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1. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s. 

Název: Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. 

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

IČO: 28707117 

Vznik: 13. 8. 2009 

Zakladatel:   Krajská zdravotní, a.s.  

 Nadační fond byl založen společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem v Ústí 

nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajských soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

1550, na základě zakládací (nadační) listiny ze dne 30. 4. 2009, sepsané formou 

notářského zápisu NZ 109/2009, N 114/2009, Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou 

v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01. 

 

Nadační fond vznikl dne 13. 8. 2009  

zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

oddílu N, vložka 105. 

 

2. Orgány Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. 

Správní rada: 

 Předseda: Jiří Vondra 

 Členové: MUDr. Jiří Mrázek, MBA, MHA 

    Mgr. Miroslav Pajonk 

Revizor:       Ing. Pavel Pazdera  
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3. Účel Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. 

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., byl zřízen za účelem zajišťování finančních 

prostředků, a to zejména: 

 k účinné podpoře iniciativy a aktivity přispívající k růstu, prohlubování a 

zvyšování kvalifikace lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků 

Krajské zdravotní, a.s., jakož i k náboru nových lékařských i nelékařských 

zdravotnických pracovníků Krajské zdravotní, a.s.,  

 k podpoře zvyšování kvality poskytované zdravotní péče ve zdravotnických 

zařízeních Krajské zdravotní, a.s., a poskytování vyspělých zdravotních 

služeb, 

 k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť Krajské zdravotní, a.s., 

diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně, jakož i ke 

zlepšování přístupu lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků 

Krajské zdravotní, a.s., k informačním zdrojům, 

 k podpoře základního výzkumu prováděného Krajskou zdravotní, a.s., jehož 

smyslem je získat nové poznatky zejména v oblasti zdravotnictví, 

biomedicíny a veřejného zdraví a tyto poznatky na nediskriminačním a 

nekomerčním základě zveřejňovat a šířit, 

 k podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje prováděného Krajskou 

zdravotní, a.s., jehož smyslem je získat nové poznatky a dovednosti pro 

vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému 

zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb, a to zejména v 

oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví, a 

 k podpoře procesů zpřístupňování nových poznatků získaných základním 

nebo aplikovaným výzkumem a vývojem prováděným Krajskou zdravotní, 

a. s., odborné i laické veřejnosti, a to včetně zpřístupňování formou 

konferencí, vzdělávacích, publikačních a popularizačních projektů nebo 

přenosu znalostí. 

    

4. Akce Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. 

 Jednou z hlavních aktivit Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., je zaměření 

na stipendijní program, jehož základní účelem je získat zájem studentů prezenčního 

studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, kteří by po řádném ukončení 

studia chtěli pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a to v jejich 

odštěpných závodech Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., Krajská  
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zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice 

Most, o.z., Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a Krajská zdravotní, a.s. 

– Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., a tím podpořit zvyšování odborné 

úrovně a kvality poskytované zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., a 

přispívat k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického 

personálu.  

 Vytvořením stipendijního programu mají studenti, kteří se rozhodnou po studiu 

pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., po splnění všech formalit a dle 

platné Směrnice stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., 

možnost získat stipendium, které je jim vypláceno měsíčně do konce jejich studia. 

 Další aktivitou Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., je získávání a následné 

spravování finančních darů od různých dárců, mezi kterými jsou podnikatelé, různé 

fondy či nadace.  

Takto získané nadační příspěvky směřují k podpoře Krajské zdravotní, a.s., 

jejích jednotlivých nemocnic a oddělení, a to často k přímo vymezenému a přesně 

specifikovanému účelu určenému konkrétním dárcem, jako např. nákupu 

zdravotnických prostředků, modernizaci prostředí a vybavení konkrétních oddělení, 

zejména dětských oddělení, nebo k podpoře činnosti mobilního hospice zajišťujícího 

paliativní péči pro nevyléčitelné pacienty. 

 

5. Přehled o nadačních darech 

Finanční nadační dary: 

Krajská zdravotní, a.s., 7 217,5 tis. Kč    

Ostatní fyzické a právnické osoby  545,687 tis. Kč   
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Přehled o poskytnutých příspěvcích 

 
 Finanční prostředky na proplacení stipendií budoucím zaměstnancům Krajské 

zdravotní, a.s., činily v roce 2020 částku ve výši 7 055 tis. Kč. 

 Ostatní nadační dary od právnických a fyzických osob byly dle konkrétních 

darovacích smluv použity v souladu s účelem Nadačního fondu Krajské 

zdravotní, a. s., zejména k podpoře a zvyšování odborné úrovně a kvality 

poskytované zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., a k podpoře 

vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou 

technikou špičkové úrovně. 

 Sumář fyzických a právnických osob, jejichž finanční dar převyšoval částku 

10 tis. Kč:  

Ing. L. Kocmanová Taussigová 80,62 tis. Kč 

Hasman Jiří - výtahy       20 tis. Kč 

Nadace ČEZ                                          150 tis. Kč 

Merck spol. s r.o.                                             90,67 tis. Kč 

Köhler Martin              20 tis. Kč        

Propan Butan Servis,a.s.                                                   40 tis. Kč 

Libor Houdek 100 000 Kč 

 

7. Účetní závěrka – výsledky 

Majetek fondu k 31. 12. 2020 činí  3 858 tis. Kč 

z toho hmotný majetek    0 Kč 

finanční majetek      3 858 tis. Kč     

      7.1.  Zhodnocení základních údajů účetní uzávěrky 

Náklady  

Celkové náklady z hlavní činnosti činí 415 tis. Kč a byly vynaloženy na správu 

nadačního fondu.  
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- z toho 97 tis. Kč – představují ostatní náklady na správu a administrativu a také 
náklady na audit účetní závěrky nadačního fondu, 

- z toho 316 tis. Kč – představují osobní náklady z titulu odměn členům správní rady, 

- z toho 2 tis. Kč – představují bankovní poplatky. 
 

Výnosy  

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 415 tis. Kč.  

- z toho 336 tis. Kč – představují příspěvky na úhradu nákladů na provoz nadačního 
fondu, který není krytý výnosy z vlastní činnosti, 

- z toho 79 tis. Kč - Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, 

bankovní úroky - položky výkazu zisku.  

Výsledek hospodářské činnosti je vyrovnaný. Náklady a výnosy v rámci 

hospodářské činnosti nejsou vykazovány. 

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., dosáhl v roce 2020 vyrovnaného výsledku 

hospodaření.  

7.2.  Vlastní zdroje 

Vlastní jmění 

Jmění nadačního fondu k 31. 12. 2020 tvoří peněžitý vklad zřizovatele ve výši 100 tis. 

Kč a zůstatek darovacího fondu ve výši 3 642 tis. Kč. 

V roce 2020 byl darovací fond tvořen přijatými finančními prostředky ve výši 9 379 tis. 

Kč, z toho přijatými účelovými dary pro klinická oddělení Krajské zdravotní, a.s., ve 

výši 506 tis. Kč, příspěvkem od Krajské zdravotní, a.s., na pokrytí provozních nákladů 

ve výši 433 tis. Kč, a příspěvkem na stipendia ve výši 6 785 tis. Kč, a uhrazenými 

vratkami poskytnutých stipendií ve výši 1 655 tis. Kč. Celkové čerpání fondu v roce 

2020 činilo 7 777 tis. Kč, z toho účelové dary pro klinická oddělení Krajské zdravotní, 

a.s., ve výši 386 tis. Kč, použití na pokrytí provozních nákladů Nadačního fondu 336 

tis. Kč, stipendistům bylo vyplaceno 7 055 tis. Kč  

Celková hodnota vlastních zdrojů k 31. 12. 2020 činila 3 831 tis. Kč. 
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Zasedání správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.  

Během roku 2020 se členové správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

sešli celkem na dvanácti zasedáních: 

 zasedání 16. ledna 
- projednání a schválení výroční zprávy Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

za rok 2018  

- volba nového člena správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., Mgr. 
Miroslava Pajonka 
  

 zasedání 10. února 
- projednání a schválení zařazení žadatelů o stipendium na základě jejich 

přihlášek dle 2. výzvy stipendijního programu Nadačního fondu Krajské 

zdravotní, a.s., do stipendijního programu pro akademický/školní rok 

2019/2020.  

 

 zasedání 23. března  
- projednání změny – rozšíření účelu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., a 

změny zakládacího listiny Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 

- projednání a schválení Statutu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 

- projednání a schválení sponzorské smlouvu se společnosti sanofi-aventis, 

s.r.o., na poskytnutí sponzorského příspěvku 40 000 Kč 

- projednání a schválení žádosti o finanční dar ve výši 150 000 Kč Ústecký kraj, 

na pořádání odborné konference „18. Perinatologické dny Ústeckého kraje“ 

- projednání a schválení rozšíření stipendijního programu pro nelékařské 

zdravotnické obory ergoterapeut, psycholog a logoped 

 

 zasedání 27. dubna 

- projednání a schválení darovací smlouvy s Liborem Houdkem o poskytnutí daru 

ve výši 100 000 Kč 

- projednání a schválení smlouvy o úpravě některých vztahů v souvislosti 

s výkonem funkce předsedy správní rady 

- projednání zprávy o činnosti mandatáře dle mandátní smlouvy 

- projednání a schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 150 

000 Kč od Nadace ČEZ 

 

 zasedání 25. května 

- projednání zpráva o hospodaření Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 
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 zasedání 29. června 

- projednání a schválení darovací smlouvy s RNDr. Jiřím Starým o poskytutní 

daru ve výši 5 000 Kč 

- volba nového člena správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, MBA 

- projednání zprávy o činnosti mandatáře dle mandátní smlouvy 

 

 zasedání 10. srpna 

- projednání zprávy o činnosti mandatáře dle mandátní smlouvy 

- projednání a schválení žádosti Krajské zdravotní, a.s., o rozšíření stipendijního 

programu a navýšení stipendijních příspěvků 

- projednání a schválení žádosti o poskytnutí finančního daru Krajskou zdravotní, 

a.s., ve výši 8 519 300 Kč pro podporu stipendijního programu 

 zasedání 29. září  

- projednání a schválení Směrnice o Stipendijním programu Nadačního fondu 

Krajské zdravotní, a.s. 

- projednání a schválení Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské 

zdravotní, a.s., pro akademický/školní rok 2020-2021 

- projednání a schválení formuláře Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve 

formě stipendia, a Žádosti o stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní, 

a.s. 

- projednání zprávy o činnosti mandatáře dle mandátní smlouvy 

- projednání a schválení výzvy mandatáře k předložení návrhu členů výběrové 

komise pro stipendijní program 

 

 zasedání 2. listopadu  

- projednání a schválení podání žádosti společnosti Merck spol. s r.o., o 

poskytnutí finančního daru ve výši 90 067 Kč pro Neurologické oddělení Krajské 

zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z. 

- projednání a schválení darovací smlouvy se společnosti Merck spol. s r.o., o 

poskytnutí finančního daru ve výši 90 067 Kč pro Neurologické oddělení Krajské 

zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z. 

- projednání a jmenování výběrové komise pro posouzení žádostí o zařazení do 

stipendijního programu, a uložení zpracovat zprávu o posouzení žádosti k 

rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., o zařazení 

žadatelů do stipendijního programu 

- projednání a schválení dodatků ke smlouvám o zařazení do stipendijního 

programu ve smyslu navýšení stipendií  
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 zasedání 30. listopadu  

- projednání a schválení finančního daru ve výši 80 620 Kč z projektu „Kabelky 

pomáhají“ (dobročinného kabelkového bazaru) realizovaného zaměstnanci 

Krajské zdravotní, a.s. 

- projednání a schválení formulářů dodatků k uzavřeným smlouvám se 

stipendisty v případech zvyšování kvalifikace stipendistů 

- projednání dodatečné žádosti o zařazení do stipendijního programu za 

akademický rok 2019/2020 MUDr. J.B., a rozhodnutí o nepřiznání stipendia 

 

 zasedání 14. prosince  

- projednání zprávy výběrové komise o posouzení žádostí o zařazení do 

stipendijního programu pro akademický/školní rok 2020/2021 

- rozhodnutí o zařazení žadatelů o stipendium do stipendijního programu pro 

akademický/školní rok 2020/2021 

- schválení smluv o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě stipendia se 

stipendisty zařazenými do stipendijního programu pro akademický/školní rok 

2020/2021 

- projednání a schválení dodatku darovací smlouvy s Jiřím Houdkem 

- projednání a schválení darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro 

podporu oddělení dětské kardiologie Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice 

Děčín, o.z. s Jiřím Hasmanem 

- projednání a schválení dodatku smlouvy se stipendistkou Z.J. 

 

 zasedání 23. prosince  

- projednání a schválení výroční zprávy Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

za rok 2019 

- vzetí na vědomí vzdání se funkce předsedy správní rady Nadačního fondu 

Krajské zdravotní, a.s., Jiřího Vondru 

- volba Mgr. Miroslava Pajonka předsedou správní rady Nadačního fondu Krajské 

zdravotní, a.s., s účinností od 1. 1. 2021 

- vzetí na vědomí vzdání se členství ve správní radě Nadačního fondu Krajské 

zdravotní, a.s., Jiřího Vondru k 31. 12. 2020 

 

předseda správní rady 

SIGNOVÁNO 
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky 

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
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