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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2020 začal velkolepě, a to
slavnostním vydáním a dvěma křty
dlouho očekávané knihy Václav
Vejdovský – kniha je jediná svého
druhu, neboť velmi důkladně mapuje
život Václava Vejdovského, jeho
rodové kořeny, studentská léta a první
zkušenosti na očních klinikách.
Následně čtenáře provází všemi
nelehkými obdobími, kdy Vejdovský
působil jako přednosta oční kliniky
a jako pedagog na Univerzitě
Palackého v Olomouci a často dával
všanc své postavení, kariéru nebo
dokonce i svůj život, aby zachránil něčí
jiný. Kniha také zahrnuje zájmy
a vzpomínky jeho kolegů, studentů
a pacientů, kteří mluví především
o Vejdovského laskavosti a jako
o osobnosti velikého formátu.
Další měsíce roku se nesly v duchu
koronavirových opatření a změn
veškerých plánů. Považovali jsme za
důležité především ochránit zdraví
osob s těžkým zrakovým postižením.
Nadace tedy vyčlenila 240 tis. Kč na
pořízení 8 000 ks kapesní dezinfekce
a další finance na zajištění roušek.
Velkou výzvou pro nás bylo testování
virtuálního prostředí, na které byl
málokdo připraven. To vše abychom
zachovali alespoň nadační akce
s letitou tradicí. 7. ročník projektu
Smejkalovky pomáhají se tedy konal
poprvé virtuálně. Na podzim se

zástupci nadace pak stihli zúčastnit
partnerské akce Zámecký štafetový
běh, která se už konala v tradičním
duchu a se všemi přítomnými na místě
v Náměšti na Hané. A opět se podařilo
pomoci.
Konec roku se nesl v duchu pomoci
dvouleté Barunce s Rettovým
syndromem. Ve spolupráci s firmou
Rossmann se pro snadnější život a boj
se záludnou nemocí podařilo získat na
speciální pomůcky a terapie
neuvěřitelných 365.161 Kč.
Benefiční večer u příležitosti 28. výročí
nadace jsme však byli opět nuceni
posunout a přenést do virtuálního
světa. Oslava se s přípravami
posunula až do začátku roku 2021
a my jsme se mohli těšit, že
zprostředkujeme svým přátelům
virtuální setkání se zpěvákem Petrem
Bende.
Ačkoliv byl tedy rok 2020 mimořádně
náročný, protože jakékoliv plánování
bylo téměř nemožné, podpora
potřebných přesáhla 1.000.000 Kč.
Za to vše vděčíme našim sponzorům
a dárcům a obrovské vlně solidarity,
kterou jsme pocítili především
začátkem roku, a bez níž by pomoc
slabozrakým a nevidomým nebyla
možná. Děkujeme, že jste zůstali
s námi po celou tu dobu.
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POSLÁNÍ NADACE
Posláním nadace je zlepšovat podmínky pro život osobám se zrakovým postižením
tak, aby mohli žít důstojně a s co největší samostatností. Toho nadace dosahuje
finanční podporou v mnoha oblastech života – nákupem kompenzačních pomůcek,
podporou seberealizace, zajištěním kvalitní poradenské a lékařské péče. Nadace
tak po téměř tři desetiletí pomohla ticísům osob se zrakovým hendikepem.

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 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, vložce 11.
Zpočátku se veškerá činnost nadace
soustředila 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.
Orgány nadace jsou správní a dozorčí
rada. Správní rada má možnost udělit
čestné členství v nadaci. Toto právo
využila nadace třikrát, když v roce
2000 udělila čestné členství Pavlu
Dostálovi, ministru kultury ČR, v roce
2010 Taťjaně Medvecké, člence
činohry Národního divadla v Praze,
a v roce 2020 stal čestným členem
někdejší přednosta oční kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc prof.
MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO.
V červnu 2005 rozhodla správní rada
o rozšíření účelu nadace, aby mohla
podporovat také dospělé se zrakovým
postižením.
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Časová osa – důležité milníky v historii nadace
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Založení občanského sdružení Karlem Stejskalem při Speciální škole pro
zrakově postižené v Litovli.
Přeměna občanského sdružení v nadaci. Nadace prof. Vejdovského
vznikla jako jedna 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.
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.
Správní rada využila možnosti udělit čestné členství v nadaci tehdejšímu
ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi.
Správní rada rozšířila účel nadace o pomoc dospělým osobám se
zrakovým postižením, do té doby pomáhala pouze dětem.
Uděleno čestné členství v nadaci člence činohry Národního divadla
v Praze a dlouholeté člence správní rady Taťjaně Medvecké.
Vytvoření chráněného pracoviště pro osobu se zrakovým postižením.
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, aby vznikl prostor pro komplex speciálního vzdělávacího centra.
Nadace financovala zpracování první studie a významně se podílela na
vybudování hřiště v areálu školy.
Do 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. Nadace oslavila čtvrt století
své činnosti – pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením při
překonávání každodenních překážek a prevenci ztráty zraku a jeho léčby.
Nadace se stala ustavujícím členem Aliance odpovědných pořadatelů
veřejných sbírek.
Členkou správní rady se stala MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO,
dlouholetý člen SR prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, se stal čestným
členem SR.
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PROF. MUDR. VÁCLAV VEJDOVSKÝ, DRSC.
* 15. 2. 1896 – † 26. 9. 1977
Jeden z nejvýznamnějších očních lékařů své doby. Uznávaný operatér, vědec,
pedagog. Vážený pro svůj charakter, který se stal mnohým příkladem. Lidumil. Podílel
se na budování očních klinik a obnově Univerzity Palackého v Olomouci. Vychoval
řadu lékařů a přednostů očních klinik. Založil v Litovli školu pro zrakově postižené děti.
Přednosta Oční kliniky LF UP v Olomouci
Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci
Člen Francouzské oftalmologické
společnosti
Člen Rakouské oftalmologické společnosti
Předseda Československé oftalmologické
společnosti
Člen Evropské oftalmologické společnosti
Čestný člen Československé lékařské
společnosti J. E. Purkyně
Prezident pobočky Rotary Clubu
Nositel Ceny Míru
Laureát Ceny města Olomouce (in
memoriam)
Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci
Nositel Řádu práce
Držitel medaile Emilie Suchardové
Zakladatel Základní školy pro slabozraké
v Litovli
Iniciátor poválečné obnovy vysokoškolského učení v Olomouci
Spoluzakladatel Matice svatokopecké v Olomouci
Spoluzakladatel Ústavu dějin lékařství na UP
Zakladatel ortoptického oddělení při klinice v Olomouci
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ORGÁNY NADACE A
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Správní rada

Dozorčí rada

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně

Ing. Jiřina Pospíšilová
předsedkyně

JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně

Členové
Natálie Sirkovská, FCCA
Ing. Libor Teplíček

Členové
PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Taťjana Medvecká
Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
Mgr. Zdenka Skoupilová
Mgr. Dagmar Sýkorová

Odborná spolupráce
Ing, Blanka Jindrová, auditorka
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce

Čestní členové
Pavel Dostál
ministr kultury ČR (1998-2005)
Taťjana Medvecká
členka činohry Národního divadla v Praze a 27 let členka správní rady Nadace prof.
Vejdovského
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
dlouholetý přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci,
21 let člen správní rady nadace
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JAK POMÁHÁME
Významné události a projekty

KNIHA VÁCLAV VEJDOVSKÝ
Po třech letech bádání v materiálech
uložených v různých koutech České
republiky i zahraničí a rozhovorech
s pamětníky se podařilo archivářce
Renátě Klvačové sepsat na popud
Nadace prof. Vejdovského životní
příběh prof. MUDr. Václava
Vejdovského, DrSc., v jedinečné a
podrobné faktografii. Oslovení doktorky
Klvačové pro tento nesnadný úkol se
přímo nabízelo, neboť měla potřebné
zkušenosti a jako správkyně osobního
fondu Vejdovského, zřízeného v
Archivu Univerzity Palackého, měla
také přístup k jeho pozůstalostem.
Úkolu se zhostila náležitě.
Podařilo se z velké části dohledat
rodokmen Václava Vejdovského,
přiblížit jeho rodinu a pražské kořeny,
tehdejší dobu a podmínky, v nichž
Vejdovský vyrůstal a studoval,
zaznamenat jeho první úspěchy na
očních klinikách i působení na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Život Vejdovského byl fascinující,
pochopíme-li jeho pozici na
významných postech, které zastával,
v kontextu s druhou světovou válkou
a dobou socialismu, kdy často riskoval
život pro druhé nebo své postavení.

S neustálou laskavostí a pochopením
pomáhal všestranně blízkým i zcela
cizím lidem v jakémkoliv trápení.
Lidumil, který i v těžkých dobách
a podmínkách operoval, vyučoval,
bádal a věnoval se mnoha koníčkům.
Tištěná verze knihy vyšla v limitované
edici 150 ks, o 160 stranách
v barevném provedení a v pevných
deskách. O knihu projevilo zájem
nevídané množství pamětníků
Vejdovského, proto se nadace
rozhodla vydat také elektronickou verzi
knihy, která bude k dostání v roce
2021 u příležitosti 125. výročí narození
Václava Vejdovského a bude
obsahovat jeden speciální bonus.
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DVA KRÁSNÉ KŘTY

PRAHA
První křest knihy Václav Vejdovský se
uskutečnil v rodném městě svého
jmenovce, a to v Praze. Velké
poděkování patří vedení Činoherního
klubu za možnost uskutečnění
představení Na správné adrese, které
křtu knihy předcházelo. Činohry se ujali
herci z divadelního souboru Hostivice
s hostujícími Ivanou Andrlovou
a Martinem Zounarem, v čele
s režisérkou Jolanou Petříkovou.

Po představení plného pikantního humoru čekaly všechny přítomné dvě příjemné
události. Křest knihy a slavnostní předání šeku na pomůcku - braillský řádek.
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Každé dítě má své tři sudičky, které
mu popřejí to nejlepší na cestě
životem. V tomto případě nadace
vydala jedinečnou knihu, jejíž tři kmotři
přáli šťastnou cestu ke čtenářům
a dojatě zavzpomínali na prof.
Vejdovského. V Praze knihu pokřtili
někdejší spoluzakladatelka a
přednostka Dětské oční kliniky FN
v Motole Blanka Brůnová, studentka
pana profesora, světoznámý fotograf
Jindřich Štreit, bývalý pacient
Vejdovského, a profesorův prasynovec
Martin Vejdovský.
Po křtu následovalo slavnostní předání
šeku na speciální pomůcku – braillský
řádek pro pražskou odbočku
Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých (SONS). Šek na 79.000
Kč převzal z rukou hostů Ivany Andrlové
a Martina Zounara přímo prezident
SONS Václav Polášek.
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OCENĚNÍ
NADACE
Za celoživotní přínos a péči o osoby
se závažným očním onemocněním
a dlouholetou pomoc nadaci získala
ocenění prof. MUDr. Blanka Brůnová,
DrSc.
Blanka Brůnová učila na lékařské fakultě,
na fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy a v Ústavu pro
doškolování lékařů. V současnosti učí na
ČVUT- Fakultě biomedicinského
inženýrství, kde je členkou Vědecké rady.
Věnovala se problematice anizometropie, na podkladě klinických studií na více než
1 000 pacientů se jí podařilo nalézt zákonitost a matematické zdůvodnění optických
vztahů.
Hlavní sférou zájmů byla problematika kongenitálních očních vad, dětské
oftalmologie, oční mikrochirurgie a vývoj a aplikace kontaktních čoček. Po setkání
s prof. Wichterlem se zaměřila na tuto problematiku a v letech 1967-1989 byla
odborným poradcem výrobců českých kontaktních čoček. Vedla četné kurzy
v aplikaci našich kontaktních čoček u nás i v zahraničí (Německo, Polsko, Maďarsko,
tehdejší Sovětský Svaz, Italie, Španělsko, Kuba, Rakousko). V roce 1979 byla
spoluzakladatelkou Dětské oční kliniky v rámci 2. Lékařské fakulty Karlovy Univerzity
v Praze ve Fakultní nemocnici Motol. Od roku 1986 do roku 1999 byla přednostkou
této kliniky. Řešila řadu výzkumných úkolů ve spolupráci s ústavy Akademie věd
(ÚMCH, ÚEM).
Uveřejnila na 200 odborných sdělení a publikací.
Byla členkou komise pro obhajoby kandidátských i doktorských dizertačních prací UK
v Praze, rovněž členkou slovenské komise pro obhajoby doktorských prací.
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OLOMOUC
Druhý křest knihy se odehrál
v Olomouci, kde Václav Vejdovský
prožil většinu svého života, a to přímo
na půdě lékařské fakulty Univerzity
Palackého, kde Vejdovský působil jako
první děkan v době poválečné. Křtu
knihy se zhostili opět tři významní
hosté – předseda oblastní odbočky
SONS a velký obhájce práv osob se
zrakovým postižením Jan Příborský,
jeden z prvních žáků základní školy,
kterou Vejdovský založil v Litovli, a
také bývalý pacient Vejdovského,
sestra Cecílie z Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv.
Františka, neboť sestry tohoto řádu
sloužily po boku Vejdovského toho
času na oční klinice po dlouhá léta, a

samozřejmě současný děkan lékařské
fakulty Josef Zadražil.
Křtu se zúčastnila osobně také autorka
knihy Renáta Klvačová a moderování
přijal a několik úryvků z knihy přednesl
herec a moderátor Vladimír Hrabal.
Krásný článek o křtu v Olomouci vyšel
např. na stránkách Fakultní nemocnice
v Olomouci na této adrese:
https://www.fnol.cz/aktuality/novakniha-mapuje-zivot-profesora-vaclavavejdovskeho-legendyceskoslovenskeho-ocniholekarstvi?fbclid=IwAR34S5G7rSZ3_Cw
oO9ZqQUakPJfBVWah0W91xtoq6nUl
sc9loSCSVgY2ZGg .
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POMOC V DOBĚ PANDEMIE
Radostné zahájení roku vystřídaly
začátkem jara obavy, nejistota a velké
změny plánů. To jsme ještě netušily,
že pandemie způsobená koronavirem
SARS-CoV-2 ovlivní naše životy po
celý rok 2020.
Ve snaze ochránit zdraví ohroženější
skupiny, především nevidomých a
osob se zbytky zraku, kteří více při své
orientaci v prostoru využívají častěji
hmat a dotykem jsou tedy vystavováni
možnosti snadnější nákazy, navíc také
často nemohou tušit, kdo vedle nich
stojí nebo dodržet potřebný odstup od
ostatních osob, nadace vyčlenila
240.000 Kč na kapesní dezinfekce
s virucidním účinkem. To však ale
nestačilo a bez obrovské vlny solidarity
a vstřícnosti mnoha firem by nebylo
možné zajistit dostatečné množství
kusů pro tolik osob s těžkým zrakovým
postižením.

Byly to především firmy, které velmi
pohotově zareagovaly a často i zcela
zdarma distribuovaly obcím, do
domovů pro seniory a na další
inklinovaná místa litry dezinfekce na
povrchy nebo pro osobní užití na ruce.
Velice rychle se však dezinfekce stala
nedostatkovým zbožím, stejně jako
lahvičky nebo víčka.

Ve snaze co nejdříve pomoci
potřebným pracovnici nadace tedy
zaměstnávaly po několik měsíců
telefonáty a e-maily s mnoha firmami
a kompletování lahviček s dezinfekcí,
zajišťování roušek a distribuce
veškerého materiálu. Dezinfekce
putovaly do všech koutů ČR ve
spolupráci se Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých, která
obstarala distribuci.
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Členka správní rady, herečka ND
Taťjana Medvecká hned po vypuknutí
pandemie natočila speciální
videoinstruktáž, jak zacházet s rouškou
a předcházet možné nákaze.
Těžká doba ukázala, kolik dobra se
v lidech uchovalo a že jsme schopni se
semknout a vzájemně si pomoci, je-li
to potřeba.

Proto bychom chtěli na tomto místě
vyzdvihnout jména firem, které se
významně podílely na zvládnutí celé
vážné situace a projevily obrovskou
lidskost, solidárnost a neváhaly
a pomohly velikou mírou, když bylo
potřeba. Obrovský respekt
a poděkování patří firmám:
Sberbank, ČEZ, Rossmann, K2Pharm,
Aveflor, OP papírna (člen skupiny
Delfort), TopraTrade a Kalvei a GOOD
MASK.

SMEJKALOVKY POMÁHAJÍ
Tradiční sportovně-kulturní akce
Smejkalovky pomáhají se v roce 2020
konala poprvé virtuálně. Již 7. ročník
této oblíbené události proběhl ve
dnech 18. až 21. května a doba
pandemická změnila jeho podobu..
Nově se mohli registrovaní do akce
zapojit výběrem hned z několika
sportů: běhu, chůze, jízdy na kole či
kolečkových bruslích nebo na
koloběžce. Výtěžek z projektu byl
využit na nákup tolik potřebné kapesní
dezinfekce pro nevidomé a slabozraké

Dne 22. června 2020 pak byly
zveřejněny výsledky losování o cenu,
kterou připravil náš patron projektu,
zpěvák Jaro Smejkal. Karton nápojů
Smarty od našeho letitého sponzora
a hokejové legendy Dominika Haška
získala za správnou odpověď na
soutěžní otázku Petra Vrkoslavová.
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POMOC PRO NEVIDOMOU LENKU
Červenci a horkému létu 2020
dominovala veřejná sbírka pro
nevidomou paní Lenku, která nutně
potřebovala nácvik prostorové
orientace a sebeobsluhy, aby se mohla
co nejdříve navrátit do běžného života
a samostatně pohybovat. V důsledku
pandemie koronaviru se však čekací
lhůta na tyto důležité a potřebné služby
prodloužila na dobu nedohlednou.

Proto se nadace rozhodla podpořit
paní Lenku z veřejné sbírky částkou
4.500 Kč, která se tak mohla do
nácviku pustit se zrakovou terapeutkou
a speciální pedagožkou Zuzanou
Mudrovou, která do problematiky
uvedla i Lenčinu maminku a mohly být
vytvořeny lepší domácí podmínky pro
život ve tmě.

ZÁMECKÝ ŠTAFETOVÝ BĚH
Po částečném rozvolnění se pak
podařilo v září uskutečnit tradiční
Zámecký štafetový běh – partnerskou
akci Nadace prof. Vejdovského, které
jsme velmi rádi součástí. Akce se
konala 20. září a kde jinde než
v Náměšti na Hané přímo u zámku.
Panovala opět výborná nálada a
sportovci podpořili sedmiletou Marušku

s Marfanovým syndromem a se
zhoršující se zrakovou vadou částkou
6.100 Kč, které využije na nové
dioptrické brýle. Rádi bychom
poděkovali Liborovi Teplíčkovi za
pozvání a firmě TEEKANNE, která se
postarala o pitný režim běžců a věnovala
krásné voňavé ceny pro vítěze.
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POMOC PRO BARUNKU
Podzimní aktivity Nadace prof.
Vejdovského byly věnovány dvouleté
Barunce s Rettovým syndromem,
vzácným neurovývojovým genetickým
onemocněním vázaným na chromosom
X. Barunce pomůžou paradoxně
očička, i když je má také nemocná.
Kombinované postižení zahrnuje také
refrakční vadu, ale velkým
pomocníkem v životě se pro Barunku
stal výdobytek dnešní moderní
technologie, a to speciální

kompenzační pomůcka – oční
navigace Tobii PCEye. Tu nadace
pořídila díky výborné spolupráci
s dlouholetým partnerem nadace, a to
firmou Rossmann. S tou se pro
snadnější život a boj se záludnou
nemocí podařilo získat i na speciální
pomůcky a terapie neuvěřitelných
365.161 Kč. Moc děkujeme všem, kteří
se do projektu Kde srdce pomáhá
zapojili a posílali Barunce potřebné
body.
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NADACE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM NOVÉ ALIANCE
V úplném závěru roku se sčítaly zisky
a ztráty. Obrazně i doslovně. Pro
mnoho neziskových organizací
znamenal rok 2020 konec existence.
Jsme moc rádi, že Nadace prof.
Vejdovského nezaznamenala žádnou
„větší újmu“ a mohli jsme pomáhat
lidem s těžkým zrakovým handicapem
dále a navíc pomoci těm neziskovým
organizacím, které přišly o podporu
odjinud.
Některé organizace jsme podpořili
příspěvkem na zachování chráněných
pracovních míst a tedy i služeb pro
zrakově postižené, např. usnadnění
návratu do života nebo odstraňování
bariér. Jiné se rozhodly pro záchranu
služeb založit veřejné sbírky, s nimiž
se bohužel i několik podvodných či
nelegálních sbírek s dobrým úmyslem,
ale nesplňující zákonná kritéria pro
veřejnou sbírku.
Neziskový sektor, tedy především
nadace a nadační fondy s dlouholetou
tradicí a renomé, se rozhodly na tuto

situaci reagovat a přijaly výzvu Fóra
dárců, které iniciovalo založení Aliance
odpovědných pořadatelů veřejných
sbírek, jíž se Nadace prof.
Vejdovského stala jedním
z 18 ustavujících členů.
Aliance si klade za cíl ctít a pečovat
o hodnoty, jako jsou:
1. čest a odpovědnost, 2. kredit
a důvěra, 3. transparence,
4. společenská a veřejná prospěšnost,
5. záruka odborné péče. Zástupkyní
pro jednání s Aliancí byla správní
radou zvolena Mgr. Dagmar Sýkorová.
Ta vidí jako jednu z hlavních priorit,
kterou by se Aliance měla zabývat,
informovanost laické veřejnosti o tom,
co je a není veřejná sbírka, kdo ji může
založit, za jakých podmínek a jak by
měla být řádně prezentována dárcům
spolu s vyúčtováním a využitím
finančních prostředků. Aliance by měla
usilovat o největší transparentnost
českého dárcovství a pečovat o její
zachování s pomocí krajských úřadů,
pod něž veřejné sbírky spadají.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
Nakupované služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Prodané cenné papíry
Nadační příspěvky
Členské příspěvky
Náklady celkem

tis. CZK
113
97
442
110
8 761
1 153
5
10 681

Tržby
Výnosy z finančního majetku
Přijaté nadační dary
Tržby z prodeje cenných papírů
Přijaté dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

37
663
562
10 234
173
11 669
988

PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu nadace na
nadačním jmění činil 1,7%, po započtení dotace na provozní náklady chráněného pracoviště
nadace je podíl 1,14 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.

PROJEKTY - PODPOŘILI JSME V ROCE 2020
Podpořili jsme
Odbočka SONS v Praze
Paní N.
Paní Kateřina H.
Tyfloservis, o. p. s.
Odbočka SONS v Olomouci
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR
Společnost pro ranou péči
v Ostravě
Charita Opava
Univerzita Palackého v Olomouci
Barunka s Rettovým syndromem
Celkem

Popis
braillský řádek pro nevidomé
dioptrické brýle
dioptrické brýle pro dceru
udržení prac. místa a zachování služeb
pravidelný oblastní informátor pro
nevidomé a slabozraké
nadační příspěvek na vzdělávání OZP
dezinfekce pro zrakově postižené osoby

Příspěvek v Kč
79 000,00
2 890,00
5 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
248 008,34

nadační příspěvek-Pomáháme dětem

20 000,00

software pro slabozraké ZOOM
lékařský přístroj – digitální štěrbinová
lampa
oční navigace Tobii PCEye, další
pomůcky a terapie

21 636,00
301 290,00
365 161,00
1 152 985,34
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KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada je průběžně informována o projektech nadace a investičních záměrech.
Členové dozorčí rady se aktivně účastní akcí pořádaných nadací. Účetní závěrku za
rok 2020 ověřila předsedkyně dozorčí rady Ing. Jiřina Pospíšilová. Pandemie
COVID–19 neměla negativní dopad na hospodaření nadace, do dalších let však
doporučuje setrvat u konzervativního přístupu k investicím a vyrovnaný rozpočet pro
rok 2021.

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Dárce
A2D services, s. r. o.
Blanka Brůnová
Čestmír Číhalík
Dalibor Hodeček
Denisa Haicová
FairTaxes4you, s. r. o.
Fórum dárců, z. s., DMS
Hana Zatloukalová
Chmelík Mojmír
Jana Kopecká

Dary v Kč
5 000
10 000
600
613
350
2 000
937
1 000
2 750
300

Dárce
Miloš Vymazal
Nadace ČEZ
Nadační fond Sberbank CZ
Natálie Sirkovská
Neznámý dárce
Neznámý dárce
Neznámý dárce
Oftalmologie MUDr. Kalitová, s. r. o.
Olga Sýkorová
Petr Ondryáš

Dary v Kč
500
50 000
71 000
7 500
4 812
1 362
150
2 133
1000
150

Jaroslav Smejkal
Jitka Krausová
Jonáš Petr
Ladislava Beranová

150
1 000
300
1 000

Vladimír Palička
Pavel Hrazdíra
Soňa Pokorná
ROSSMANN, s. r. o.

3 000
300
350
374 941

Lenka Šumanová

300

500

Lexa Petr
Libor Teplíček
Luboš Kaplan
Marcela Čechová
Marešová Klára, MUDr.
Marie Skopalová
Michaela Fialová
Monika Foltová
Dary celkem

200
6 250
400
550
1 000
150
150
150

Římskokatolická farnost svatého
Václava Olomouc
Seniorklub Příkazy
Miloslava Stockingerová
Luděk Špiller
Tomáš Rašner
Vanda Woznicová
Veronika Mejzešová
Vladimír Jaroš

5 000
480
1 000
400
700
200
500
562 088
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PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM A ORGANIZACÍM

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI DISTRIBUCI DEZINFEKCÍ A ROUŠEK
Veronice Pokorné a Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM A ORGANIZACÍM
OSOBNOSTI
Blanka Brůnová
Ivana Andrlová
Jan Příborský

Jana Maláčová

Josef Zadražil

Jindřich Štreit
Jaro Smejkal

Martin Vejdovský
Martin Zounar

Sestra Cecílie
Taťjana Medvecká
Vladimír Hrabal
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PODĚKOVÁNÍ PŘÁTELŮM NADACE
Archiv Univerzity Palackého
Blahoslav Marek
Česká televize
Český rozhlas
Činoherní klub v Praze
Denisa Haicová
Denisa Suková
Divadelní soubor Hostivice
Jan Svoboda
Jiří Řehák
Jiří Váňa
Jolana Petříková
Klára Marešová
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
Květa Nováková
Lékařská fakulta Univerzity Palackého
Libor Teplíček
Marie Maňáková
Martin Višňa

Martina Dvořáčková
Michal Kubánek
Natálie Sirkovská
Nick Archer
Olga Stanley
Pavlína Jonášová
Pavlína Kristenová
Regionální centrum Olomouc
Renáta Klvačová
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých
Václava Svobodová
Veronika Glogarová
Veronika Pokorná
Veronika Růžičková
Vít Podešva
Vladimír Mikel
Vladimír Procházka
Vydavatelství Univerzity Palackého

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI TVORBĚ KNIHY
VÁCLAV VEJDOVSKÝ
JEDNOTLIVCI
Petr Bachleda
Jitka Brůnová
František Chmelík
Aleš Ehrenberger
Tomáš Hrbek
Jaroslav Jezinský
Jiří Klvač
Štěpán Kohout
Miroslav Koudela
Šimon Krýsl
Karel Kuběna
Lucie Měsková
Vl. Michalíková
Jaromíra Mohaplová

Jana Morávková
Luděk Navrátil
Dagmar Niklová
Vladimír Novák
Jiří Ošanc
Hana Pokorná
Pavel Potocký
Aleš Prstek
Jan Příborský
Jitka Rejmonová
Jiří Řehák
Jana Barbora
Slaběňáková
Hana Svatošová

Alena Šimánková
Iva a František
Škrabálkovi
Jindřich Štreit
Emílie Tondlová
Pavel Urbášek
Jiřina Vaclová
Eva Valdmanová
Jana Valíčková
Jiří Vanýsek
Elena Vejdovská
Boris Vejdovský
Martin Vejdovský
Anna Vitásková
Ladislav Vitoul

Zdeněk Vyhlídal
Miloš Vymazal
Ladislav Weber
Martin Zdražil
Pamětníci...
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ORGANIZACE
Archiv Akademie věd ČR
Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky
Archiv hlavního města Prahy
Archiv Masarykovy univerzity Brno
Archiv Karlovy univerzity v Praze
Archiv programových fondů České televize
Moravský zemský archiv
Národní archiv v Praze
Národní lékařská knihovna v Praze
Spisovna fakultní nemocnice v Olomouci
Státní oblastní archiv Praha
Státní okresní archiv Kolín
Státní okresní archiv Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vojenský ústřední archiv
Vydavatelství Univerzity Palackého
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
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ZPRÁVA AUDITORA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

