastnila herečka, s níž nadace spolupracuje již od roku
1998, Hana Maciuchová a skvělý zpěvák Ondřej Ruml.
Podruhé bylo výstavu možné zhlédnout v prostorách radnice Prahy 15,
kterou 12. dubna 2017 zahájil nevidomý zpěvák přezdívaný „český
Bocelli“ Radek Žalud.
Kdy: 10. března 2017 16.00-16,30

Velice děkujeme starostovi Městské části Prahy 15 Milanu Wenzlovi za
možnost uskutečnění výstavy v této části Prahy a místostarostce Jitce
Kolářové za pomoc při organizaci výstavy.
Výstava se konala u příležitosti 40. výročí úmrtí prof. Václava
Vejdovského.
Vzhledem k pozitivním ohlasům z řad návštěvníků výstavy bude
Rozmazaný svět putovat i v následujících letech a navštíví další města
a místa České republiky.

Kdy: 12. dubna 2017 17.00-18,00
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VIVO!
Hostivař

13

14

Radnice Městské části Prahy 15

15

Smejkalovky pomáhají – III. ročník
24. května 2017 se v odpoledních hodinách v Olomouci-Smetanových
sadech uskutečnil již III. ročník tradičního běžeckého závodu pro děti i
dospělé včetně závodu na koloběžkách pro děti.
Součástí programu byl také bohatý doprovodný program, který
zpříjemnil odpoledne především dětem. Nicméně dospělí mohli využít
např. služeb Nevidomých masérů.
III. ročník projektu byl věnován nevidomému sportovci Aleši
Moravcovi, kterému jsme vyběhali doplatek na digitální pomůcku
s hlasovým výstupem.
Aleš přišel o zrak v dětství po těžkém úrazu očí. V té době hrával
hokej za Kometu Brno. Dlouho trvalo, než se se svým handicapem
smířil. Na střední škole se však rozhodl ke sportu vrátit i jako
nevidomý a naopak jít ostatním příkladem – že to jde.
Od té doby se zúčastnil mnoha soutěží, kde vyhrál řadu ocenění i
v zahraničí, především v jízdě na kole, respektive tandemu, v této
kategorii je držitelem titulu mistr na dráze a vicemistr na silnici v MS.
Hraje také goalbal, věnuje se ale dalším sportům, vystudoval VŠ.
Pan Moravec se účastní mnoha akcí na podporu dalších osob se
zrakovým i jiným postižením a jeho postoj k životu a ke sportu je tak
inspirací pro mnoho ostatních.
Jsme moc rádi, že jsme III. ročník projektu mohli věnovat právě jemu.
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Aleš
Moravec
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Tandemové kolo pro Barunku
,,To kolo je hustý.'' ,,Budu mu říkat Blesk.'',,Já už z toho kola
neslezu.'' Po další projížďce: ,,Já chci ještě!" To byly
bezprostředně první reakce Barunky po předání pro ni na míru
vyrobeného kola, aby mohla bezpečně sportovat.
Na konci srpna 2017 nadace slavnostně předala speciálně
upravené, na míru vyrobené tandemové kolo malé Barunce
z Prostějovska.
Na kolo devítileté Barunce po opakované onkologické léčbě se
složili ze svých výplat zaměstnanci společnosti Sberbank.
Potřebných 46 tisíc korun vybrali za jediný měsíc. Zástupci
společnosti slavnostně předali tandemové kolo Barunce a její
mamince v úterý 29. srpna v Olomouci na Horním náměstí před
pobočkou Sberbank. Předání podpořila také herečka Národního
divadla Taťjana Medvecká a přední česká šansoniérka a herečka
Renata Drössler. Maminka Lucie prozradila, že Barunka se na
kolo moc těší a plánuje už výlety po Olomoucku.
Barunka prodělala náročnou léčbu a lékařům se podařilo
zachránit zbytky zraku jednoho oka. S takovým omezením vidění
může Barunka provozovat pouze ty sporty, které jsou pro ni
bezpečné. Jednou z možností je jízda na dvoukole, kde díky jízdě
s pilotem může aktivně trávit čas na čerstvém vzduchu
a bezpečně sportovat.
Takové nadšení z jízdy na kole jsme od devítileté dívenky ani
nečekali. O to více nás těší, že se dobrý skutek podařil a že má již
teď Barunka nadšeného spolujezdce, který s ní bude bezpečně
na kole brázdit cesty.
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Sbírka pro paní Evu
V září a říjnu 2017 jsme ještě kromě jiného stihli uspořádat
veřejnou sbírku pro paní Evu, samoživitelku, matku dvou
dospívajících synů, která vnímá pouze světlo, stíny, má velmi
zhoršené vidění.
Díky pomůcce s hlasovým výstupem může komunikovat
s okolním světem a nechat si přečíst různé texty a dále s nimi
pracovat. Pomůcka díky hlasovému výstupu do značné míry
kompenzuje zrak. Nemůže ho vrátit, ale velmi ulehčuje paní Evě
každodenní život. Na doplatek si musela půjčit.
Paní Eva se tedy obrátila na nadaci. Díky pochopení a laskavosti
několika dárců se podařilo brzy cílovou částku na doplatek
pomůcky zdolat.
Všem dárcům velice děkujeme!
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Mezinárodní šachový turnaj
Nadace prof. Vejdovského opětovně podpořila Mezinárodní šachový
turnaj žáků se zrakovým postižením, který se uskutečnil ve dnech
6.-8.10. 2017.
Škola Vejdovského (dříve pro slabozraké v Litovli) žije ,,šachománií''
již 26. rokem a její žáci se zasloužili o nemalou sbírku trofejí, kterou
letos rozšířili o další vítězství v turnaji. Nadace prof. Vejdovského se
rozhodla tuto tradiční akci znovu podpořit částkou 10.000 Kč.
Děkujeme za pozvání pořadateli Litka, z. s., na předávání cen
vítězům, kterého se zúčastnila za nadaci jako generálního sponzora
předsedkyně SR Olga Sýkorová. Akci přišla podpořit také
europoslankyně Olga Sehnalová, ředitel školy Dan Blaha, na
fotografii níže je rovněž Miloš Dobeš, pořadatel turnaje. Věcnými
cenami turnaj podpořila firma ROSSMANN Česká republika, se
kterou nadace dlouhodobě spolupracuje.
Jsme moc rádi, že se i v tomto roce žákům dařilo a že opět hrdě
reprezentovali Českou republiku.
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Letem světem – významné události a partnerství
Webové stránky nadace, sociální sítě a dárcovské SMS

V roce 2017 získaly webové stránky nadace díky službě
a týmu Inpage zcela nový design, příhodnější uživatelské
rozhraní a snadnější orientaci.
Od podzimu tohoto roku je možné aktivity nadace
sledovat kromě sociální sítě Facebook také na
Instagramu a na Youtube.
Renovací prošly všechny dárcovské SMS, tzv. DMS
textové zprávy, díky nimž je možné projekty nadace
podporovat dlouhodobě, tedy po libovolně dlouhou dobu.
Také je možné přispívat vyšší částkou dle vlastní volby.
DMS se stále zasílají na tel. č. 87 777 a mají nově tvar:
DMS KUK 30
DMS KUK 60
DMS KUK 90
Pro dlouhodobou podporu projektů je možné zasílat
dárcovské SMS ve tvaru:
DMS TRV KUK 30
DMS TRV KUK 60
DMS TRV KUK 90
DMS ROK KUK byly zrušeny a nahrazeny DMS TRV
KUK. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč dle vlastní
volby, nadace z každé SMS obdrží 29, 59 a 89 Kč.
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Spolupráce s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka

V listopadu 2017 Nadace prof. Vejdovského ve spolupráci
s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka zahájila
crowdfundingovou sbírku na nákup lékařských přístrojů pro
předčasně narozená miminka. Projekt byl prezentován pod
názvem „Pomoz mi prohlédnout si svět“.
Sbírkou se nadace rozhodla oslovit veřejnost, neboť
přístroje tohoto typu pro střední a severní Moravu chyběly
a rodiče s miminky museli dojíždět až do vzdáleného Brna
či Prahy. Náročné přepravování dětí v inkubátoru, ale
i pravidelné kontroly představovaly pro takto malé děti riziko
infekce a dalšího onemocnění nebo i úplné ztráty zraku.
Včasná diagnostika pomocí štěrbinové lampy umožňuje
vyšetření i takto malých dětí a přenosný laser včasné
operativní zastavení prorůstání cév do oka a odtržení
sítnice, tedy zabraňuje úplnému oslepnutí.
Sbírka byla naplánována na tři měsíce s cílovou částkou
142.000 Kč. Nadační fond pomoci Karla Janečka se
významně na této crowdfundingové sbírce podílel. Poskytl
zázemí pro sbírku na svém webovém rozhraní a každý dar
byl Karlem Janečkem znásoben zlatým řezem, tedy
1,618krát.
Průběh sbírky a její završení se překlenulo do roku 2018,
v níž byla úspěšně ukončena.
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25. výročí založení Nadace prof. Vejdovského
Čtvrt století zcela nezištné pomoci lidem s těžkým zrakovým
postižením v mnoha oblastech života je možné oslavit
pouze jednou. Členové správní a dozorčí rady z řad
odborníků v této oblasti pomáhají celých 25 let těmto lidem
bez nároku na odměnu. Veškeré dary jsou věnovány těm,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou a jejich životy by
byly s dnešními možnostmi a technologiemi zbytečně
náročné.

Významné výročí nadace přišla podpořit řada známých umělců a
osobností jako Taťjana Medvecká, která odpolednem provázela,
Hana Maciuchová, Dominik Hašek, Jindřich Štreit, Blanka
Brůnová, Monika Žídková, Jaro Smejkal, Dalibor Janda s dcerou
Jiřinou Annou Jandovou, Renáta Drössler, kapela Kyklopband,
Radek Žalud, Monika Babišová a Vladimír Mikel.
Nadace obdržela přímo na výročí dva krásné dary, a to ve výši
100.000 Kč šek od Nadace Agrofert na nákup přístrojů pro
předčasně narozená miminka a 100.000 Kč od spol. Lobkowicz
Events Management. Velice děkujeme za umožnění oslavy čtvrt
století pomoci lidem se zrakovým handicapem v těchto
prostorách.

I proto nadace oslavila toto významné jubileum v krásných
prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského
hradu. Na tomto místě mohla poděkovat dlouhodobým
donátorům a sponzorům, lidem, kteří zasvětili život právě
osobám s těžkým zrakovým postižením a kteří společně
s nadací pomáhají svými dary, časem, ochotou, laskavostí a
vstřícností zakoupit kompenzační pomůcky, umožnit
studium či rekvalifikace nebo uplatnění v oboru, který lidé se
zrakovým handicapem vystudovali. Díky nim může nadace
podporovat péči o děti v předškolním věku a podporovat
poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi, uskutečnit
rehabilitační a rekondiční pobyty, mimoškolní aktivity, které
napomáhají k všestrannému rozvoji dětí, ale i dospělým ve
speciálních podmínkách a spoustu dalšího.
Za dlouhodobou podporu osob s těžkým zrakovým
postižením získala při této příležitosti ocenění Monika
Žídková (Miss Europe, Miss tisíciletí, starostka města
Kravaře) a Vladimír Mikel (jednatel a generální ředitel spol.
Rossmann Česká republika).
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25.
výročí nadace
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Správný holky pro Nadaci prof. Vejdovského
Do crowdfundingové sbírky „Pomoz mi prohlédnout si svět“
se zapojily rovněž studentky speciální pedagogiky Univerzity
Palackého v Olomouci, které uspořádaly 12.12.2017 v Coffee
Library prodej předvánočního punče. Celý výtěžek byl
věnován do sbírky na nákup přístrojů pro předčasně
narozené děti. I tento výtěžek byl znásoben Karlem
Janečkem zlatým řezem.
Videospot ke sbírce namluvila dlouholetá členka správní rady
Taťjana Medvecká.
Odborný videospot ke sbírce byl natočen s očním lékařem
Dětského oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Jurajem
Šimičákem.
Studentky speciální pedagogiky svým zapojením do sbírky
významně napomohly k dosažení chybějící částky na
pořízení přístrojů.
VELICE DĚKUEJEME.
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PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se v roce 2017 zasadili, ať už poskytnutím daru, sponzorstvím, věnováním
svého času, úsilí, energie, laskavým slovem nebo jakoukoliv podporou, o to, aby děti a dospělí s těžkým zrakovým postižením, ať
už vrozeným či získaným, necítili na své cestě s handicapem sami. Aby každodenní překážky byly nižší a zvladatelnější. Aby
každý den byl pro ně i přes nepřízeň osudu snadnější.
Těmto jednotlivcům, společnostem a organizacím patří velký dík za vstřícnost a ochotu:
Lucie Ziková, Lucie Sinková, Hana Maciuchová, Ondřej Ruml, Jitka Kolářová, Milan Wenzl, Ivana Brabcová, Jitka Vycpálková,
Richard Dostál, Natálie Sirkovská, Pavel Sloup, Radek Žalud, Petra Kočková, zaměstnanci radnice Městské části Prahy 15,
Jiří Procházka, Petr Punar, Helena Kaštilová, Denisa Haicová, Adéla Haicová, Igor Sýkora, Olga Stanley, Alena Bukvová,
Jindřich Smička, Eva Ingrid Burianová, manželé Dobešovi, manželé Smejkalovi, manželé Myslivečkovi, Antonín Staněk, Martin
Major, Vítězslav Klopec, Rudolf Svoboda, Karel Pikal, Libor Teplíček, Tomáš Rašner, Veronika Žižková, Jiřina Pospíšilová, Ivana
Dvořáková, Jiří Mikulica, Rastislav Sirkovský, zaměstnanci společnosti Rossmann Česká republika, Jaro Smejkal, běžci třetího
ročnku Smejkalovky pomáhají, Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, Liga 100, Orientační běh, Výstaviště Flóra
Olomouc, Hotel V ráji, Veronika Růžičková, Veronika Hajclová, Daniel Lelko, Jana Kopecká, Taťjana Medvecká, Renáta Drössler,
zaměstnanci společnosti Sberbank, Nadační fond Sberbank, Medinovo, s. r. o., Rossmann Česká republika, s. r. o., Eva Bláhová,
Čestmír Horký, Kateřina Piechaczková, Nadační fond pomoci Karla Janečka, Karel Janeček, TD promo, s. r. o., Lobkowicz
Events Management, s. r. o., Nadace Agrofert, Dalibor Janda, Jiřina Anna Jandová, Vladimír Mikel, Monika Žídková, Jindřich
Štreit, Dominik Hašek, Ivana Prosecká, Daniel Sobota, Marie Sobotová, Ivan Jelenčič, Tereza Illeková, Pavel Dvořák, Petr Ježek,
tým Inpage a spol. Zoner, Jiří Stareček, ClineX, a. s., Miss Cosmetic, s. r. o., DM Life, s. r. o., Olma, s. r. o., Kolobežky.bike,
Tomáš Fiala, Kateřina Chvátalová, Šárka Novotná, Blanka Brůnová, Monika Babišová, Luděk Špiller, BRIKWOOD, s. r. o.,
Statutární město Olomouc, Rádio Rubi, Viktor Kohout st., Viktor Kohout ml., BAVI, Restaurace Fontána, Michal Kubánek, Josef
Mareš, Dagmar Peřková, Jan Příborský, SONS, Miroslav Míček, Zdeňka Jirásková, Adam Hasák, Přemysl Nastoupil, Hubert
Vilášek, David Janda, Jiřina Barello, Karel Polák, Jiří Kvíz, Zdeněk Trkovský, Hedvika Žádniková, Barbora Hodurová, Coffee
Library, Univerzita Palackého v Olomouci.
Děkujeme také těm dárcům, kteří si nepřáli být zveřejněni nebo se zúčastnili našich akcí a podpořili nadační projekty anonymně a
rovněž všem, kteří zaslali dárcovskou SMS, nebo dar přes službu Daruj správně. Bez Vás by společná pomoc druhým nebyla
možná.

Těšíme se na další krásné setkání!
V Bouzově dne 29. 6. 2018
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Výč et položek
podle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

Název a sídlo úč etní jednotky

Nadace. prof. Vejdovského
...................................................................................

31.12.2017
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................
(v celých tisících Kč )
IČ
47654341

AKTIVA

Bouzov 60
...................................................................................
Bouzov
...................................................................................
78325
...................................................................................
Č eská republika
...................................................................................

Č íslo
řádku

Stav k prvnímu
dni úč etního období

Stav k poslednímu
dni úč etního období

31 750,00

31 277,00

71,00

71,00

Dlouhodobý majetek celkem

1

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

71,00

71,00

Dlouhodobý finanč ní majetek celkem

21

31 746,00

31 276,00

Ostatní dlouhodobý finanč ní majetek

27

31 746,00

31 276,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-67,00

-70,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-67,00

-70,00

Krátkodobý majetek celkem

41

2 081,00

1 621,00

Pohledávky celkem

52

59,00

180,00

12.

Nároky na dotace a ostatní zúč tování se státním rozpoč tem

64

59,00

32,00

18.

Dohadné úč ty aktivní

70

0,00

148,00

Krátkodobý finanč ní majetek celkem

72

1 447,00

930,00

Peně žní prostředky v pokladně

73

2,00

9,00

Peně žní prostředky na úč tech

75

1 445,00

921,00

Jiná aktiva celkem

81

575,00

511,00

Náklady příštích období

82

0,00

14,00

Příjmy příštích období

83

575,00

497,00

AKTIVA CELKEM

85

33 831,00

32 898,00

A.
II.
7.
III.
6.
IV.
10.
B.
II.

III.
1.
3.
IV.
1.
2.

Č íslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni úč etního období

Stav k poslednímu
dni úč etního období

Vlastní zdroje celkem

1

33 486,00

32 712,00

Jmě ní celkem

2

33 099,00

32 648,00

Vlastní jmě ní

3

32 933,00

32 933,00

Oceň ovací rozdíly z přeceně ní finanč ního majetku a závazků

5

166,00

-285,00

Výsledek hospodaření celkem

6

387,00

64,00

1.

Úč et výsledku hospodaření

7

x

-323,00

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

4,00

x

Nerozdě lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

383,00

387,00

Cizí zdroje celkem

10

345,00

186,00

Krátkodobé závazky celkem

21

45,00

186,00

4.

Ostatní závazky

25

1,00

1,00

5.

Zamě stnanci

26

14,00

17,00

6.

Ostatní závazky vů č i zamě stnanců m

27

0,00

10,00

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpeč ení a veřejného zdravotního pojiště ní

28

6,00

8,00

9.

Ostatní přímé daně

30

1,00

2,00

Jiné závazky

38

23,00

148,00

Jiná pasiva celkem

45

300,00

0,00

Výdaje příštích období

46

300,00

0,00

PASIVA CELKEM

49

33 831,00

32 898,00

A.
I.
1.
3.
II.

3.
B.
III.

17.
IV.
1.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpově dné osoby:

29.06.2018
Odesláno dne:

.........................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých úč tů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpoč tu vstupují do aktiv s kladným n
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých úč tů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpoč tu vstupu
zů statky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují úč ty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv
přič emž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky
Nadace. prof. Vejdovského
........................................................................
........................................................................

31.12.2017
ke dni ................................................
(v celých tisících Kč)

Bouzov 60
........................................................................
Bouzov
........................................................................
78325
........................................................................
Česká republika
........................................................................

IČ
47654341

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

424,00

0,00

424,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

9,00

0,00

9,00

5.

Náklady na reprezentaci

7

8,00

0,00

8,00

6.

Ostatní služby

I.

8

407,00

0,00

407,00

Osobní náklady

13

357,00

0,00

357,00

10.

Mzdové náklady

14

282,00

0,00

282,00

11.

Zákonné sociální pojištění

15

75,00

0,00

75,00

Ostatní náklady

21

1,00

0,00

1,00

Jiné ostatní náklady

28

1,00

0,00

1,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

3 100,00

0,00

3 100,00

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

3,00

0,00

3,00

25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

3 097,00

0,00

3 097,00

Poskytnuté příspěvky

35

484,00

0,00

484,00

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

36

484,00

0,00

484,00

Náklady celkem

39

4 366,00

0,00

4 366,00

Provozní dotace

41

142,00

0,00

142,00

Provozní dotace

42

142,00

0,00

142,00

Přijaté příspěvky

43

303,00

0,00

303,00
303,00

III.

V.
22.
VI.

VII.
28.

I.
1.
II.

Přijaté příspěvky (dary)

45

303,00

0,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

14,00

0,00

14,00

IV.

Ostatní výnosy

48

470,00

0,00

470,00

Výnosové úroky

51

2,00

0,00

2,00

Jiné ostatní výnosy

54

468,00

0,00

468,00

Tržby z prodeje majetku

55

3 114,00

0,00

3 114,00

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

3 114,00

0,00

3 114,00

Výnosy celkem

61

4 043,00

0,00

4 043,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-323,00

0,00

-323,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-323,00

0,00

-323,00

3.

7.
10.
V.
12.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

29.06.2018
Odesláno dne:

...........................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Přehled o peněžních tocích
Nadace. prof. Vejdovského
Bouzov 60
78325 Bouzov
IČ: 47654341
sestavený za účetní období 2017
(v tis. Kč)

Číslo
položky

3.

Název položky

Tržby za vlastní výkony a zboží

IV.

Ostatní výnosy

7.
10.
V.
12.

303,00

Přijaté příspěvky (dary)

III.

Počáteční stav

Skutečnost

x

14,00

x

470,00

0,00

2,00

x

468,00

x

Tržby z prodeje majetku

3 114,00

0,00

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

3 114,00

x

Výnosy celkem

4 043,00

0,00

Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-323,00

0,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-323,00

0,00

Okamžik sestavení:

29.06.2018

Podpisový záznam:

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
Nadace prof. Vejdovského
783 25 Bouzov 60
IČO 47654341
Právní forma: nadace

Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2017

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

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 SOLITEA Česká republika, 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 zaúčtována 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 15 920 tis. CZK. Hypoteční zástavní listy nezakládají
majetkovou účast. V roce 2017 odprodala nadace část HZL a nakoupila dluhopisy J & T GF
VIII v nominální hodnotě 3 000 tis. Kč. Nadace nemá krátkodobé cenné papíry určené
k obchodování. Přecenění cenných papírů je uvedeno na zvláštních analytických účtech 069
a 921. Podle terminologie původně použité v Zákoně o nadacích a nadačních fondech
účtuje nadace přijaté nadační dary na účtech skupiny 68, poskytnuté nadační příspěvky na
účtech skupiny 58.
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 31.12.2017 má nadace závazek ze sociálního pojištění 6,3 tis. Kč splatný v lednu
2018, závazek ze zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 1,8 tis. Kč splatný rovněž
v lednu 2018.
h) Podílové listy k 31. 12. 2017:
Balancovaný fond nadací

12 242 192 ks o jmenovité hodnotě 1 Kč,

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
12 212 811

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

-323 178,68 Kč
-323 178,68 Kč

m) Přepočtený průměrný stav zaměstnanců:
0,75.
Osobní náklady
357 tis. 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. Osobní náklady jsou dotovány
Úřadem práce ČR, Krajská pobočka Olomouc. Dotace je účtována do výnosů. Součástí
osobních nákladů jsou rovněž náklady na zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení
práce, který se neuvádí do přepočteného průměrného stavu zaměstnanců.
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.
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: 120 tis. CZK (Rozvoj zrakových a kongnitivních
schopností dítěte) Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta).
v) Nadace je pořadatelem veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Olomouckého 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 prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

Nadace vytvořila chráněné pracoviště a získala dotaci na částečnou úhradu provozních nákladů
u Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci ve výši 127 tis. Kč.
V Bouzově dne 29. 6. 2018

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně správní rady

