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Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.
* 15. 2. 1Řř6, † 26. ř. 1ř77
Významný český léka , oftalmolog; profesor na Univerzitě Palackého (UP)
v Olomouci, zakladatel a první p ednosta oční kliniky UP v Olomouci.
Cena města Olomouce v oblasti
přírodní vědy - lékařství in memoriam.
Když byla v roce 1ř46 znovu
z ízena
Univerzita
Palackého
v Olomouci, byl p ednostou očního
oddělení již 1Ř let významný p edstavitel
československé
oftalmologie
primá
docent Václav Vejdovský, který byl nejen
pově en vedením kliniky, ale současně
se stal prvním děkanem léka ské fakulty.
Narodil se 15. února 1Řř6 v Praze, léka ská studia ukončil promocí na
léka ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 7. listopadu 1ř1ř. Bezprost edně po
promoci odjíždí Vejdovský do Pa íže, kde pracuje od roku 1ř1ř jako nehonorovaný
asistent u profesora Poularda v Neckermanově nemocnici a také u profesora Moraxe
v Lariboiére až do roku 1ř21. Po návratu do vlasti nastupuje na nově z ízenou oční
kliniku v Brně ve funkci 1. asistenta, aby mimo jiné podpo il profesora Slavíka
v počešťování - do té doby témě výlučně německé-moravské oftalmologie.
Na klinice v Brně pracoval Vejdovský témě 7 let.
23. května 1ř2Ř vyhrává Vejdovský konkurs na místo primá e očního oddělení
zemské nemocnice v Olomouci. Do konkurzu byli p ihlášeni čty i léka i včetně
budoucího p ednosty oční kliniky v Bratislavě docenta Galy. Vejdovský nastoupil
po známém primá i Eduardu Zirmovi, operatérovi, který jako první uspěl se
zachováním transparentního terce rohovky. Primá Zirm ordinoval ještě až do roku
1935 a operoval v soukromém očním sanatoriu. Navíc v Olomouci ordinovalo několik
dalších německých léka ů, kte í p ijali p íchod Vejdovského se značnou nevolí, neboť
v něm viděli ohrožení své existence (Kurz). Vejdovský se však díky svým odborným
kvalitám a laskavému p ístupu k nemocným záhy prosadil, takže brzy proudily
do jeho ordinace zástupy pacientů nejen z Moravy, ale i ze Slovenska.
23. íjna 1ř30 se Vejdovský habilituje na oční klinice Masarykovy univerzity
v Brně a získává titul docenta. P i znovuotev ení univerzity v Olomouci v roce 1ř46 je
Vejdovský pově en p ednáškami z očního léka ství, 2. února 1ř4Ř je jmenován
ádným profesorem očního léka ství na Palackého univerzitě v Olomouci a zároveň
prvním děkanem této fakulty na období 1ř48-1ř52. Děkanem je Vejdovský zvolen
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i podruhé v roce 1ř54. V roce 1ř56 byla Vejdovskému udělena hodnost doktora
léka ských věd.
Za dobu 42 roků, kdy vedl olomoucké oční oddělení a později kliniku, provedl
impozantní počet operací, celkem 17 7Ř1. 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 pat il k zakladatelům a čelným p edstavitelům
československé oftalmologické společnosti; od roku 1ř51 byl jejím místop edsedou,
p edsedou společnosti byl v letech 1ř67-1ř70, zastával adu vedoucích funkcí
v léka ských společnostech st ední Moravy, od roku 1ř57 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 1ř23 jejím "délégé
étrangére" pro Československo. Od roku 1ř6ř byl dopisujícím členem Rakouské
oftalmologické společnosti, v roce 1ř56 obdržel Československou cenu míru a Zlatou
medaili Univerzity Palackého. V roce 1ř61 obdržel čestné členství Československé
léka ské společnosti J. E. Purkyně, v roce 1ř67 ád práce. V roce 1ř72 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 1ř33 členem redakčního kruhu,
od roku 1ř4Ř členem ídící a vydavatelské komise časopisu. Členem redakční rady
časopisu byl až do roku 1ř71.
Profesor Vejdovský byl vynikajícím turistou a právě tato záliba ho udržovala
v dobré fyzické a duševní kondici do pozdního stá í. Byl velkým znalcem p írody,
p íznivcem umění, byl členem spolku českých bibliofilů a zvláštní pozornost věnoval
historii, zvláště očního léka ství.
V roce 1ř55 v době svého děkanování se zasloužil o z ízení Ústavu dějin
léka ství na Univerzitě Palackého a kroužku pro historii léka ství. Profesor Vejdovský
založil v roce 1ř54 v Litovli školu pro slabozraké a patronoval kromě ížskou školu.
Ve stejném roce založil p i klinice ortoptické oddělení.
Světově známý profesor zoologie na Karlově univerzitě František Vejdovský byl
strýcem profesora Vejdovského, takže sklon k vědeckému bádání byl z ejmě v rodině
geneticky zakódován. Svá vědecko-výzkumná bádání uložil Vejdovský do 150
vědeckých prací. Zpočátku se Vejdovský zabýval problematikou specifických zánětů
oka. Nejd íve luetickými onemocněními, později ve vetší mí e 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 p edevším yperitem. K této problematice
vydal v roce 1ř37 odbornou p íručku „Onemocnění očí bojovými látkami", která vyšla
jako první svazek léka ského pracovního sboru v Olomouci-Lutíně. V roce 1ř25
prováděl ještě v Brně společně s docentem Pet íkem transplantace celých bulbů
4

Výroční zpráva 2015

Nadace prof. Vejdovského

na krysách a králících. Závěrem shrnutí těchto pokusů vyvrátil p íliš optimistické
názory Koppanyho. Ve spolupráci s Heincem napsal Praktika očního léka ství.

Na své klinice vytvo il Vejdovský respekt vzbuzující oftalmologickou školu,
ze které vyšli dva profeso i, Heinc a Švec, pět docentů, Dolének, König, Kuběna,
Dvo ák, Vymazal, a osm p ednostů očních oddělení.
Ve svých 74 letech 2Ř. února 1ř70 odchází Vejdovský do důchodu, ale až
do své smrti 2Ř. zá í 1ř77 zůstává v úzkém kontaktu s klinikou. Sluší se p ipomenout
ještě jednu epizodu z války. V listopadu 1ř40 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.
Zdroj:

EHÁK, S.,

EHÁK, J. Oční klinika Palackého Univerzity v Olomouci.
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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 ú adě
v Olomouci, a tak se zrodilo občanské sdružení s velmi dlouhým názvem. Postupně
z názvu zůstala jen t i slova „Nadace prof. Vejdovského". Podle zákona o nadacích
a nadačních fondech byla zapsána v právní formě nadace dne 22. 10. 1řřŘ zápisem
u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle N, vložka 11.
Zpočátku se soust edila veškerá činnost nadace na zlepšení podmínek ve
speciální škole v Litovli, která vznikla z iniciativy prof. MUDr. Václava Vejdovského,
DrSc. v r. 1ř54. Občanské sdružení věnovalo milióny korun českých na vybavení
školy a internátu. Dnes má Nadace prof. Vejdovského celostástní působnost a pat í
k významným nadacím České republiky.
Mimo ádnou událostí v historii nadace byla účast ve výběrovém ízení Ú adu
vlády ČR na rozdělení Nadačního investičního fondu v roce 1řřř. Nadace uspěla
v obou etapách rozdělení Nadačního investičního fondu. V roce 2014 Ministerstvo
financí ČR ukončilo smlouvy s nadacemi. P íjemci z prost edků NIF nebudou již
kontrolovány speciálním odborem MF ČR. Prost edky z NIF jsou majetkem nadace.
Nadace prof. Vejdovského podléhá ze zákona auditu.
Nadace prof. Vejdovského se p ihlásila 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.
Foto: archiv nadace

V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozší ení účelu nadace, aby mohla
podporovat také dospělé se zrakovým postižením.
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Orgány nadace
Správní rada
Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně
JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně
Mgr. Martina Brožová, PhD.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Taťjana Medvecká
Mgr. Veronika Růžičková, PhD.
Prof. MUDr. Ji í ehák, CSc., FEBO
Mgr. Zdenka Skoupilová
Bc. Dagmar Sýkorová
členové

Dozorčí rada
Ing. Ji ina Pospíšilová
předsedkyně
Ing. Jana Cihlá ová
Mgr. Kate ina Stejskalová, PhD.
členové

Čestní členové
Pavel Dostál, býv. ministr kultury ČR
Taťjana Medvecká, členka činohry Národního divadla v Praze a dlouholetá
členka správní rady Nadace prof. Vejdovského
Spolupracovníci nadace
Studenti UP v Olomouci, absolventi ZŠI pro slabozraké v Litovli, St ední odborná
škola v Litovli, SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Ing. Libor Teplíček, Ing. Karel
Pikal, Mgr. Helena Kaštilová, Mgr. Libor Rosenzweig a další dobrovolníci.
Odborná spolurpáce
Ing. František Rašner, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce
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Hospodaření v roce 2015
Projekty roku 2015
Rozdělení výnosů z NIF za rok 2014
Číslo Žadatel

1

Univerzita Palackého,
VVŠ, IČ 61řŘř5ř2

Cíl projektu

Synoptofor-p ístroj pro
vyšet ení šilhání a léčbu
tupozrakosti

Prevence a léčba
tupozrakosti

300 000

P ístroj Plusoptix A 0ř

P ístroj pro včasnou
a rychlou identifikaci
zrakové vady pro
následné léka ské
vyšet ení

200 000

2

Univerzita Palackého,
IČ 61řŘř5ř2

3

Diana Š., žákyně ZŠ V.
Vejdovského v Olomouci P enosné čtecí za ízení

Dítě je těžce slabozraké
a čtecí za ízení usnadní
výuku

Marie K., Opava

Doplatek na digitální
čtecí lupu

Digitální čtecí lupa je
nezbytný pomocník
každého nevidomého.
Stát poskytuje 90 %
ceny, zbytek si musí
hradit nevidomý sám.

Petr V., OpavaVlaštovičky

Doplatek zdravotního
pojištění a p íspěvek na
kompenzační pomůcku

Sociální pomoc
nevidomému a
poskytnutí doplatku na
kompenzační pomůcku

4

5

Rozhodnutí
SR

Projekt

Celkem

97 600

6 982

11 000

615 582

Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na
správu nadace na nadačním jmění činil 1,41 %. Podle statutu nadace může
dosáhnout 20 %.

Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada provedla kontrolu dodržování statutu nadace s výsledkem bez
výhrad.
Rovněž k účetní závěrce neměla žádné p ipomínky.
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Nadační jmění
Podílové listy Balancovaného fondu nadací
Hypoteční zástavní listy Sberbank CZ, a. s.
Peníze v bankách
Ostatní jmění

12,20 mil. Kč
1ř,0 mil. Kč
1,2 mil. Kč
0,53 mil. Kč

Vyhlášení výběrového řízení
Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové ízení
na rozdělení výnosů z NIF za rok 2014.
Podmínky soutěže:
Účelem p ihlášeného projektu musí
být vzdělávání a péče o zrakově postižené.
Soutěže se mohou zúčastnit občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, účelová za ízení církví,
ve ejné vysoké školy a nadační fondy.
Formulá si vyžádejte na adrese pro doručování
nebo na e-mailu, rovněž je zve ejněn na webových stránkách.
Uzávěrka p ihlášek:
2. dubna 2015
(rozhoduje datum razítka podací pošty)
Kontakt:
e-mail: nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz
mobil: 737 31 82 31
Adresa pro doručování:
Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty

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

170 986 Kč
277 469 Kč
12 203 Kč
460 658 Kč
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Nadační zpravodaj – jak pomáháme
Příspěvky individuálním žadatelům
Paní Marie K.
Paní Marie je zcela nevidomá, trpí silnou cukrovkou a bez invalidního vozíku
se pohybuje jen s velkými obtížemi a s pomocí další osoby. Velkou oporou je její
manžel, který jí pomáhá s každodenními úkony. Na nadaci se obrátila s žádostí
o p íspěvek na doplatek kompenzační pomůcky – p enosné digitální zvětšovací lupy
s hlasovým výstupem, na kterou získala dotaci od Ú adu práce. Nicméně každý
žadatel je povinen podílet se na úhradě takové pomůcky ve výši 10 % z celkové
ceny. Vzhledem ke zdravotnímu stavu paní Marie a jejím výlohám za léky by nebylo
v jejích silách povinnou část zaplatit a p íspěvek od ÚP by musela vrátit.
Paní Marii byl věnován první ročník akce Smejkalovky pomáhají, který má zároveň
osvětový charakter.

Smejkalovky pomáhají
Vládlo slunné počasí, když se v
Olomouci konal první ročník běhu pro Nadaci
prof. Vejdovského – Smejkalovky pomáhají.
Patronem projektu se stal zpěvák Jaro
Smejkal, jehož součástí image jsou právě
nedioptrické brýle – Smejkalovky, které je
možno zakoupit na této sportovní akci.
1. ročník projektu se uskutečnil
22. 8. 2015 v Olomouci–Čechových sadech.
Výtěžek z projektu
se nadace rozhodla věnovat na nákup kompenzační
pomůcky pro nevidomou paní Marii K.
Projekt Smejkalovky pomáhají navázal na p edchozí
ročníky projektu Cvičení s Monikou (patronkou Monika
Žídková, Miss Europe ´ř5), oba mají za úkol sbližovat
světy zrakově postižených a lidí, kte í se s tímto
problémem ještě nesetkali.
„Je to strašně, strašně zvláštní pocit. Každý by si to
měl vyzkoušet, protože je to pak úplně jiný pohled na věc,“
íká zpěvák Jaro Smejkal, který si trať zaběhl poslepu.
„Člověk má neustále pocit, že do něčeho narazí, nebo
někam spadne,“ poznamenal úspěšný účastník soutěže
SuperStar bezprost edně po doběhnutí do cíle.
Akce se zúčastnili běžci z Olomoucka, ale také nap íklad z Kop ivnice, Zlína
a Prahy. Absolutní vítězkou běhu na pět a osm kilometrů se stala Olomoučanka
Marie Krappmannová. Záštitu nad projektem p evzal za Statutární město Olomouc
10
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náměstek primátora Aleš Jakubec.
Jsme moc rádi, že se
požadovanou
částku
poda ilo
získat. Účastníkům akce a dalším
dárcům pat í velký dík, neboť paní
Marie již může pomůcku využívat,
díky
pomůcce
je
výrazně
samostatnější a již není zcela
odkázaná na pomoc jiné osoby.
Děkujeme
za
atmosféru,
kterou
pomohli vytvo it.

krásnou
zúčastnění

Pomoc v tíživé situaci nevidomému panu Petrovi V.
V tíživé životní situaci se může ocitnout během svého života každý z nás.
P íběh pana Petra však provází nep ízeň osudu už od dětství a bohužel ke zvratu
nedochází ani v současnosti.
„Jako malý kluk zažil jen bití, nadávky a strach z otčíma alkoholika. Podle
toho se pak utvářel celý jeho život – a ten za nic nestál. Samé porážky, žádná
vítězství. Tak vypadalo jeho životní skóre. Přesto, že byl ideálním adeptem na
to, aby jednou někde umrznul jako bezejmenný bezdomovec, našel v sobě
neskutečnou sílu a svému osudu se rozhodně nepoddal. Pomohlo mu v tom
pár dobrých lidí, kteří ho podrželi i v době, kdy přišel o zrak...“ (více v článku
měsíčníku Domovník, č. 6, červen 2012, Charita Opava. Dostupné také z:
http://www.charitaopava.cz/foto/domovniky/soubor/201206060955251.PDF)
íká se, že životní p íběh si utvá íme
sami. Někdy se nám však neda í být
autorem vlastního p íběhu a náš život za
nás píše někdo jiný. To však může mít
fatální následky a na první pohled
nekonečnou dohru, neboť každý z nás, ať
se nám to líbí či nikoliv, jsme většinou
dobrovolně součástí systému, který má pro
všechny stejná pravidla bez ohledu na
jakékoliv okolnosti. Tak se stalo, že panu
Petrovi vznikl v důsledku nep íznivých
životních okolností dluh na zdravotním
a sociálním pojištění a vyrostlo u těchto nedoplatků pro něj astronomické penále.
Neustále se snažil začít od nuly a postavit se na vlastní nohy. Ve chvíli, kdy se
mu to začalo i da it, jeho oči onemocněly atypickým šedozeleným zákalem. Pravé
oko odum elo hned, o levé marně bojoval ve vítkovické nemocnici devět měsíců.
Ačkoliv je od roku 2007 uznán plně invalidním, z důvodu nedoplatku na zdravotním
a sociálním pojištění, penále a chybějícím dvěma povinně odpracovaným letům do
výpočtu nemá nárok ani na invalidní, ani na starobní důchod. Žije tedy z dávky
hmotné nouze, která činí 3.410 Kč měsíčně. Pan Petr momentálně žije v Domě sv.
Cyrila a Metoděje sídlícího v p íměstské části Opavy-Vlaštovičkách, kde se naučil ve
11
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tmě znovu žít. Pracovníci za ízení ho naučili základním
úkonům
sebeobsluhy, používat kompenzační pomůcky, podepsat se ad. Bez jejich pomoci by
však zůstal bez st echy nad hlavou, protože hmotná nouze zdaleka nepokryje
všechny životní náklady, pouze ty absolutně základní.
Aby nedocházelo k dalšímu nárůstu penále, poda ilo se panu V. s pomocí
sociálních pracovnic Domu ušet it po několika letech neuvě itelných cca 1ř tis. Kč na
splacení dluhu na zdravotním pojištění, chybělo však 6 tis. korun, které Nadace prof.
Vejdovského poukázala na účet p íslušné pojišťovny. Penále může být dlužníkovi za
zvláštních podmínek a v tíživé životní situaci odpuštěno, nicméně v tomto p ípadě se
tak nestalo.
Ve spolupráci s Domovem sv. Cyrila a Metoděje a dalšími právními poradnami
tak hledáme ešení, jak dále panu Petrovi pomoci. Jednou z možností je uhrazení
nedoplatku na sociálním pojištění plus uhrazení veškerého penále a doplacení
povinných dvou „odpracovaných“ let na dopočet pro uznání důchodů, nebo
odpracovat zbývající cca 2 roky, aby mohl být invalidní důchod vyplácen. Vzhledem
k tomu, že je ale pan Petr nevidomý a letos oslavil 60. narozeniny, jeho šance na
odpracování chybějících let je velmi malá. Panu V. lze také pomoci zasláním daru na
sbírkový účet: řřŘ02Ř7/0100 a p ipsáním hesla: Petr V.

Zimní bunda nebo teplý oběd
Vzhledem k tomu, že pan Petr musí z dávek hmotné nouze ušet it nejen na
vzniklý dluh, byl nucen omezit výdaje nap . u jídla. Takové opat ení znamená, že má
k obědu již několik let p evážně pouze rýži a těstoviny.
Nadaci se poda ilo získat pro něj dvě jednorázové poukázky na potraviny
v celkové výši 1.000 Kč. Poukázky věnovala firma, která si nep ála být jmenována,
s tím, že se jedná o ojedinělý p ípad a že by rádi pomohli alespoň touto cestou.
Poukázky p edala členka správní rady Dagmar Sýkorová a společně s p. Petrem
navštívila místní prodejnu, kde si po dlouhé době nakoupil pan V. zeleninu, ovoce,
maso, minerální vody ad.
Fotografie vypovídá za vše. Pan Petr neměl daleko k slzám a s vděčným
úsměvem o nákupu „zažertoval“: „Moje.“
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Dianka Š.
Je t. č. žákyní 6. t ídy základní školy v Olomouci a je těžce zrakově postižená.
Rodiče se na nadaci obrátili s žádostí o p íspěvek na kompenzační pomůcku –
zvětšovací televizní lupu. S lupou je Dianka zvyklá pracovat ve škole p i výuce, doma
jí však tato nepostradatelná pomůcka chyběla p i dalším studiu, navíc je Dianka
vášnivou čtená kou. Pomůcka však stála ř7.600 Kč. Umí text nejen zvětšit, změnit
pozadí nebo barvu písma, ale také jej vyfotit a p ečíst. Část pomůcky je navíc
odnímatelná a tedy p enosná. Dianka si tedy může zvětšit nap . jízdní ády, různé
popisky na cestách i mimo domov ad. Pro získání prost edků na zvětšovací lupu byly
zorganizovány dvě dobročinné akce: Oslavme život pohybem! a Troškoviny.

Oslavme život pohybem!
Na podzim, dne 11. 9. 2016, uspo ádalo sdružení SK RELAX běh s názvem
Oslavme život pohybem!. Běžci tradičního běhu malebnou krajinou Městyse
Náměště na Hané měli možnost p ispět do zapečetěné pokladničky jakoukoliv
částkou. Sportovci tak darovali na zvětšovací lupu pro Dianku 1.3řŘ Kč, za což jim
pat í velký dík. Zároveň chceme poděkovat organizátorovi Liborovi Teplíčkovi, který
běžce oslovil, a také Karlu Pikalovi a T. Rašnerovi za pomoc p i realizaci akce.
P esně díky těmto lidem s dobrým srdcem se nám společně da í pomoci většímu
počtu těch, kte í se bez pomoci druhých neobejdou.

Troškoviny
Benefiční večer s názvem Troškoviny
posvětil dne 9. 11. 2015 svou účastí
režisér Zdeněk Troška a herečka Taťjana
Medvecká, dlouholetá členka správní rady
nadace. Večerem provázela Dagmar
Sýkorová.
Svými veselými historkami ze života
a z natáčení notoricky známých filmů
Slunce, seno,... , Babov esky, Nejkrásnější
hádanka ad. potěšili a pobavili hosté více
jak dvousetčetné publikum našich věrných
sponzorů i diváků, již si na p edstavní zakoupili vstupenku.
O hudební vložku se postarala skupina Kyklopband, která je složena p evážně
z nevidomých a slabozrakých hudebníků.
Benefice se konala v krásných
prostorách zrekonstruovaného muničního
skladu, dnes již Pevnosti Poznání, která je
součástí
komplexu
budov Korunní
pevnůstky v Olomouci.
Výtěžek z akce byl dalším dílem
z prost edků na nákup digitální zvětšovací
lupy pro Dianku. Beneficí se poda ilo
získat polovinu pot ebné částky, zbylou
část uhradila nadace ze svých prost edků
13
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určených na p íspěvky. Proto bylo pro všechny zúčastněné velkou radostí, když
Dianka se svými rodiči obdržela od p edsedkyně správní rady Olgy Sýkorové
dárkový poukaz.
Záštitu nad akcí p evzal primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali panu P emyslu Nastoupilovi, majiteli firmy
Delta Army, za podporu částkou 15.000 Kč, dále generálnímu editeli firmy
Rossmann, s. r. o., Vladimíru Mikelovi, za podporu propagace ve výši 10.000 Kč.,
Ticketpro, a. s., za poskytnutí slevy p i prodeji vstupenek, firmě RV DESIGN za
poskytnutí slevy p i tisku plakátů, Inzertní agentu e PROFIT, s. r. o., za poskytnutí
slevy p i vylepení plakátů a našim mediálním partnerům Rádiu Haná, s. r. o., a Rádiu
Rubi.
Velice všem děkujeme za vyjád enou podporu, moc si toho vážíme.
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Modernizace v lékařství
Lékařský přístroj Plusoptix A09
Nadace podpo ila nákup léka ského
p ístroje pro Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci ve
výši 200.000 Kč. P ístroj umožňuje
šetrné a rychlé vyšet ení zraku u dětí již

od 6 měsíců. Díky jeho rychlosti
a nenáročnosti rychle oddělí pacienty
bez refrakční vady od pacientů, kterým je
nutné věnovat více péče.

Lékařský přístroj Synoptofor pro děti s tupozrakostí a šilhavostí
Tupozrakost
(amblyopie)
je, vjem. K tomu dochází nap . p i šilhání
zjednodušeně ečeno, snížená zraková (strabismu). Vzniká často již v raném
ostrost bez z etelného organického dětství. Do 6. roku věku dítěte je možné
nálezu poškození oka. Jde o funkční tupozrakost a šilhavost léčit, pak je už
poruchu, která vzniká bezděčným stav neměnný. Pokud se neléčí, mohou
potlačováním vjemu z oka, pokud by se p idružit další oční vady zhoršující
jeho vnímání rušilo celkový zrakový vidění.
Nadace prof. Vejdovského přispěla na přístroj k léčbě těchto očních vad
částkou 300.000 Kč z celkové pořizovací ceny 344.850 Kč. Zbývající částku
uhradila Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Synoptofor umožňuje změ ení všech
binokulárních funkcí (obrazy vnímané
simultánně oběma očima se spojí
v jeden obraz a navíc nám umožňují
vnímat hloubku prostoru), dále je
základním
p ístrojem
k ortoptickopleoptickému výcviku dětí - umožňuje
nácvik, resp. rehabilitaci binokulárních
funkcí, automatické odtlumování a

dráždění makuly (část sítnice – žlutá
skvrna),
léčbu
excentrické
fixace
(anomálie, kdy se obraz nep enáší na
foveu – nejost ejší místo vidění, ale na
jinou část sítnice a vzniká tak šilhavost),
upevnění centrální fixace. K intenzívní
léčbě amblyopie (tupozrakosti) slouží
maculatest, který je nedílnou součástí
p ístroje.

Přístroj je tedy nezbytný pro komplexní léčbu šilhajících a tupozrakých dětí,
zejména pro nácvik binokulárních funkcí po provedené operaci šilhání, dále
slouží k léčbě tupozrakosti u dětí do 6 let věku.
Na oddělení Oční kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, kam byl tento přístroj
umístěn, provádí přes 2 500 vyšetření šilhajících dětí za rok, intenzívní
ortopticko-pleoptickou léčbu potřebuje ročně okolo 500 dětí ve věku 3-6 let.
Ortopticko-pleoptická léčba sestává z 20 sezení á 60 minut. Klinika měla před
zakoupením tohoto přístroje pouze jeden starší typ, který umožňoval
z kapacitních důvodů pouze 10 min. na jedno sezení.
Jsme rádi, že zakoupením nového přístroje mohou být kapacity navýšeny
a může být tak efektivněji vyléčeno více dětí.
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Péče o vzdělávání dětí se zrakovým postižením
Pracovní skupina při SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského
Na základě p edchozího jednání s Olomouckým krajem vznikla začátkem roku
2015 pracovní skupina, jejímž úkolem je vytvo it koncepci pro kvalitní vývoj
a fungování školy s tím, že Kraj bude respektovat koncepci vytvo enou touto
pracovní skupinou.
Ta vznikla na žádost Nadace prof. Vejdovského, která měla obavu o osud školy
po sloučení ZŠ a MŠ V. Vejdovského se SŠ sv. Kopeček. Nadace v minulosti
i současnosti školu a její žáky dlouhodobě podporuje milionovými částkami
a pomohla také směnit pozemky, na nichž stojí nová budova školy na Tomkově ulici
v Olomouci.
Členy pracovní skupiny za Olomoucký kraj byli jmenováni: Mgr. Lubomír
Schneider ( editel Pedagogicko–psychologické poradny a Speciálně pedagogického
centra Olomouckého kraje), Mgr. Pavla Lukáčová ( editelka Základní a Mate ské
školy logopedické Olomouc), PaedDr. Jaromír Hudek a Mgr. Jana Čiscoňová ( editel
a zástupkyně editele pro ZŠ u St ední školy, Základní školy a Mate ské školy prof.
V. Vejdovského Olomouc–Hejčín) a Mgr. Vladimíra Tomíková (referent Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského ú adu Olomouckého kraje). Za Nadaci
prof. Vejdovského byly jmenovány Mgr. Veronika Růžičková Ph.D. a Bc. Dagmar
Sýkorová.
Tato pracovní skupina je svolávána editelem PaedDr. Hudkem. Během roku
2015 se členové skupiny sešli dvakrát, kdy byly projednány různé možnosti rozvoje
školy a p edpoklady pro kvalitní vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Nadace
vyjád ila naději, že škola neustoupí tlaku na naplnění kapacit a bude prioritně
sledovat zájem dětí se zrakovým hendikepem.

Nové možnosti dárcovství
Služba
Začátkem února 2015 byla nadaci aktivována služba Daruj správně. Ta velmi
zjednodušila individuálním dárcům darovat jakoukoliv částku rychlými platebními
nástroji na dobrou věc. Službu je možné využívat se schválenou ve ejnou sbírkou
a po důkladném schvalovacím procesu absolutní transparentnosti. Službu provozuje
Fórum dárců.
Jsme rádi, že se nám kritéria poda ilo naplnit a že již mohou naši dárci využít
tohoto snadného nástroje. V seznamu na stránkách Darujspravne.cz je možné
darovat pod názvem projektu Rozmazaný svět nebo také p ímo na stránkách
nadace: inpv.cz.
Získané prost edky budou pomáhat zlepšovat nezávislost, samostatnost,
soběstačnost a životní úroveň osob se zrakovým či kombinovaným postižením
a zvyšovat kvalitu mnohdy již, ve srovnání s jinými zeměmi, zastaralých postupů,
p ístupů p i vzdělávání a práci s osobami se zrakovým postižením, ale také p i léčbě
závažných očních chorob, jejich diagnostice a p edcházení těmto chorobám.
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Spolupráce s institucemi a Evropským sociálním
fondem České republiky
Dne 24. 2. 2015 byla členka správní rady Bc. Dagmar Sýkorová jmenována za
Radu vlády pro nestátní neziskové organizace náhradníkem člena Programového
partnerství (PROP) pro prioritní osu 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
OPZ.
Schvalovací skupina PROP byla z ízena za účelem zajištění partnerské
spolupráce p i implementaci prioritní osy Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
OPZ a projednává návrhy, p ipomínky, doporučení či nedoporučení k návrhu
p íslušné části Strategického realizačního plánu, p íp. upravuje výzvy ad.
Během roku 2015 se uskutečnilo několik zasedání PROP za výše zmíněným
účelem, kdy nadace mohla uplatnit své dlouholeté zkušenosti z oblasti péče
o handicapované osoby a podílet se tak na úpravách výzev.
Mj. se nadace pravidelně účastní různých seminá ů, konferencí, porad a diskuzí
po ádaných státní správou i samotným neziskovým sektorem, kde se mapuje
prost edí neziskového sektoru a poznatky odborníků a na základě toho se rovněž
dále formují návrhy zákonů dle skutečných pot eb z terénu.
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Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem dárcům, dobrovolníkům a lidem
s otev eným srdcem, bez kterých by nebylo možné pomoci tolika lidem s těžkým
zrakovým postižením. Právě ti totiž svými dary, účastí, časem a energií a p edevším
láskyplnou obětavostí mění životy lidí se zrakovým handicapem k lepšímu.

Individuální dárci
Velké poděkování pat í našim dlouholetým dárcům ze Senior klubu P íkazy,
také chceme poděkovat všem dárcům, kte í zaslali ať už jednorázovou, nebo také
celoroční dárcovskou sms. Rovněž chceme poděkovat Veronice Bourové z Jablonce
nad Nisou a její rodině za zaslání daru, neboť jako první použili službu Daruj
správně. Velice děkujeme všem, kte í zaslali dar p es tuto službu. Poděkování pat í
také všem, kte í se v roce 2015 zúčastnili našich akcí a p ispěli na jednotlivé projekty
dobrovolným vstupným, zápisným, startovným či jiným p íspěvkem.

Smejkalovky pomáhají
Na realizaci Smejkalovek se podílelo St edomoravské sdružení vytrvalostních
sportů, o. s., konkrétně bychom rádi poděkovali Karlu Pikalovi, Liborovi Teplíčkovi
a T. Rašnerovi.
Velký dík pat í rovněž Výstavišti Flóra za umožnění konání akce v OlomouciČechových sadech, dále Restauraci U Puška e za poskytnutí občerstvení a zázemí
pro sportovce.
Poděkovat chceme také našim mediálním partnerům Rádiu Haná, s. r. o., Rádiu
Rubi, Lize 100, Rádiu Top a dalším portálům a médiím.
Osobní poděkování pat í Ji ímu Pokornému za nazvučení celé akce, dále také
Heleně Kaštilové, Liborovi Rosenzweigovi, Veronice Růžičkové, Igoru Sýkorovi
a Denise Haicové za pomoc p i konání akce.

Troškoviny
Obrovský dík pat í panu editeli Pavlu Skácelovi a paní zástupkyni Ji ině
Pospíšilové, kte í umožnili a zajistili spolupráci na p ípravách benefice,
a zaměstnancům a studentům St ední odborné školy Litovel, kte í p ipravili velmi
chutnou studenou kuchyni a pomáhali na rautu po skončení programu.
Rovněž
bychom
rádi
poděkovali
zaměstnancům
St ední
školy
prof. V. Vejdovského, konkrétně paní zástupkyni Jarmile Holé a jejímu kolegovi za
p ípravu vynikajících dezertů a další studené kuchyně. Za krásný carving
a nazdobení rautu děkujeme Denise Haicové.
Poděkování pat í za pomoc p i realizaci benefice také p. Miloši Dobešovi,
p. Klárovi, Markétě Záleské, Martině Vysloužilové, Janu Jend ejkovi a všem ostatním
zaměstnancům Pevnosti poznání, Marku Kališovi, Michalovi Kubánkovi a jeho
mamince, Heleně Kaštilové, Veronice Růžičkové a studentkám Univerzity Palackého
v Olomouci za roznos letáků.
Děkujeme, že s námi pomáháte těm, již Vaši pomoc a pochopení potřebují
a mohou tak překonávat snadněji každodenní překážky.
V Bouzově dne 20. 6. 2016

18
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podle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a př edmě t č innosti úč etní jednotky

31.12.2015
Nadace. prof. Vejdovského
ke dni .............................................................................................................................................
...........................................................................
(v 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

Dlouhodobý majetek celkem

2

31 635,00

31 634,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

11

70,00

79,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

18

70,00

79,00

III.

Dlouhodobý finanč ní majetek celkem

22

31 635,00

31 627,00

III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanč ní majetek

28

31 635,00

31 627,00

Oprávky d dlouhodobému majetku celkem

30

-70,00

-72,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

40

-70,00

-72,00

Krátkodobý majetek celkem

42

2 294,00

1 765,00

Pohledávky celkem

53

30,00

30,00

II. 5.

Ostatní pohledávky

58

0,00

1,00

II. 6.

Pohledávky za zamě stnanci

59

0,00

2,00

Ostatní přímé daně

62

3,00

0,00

Nároky na dotace a ostatní zúč tování se státním rozpoč tem

65

27,00

27,00

1 611,00

1 245,00

A.
II.
II. 7.

IV.
IV. 10.
B.
II.

II. 9.
II. 12.

Krátkodobý finanč ní majetek celkem

73

III. 1.

Pokladna

74

0,00

4,00

III. 3.

Úč ty v bankách

76

1 611,00

1 241,00

Jiná aktiva celkem

82

653,00

490,00

Příjmy příštích období

84

653,00

490,00

Aktiva celkem

86

33 929,00

33 399,00

III.

IV.
IV. 2.

Č íslo
řádku

PASIVA
A.
I.
I. 1.
I. 3.
II.
II. 1.
II. 2.

Stav k prvnímu
dni úč etního období

Stav k poslednímu
dni úč etního období

Vlastní zdroje celkem

88

33 704,00

33 364,00

Jmě ní celkem

89

32 988,00

32 980,00

Vlastní jmě ní

90

32 933,00

32 933,00

Oceň ovací rozdíly z přeceně ní majetku a závazků

92

55,00

47,00

Výsledek hospodaření celkem

93

716,00

384,00

Úč et výsledku hospodaření

94

x

-332,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

95

410,00

x

306,00

716,00

Nerozdě lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

96

B.

Cizí zdroje celkem

97

225,00

35,00

III.

Krátkodobé závazky celkem

108

225,00

35,00

III. 4.

Ostatní závazky

112

0,00

1,00

III. 5.

Zamě stnanci

113

13,00

14,00

III. 6.

Ostatní závazky vů č i zamě stnanců m

114

1,00

0,00

III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpeč ení a veřejného zdravotního pojiště ní

115

7,00

6,00

III. 9.

Ostatní přímé daně

117

0,00

1,00

Jiné závazky

125

204,00

13,00

Pasiva celkem

136

33 929,00

33 399,00

II. 3.

III. 17.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpově dné
osoby:

Podpis osoby odpově dné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

20.06.2016
.........................................................................................................................................
..........................................................................................

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
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 vstup
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 pas
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.

Výč et položek
podle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma
a př edmě t č innosti úč etní jednotky

31.12.2015
Nadace. prof. Vejdovského
ke dni .............................................................................................................................................
...........................................................................

...........................................................................

(v tisících Kč )

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

IČ
47654341

Č íslo
řádku
I.

Spotřebované nákupy celkem

2

1.

Spotřeba materiálu

II.

Služby celkem

6.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní č innost

Hospodářská č innost

Celkem

5,00

x

x

3

5,00

x

x

7

165,00

x

x

Cestovné

9

15,00

x

x

7.

Náklady na reprezentaci

10

1,00

x

x

8.

Ostatní služby

11

149,00

x

x

Osobní náklady celkem

12

277,00

x

x

III.

Mzdové náklady

13

207,00

x

x

10.

Zákonné sociální pojiště ní

14

69,00

x

x

12.

Zákonné sociální náklady

16

1,00

x

x

Ostatní náklady celkem

22

6,00

x

x

24.

Jiné ostatní náklady

30

6,00

x

x

VI.

9.

V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

2,00

x

x

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

2,00

x

x

VII.

Poskytnuté příspě vky celkem

38

621,00

x

x

32.

Poskytnuté č lenské příspě vky

40

621,00

x

x

Náklady celkem

43

1 076,00

x

x

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

34,00

x

x

Tržby z prodeje služeb

47

34,00

x

x

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

571,00

x

x

15.

Úroky

63

4,00

x

x

18.

Jiné ostatní výnosy

66

567,00

x

x

VI.

I.
2.

Přijaté příspě vky celkem

75

8,00

x

x

27.

Přijaté příspě vky (dary)

77

8,00

x

x

VII.

Provozní dotace celkem

79

131,00

x

x

29.

Provozní dotace

80

131,00

x

x

Výnosy celkem

81

744,00

x

x

Výsledek hospodaření před zdaně ním

82

-332,00

x

x

Výsledek hospodaření po zdaně ní

84

-332,00

x

x

C.
D.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpově dné
osoby:

Podpis osoby odpově dné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

20.06.2016
.........................................................................................................................................
..........................................................................................

Telefon:

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015
Nadace prof. Vejdovského
783 25 Bouzov 60
IČO 47654341
Právní forma: nadace

Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2015

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015

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) Účetním obdobím 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 do 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 58.
Nadace se řídí novým občanským zákoníkem. Podle § 341 NOZ podléhá účetní závěrka
nadace ověření auditorem. Nadační kapitál je více než desetkrát vyšší než je uvedeno v §
330 odst. 1 NOZ.
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 31.12.2015 má nadace závazek ze sociálního pojištění 3 941 Kč splatný v lednu
2016, závazek ze zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 1 689 Kč splatný rovněž
v lednu 2016.
h) Podílové listy k 31. 12. 2015:

Nadace prof. Vejdovského, IČO 47654341
Balancovaný fond nadací

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015
12 242 192 ks o jmenovité hodnotě 1 Kč,
12 285 039 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

-332 080,20 Kč
-332 080,20 Kč

m) Přepočtený průměrný stav zaměstnanců: 0,75.
Osobní náklady
277 469 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 2015 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 tvořícího nadační jistinu.
Výnosy jsou od daně z příjmu osvobozeny.
s) Účetní jednotce nevznikla daňová povinnost v minulém období.
t) Výnosy ze jmění, které tvoří nadační jistinu jsou od daně osvobozeny. Poskytnuté dary jsou
součástí nákladových položek bez vlivu na daň.
u) Významné položky poskytnutých darů: 300 000 CZK (Přístroj SYNOPTOFOR pro
vyšetření šilhavosti a léčbu tupozrakosti dětí), Univerzita Palackého v Olomouci, lékařská
fakulta).
v) Nadace je pořadatelem veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Olomouckého kraje,
sbírkové konto 9980287/0100 vedené u Komerční banky, a.s. Veřejná sbírka je pořádána
prostřednictvím DMS a aplikace darujspravne.cz zaštitované Fórem dárců.
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. 2015

Nadace vytvořila chráněné pracoviště a získala dotaci na částečnou úhradu provozních nákladů
u Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci ve výši 108 088 Kč.
V Bouzově dne 20.6.2016

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně správní rady

