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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 

IČ      :          287 07 117 

Vznik:          13. 8. 2009 

Zřizovatel:   Krajská zdravotní, a.s.  

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

nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, 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,  

Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku v oddílu N, vložka 105. 

 

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

Správní rada: 

Předseda: Jiří Vondra 

Členové: MUDr. Jiří Mrázek 

                     Ing. Vojtěch Krump 

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

Nadační fond byl zřízen za účelem zajišťování finančních prostředků, a to zejména: 

    k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a 

zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic 

Krajské zdravotní, a. s., 

    k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické 

péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., 

    k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a 

jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně 

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

 Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., vznikl 13. 8. 2009. 

Jednou z hlavních aktivit tohoto fondu je zaměření na Stipendijní program 

Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. 

 Tento program má za úkol podpořit zvyšování odborné úrovně a kvality 

poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 

Děčín, odštěpný závod, Nemocnice Chomutov, odštěpný závod, Nemocnice Most, 

odštěpný závod, Nemocnice Teplice odštěpný závod a Masarykovy nemocnice Ústí 

nad Labem, odštěpný závod, a to zejména aktivitami přispívajícími k růstu, 

prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu.  

 Hlavním záměrem tohoto programu je získat zájem studentů lékařských fakult, 

kteří by po řádném ukončení studia chtěli pracovat v jedné z nemocnic Krajské 

zdravotní, a. s.   

 Vytvořením Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

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

následné spravování finančních darů, kdy dárci jsou zejména velké podniky, různé 

fondy či nadace, výtěžky ze společenských a kulturních akcí a v neposlední řadě 

také spokojení pacienti či jejich příbuzní. 

Takto získané nadační příspěvky směřují do společnosti Krajská zdravotní, a.s. 

k jednotlivým odštěpným závodům a oddělením, a to přímo k přesně vymezenému 

účelu, specifikovanému v Darovací smlouvě mezi dárcem a Nadačním fondem 

Krajské zdravotní, a. s. 

 

5. Přehled o nadačních darech 

Finanční nadační dary: 

Krajská zdravotní, a.s. 5 429 tis. Kč    

Ostatní fyzické a právnické osoby  805 tis. Kč   
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6. Přehled o poskytnutých příspěvcích 
 

 Finanční prostředky, které Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., získal, 

použité na proplacení stipendií budoucím zaměstnancům Krajské zdravotní, 

a.s. činily v roce 2018 částku ve výši 3 785,5 tis. Kč. 

 Jmenný přehled stipendistů  -  rok 2018 

 

 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:  

Nadace O2                                                                         15 tis. Kč 

Adamovská Kristýna Járová Eliška Rudenko Xenia 

Aksionau Dzmitry Joneš Jakub Říhová Andrea 

Barcíková Alice Kadlec Albert Seif Prokop 

Bayerová Monika Kaplanová Kristýna Semanová Lucie 

Bendová Tereza Khantaeva Olga Sobotková Lada 

Biedermann Denis Klouček Filip Sonnenbergová Šárka 

Bleho Ondřej Kochová Kamila Součková Anna 

Boudová Katrin Kolajová Eliška Soukup Pavel 

Černá Tereza Kreisslová Anežka Stádníková Miroslava 

Černý Filip Lánská Natálie Stoklasa Martin 

Debnar Martin Marečková Lucie Šauerová Alžběta 

Dinh Xuan Thinh Marková Monika Švingr Michal 

Doleželová Petra Marschová Lucie Tille Viktorie 

Dupák Tomáš Axel Marušáková Nikola Tůmová Denisa 

Dvořák Jakub Mazancová Magdaléna Valinská Kateřina 

Dvořáková Tereza Miněk David Vaňková Kateřina 

Džulová Anna Mrovčáková Kateřina Volešová Iva 

Filipová Stanislava Mužná Karolína Vošahlíková Lucie 

Fléglová Iveta Neradová Jarmila Vybulka Jan 

Fouknerová Sára Patáková Lenka Worthová Adéla 

Fričová Anna Pecáková Lucie Zabdi Uddai 

Hanzlíček Marek Pešková Aneta Zahradník Petr 

Horák Jakub Pokorný Petr Zankerová Aneta 

Jančárková Adéla Prchalová Lenka Zelenka Martin 
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Gedeon Richter Marketing ČR,s.r.o.                                    10 tis. Kč 

Michaela Lecjaksová                                                10 tis. Kč 

Ing.Lenka Kocmanová                                                        50 tis. Kč 

Swiss Life Select ČR,s.r.o.                                                   50 tis. Kč 

Merck spol. s r.o.                                             89 tis. Kč 

Statutární město Děčín                                 50 tis. Kč 

Nadace ČEZ                                                                   300 tis. Kč 

Ing.Eva Urbanová                                    12,3 tis. Kč 

PropanButanServis,a.s.                                                         30 tis. Kč 

Nadace ČEZ                                                        150 tis. Kč 

Merck spol.s r.o.                                                              95 tis. Kč 

 

7. Účetní závěrka – výsledky 

Majetek fondu k 31. 12. 2018 činí  2 924 tis. Kč 

z toho hmotný majetek    0 Kč 

finanční majetek      2 924 tis. Kč     

       

7.1.  Zhodnocení základních údajů účetní uzávěrky 

Náklady  

Celkové náklady z hlavní činnosti činí 380 tis. Kč a byly vynaloženy na správu 

nadačního fondu.  

- z toho 85 tis. Kč – představují ostatní náklady na správu a administrativu a také 
náklady na audit účetní závěrky nadačního fondu, 

- z toho 291 tis. Kč – představují osobní náklady z titulu odměn členům správní 
rady, 

- z toho 4 tis. Kč – představují bankovní poplatky. 
 

Výnosy  

Celkové výnosy z hlavní činnosti činí 429 tis. Kč.  
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- z toho 379 tis. Kč – představují příspěvky na úhradu nákladů na provoz 
nadačního fondu, který není krytý výnosy z vlastní činnosti, 

- z toho 49 tis. Kč - Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, 

položky výkazu zisku.  

Výsledek hospodářské činnosti je vyrovnaný. Náklady dosahují výše 34 tis. Kč za 

zajištění odborné části konference pořádané Krajskou zdravotní, a.s., stejné výše i 

výnosy od sponzora konference 

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s. dosáhl v roce 2018 zisku ve výši 49 tis. 

Kč.  

V roce 2018 došlo ke zrušení limitu pro náklady na zjištění jeho správy ve výši 3% 

z poskytnutých příspěvků. K tomuto zrušení došlo na základě schválení správní rady 

Nadačního fondu Krajské zdravotní a.s. ze dne 12. 11. 2018. 

7.2.  Vlastní zdroje 

Vlastní jmění 

Jmění nadačního fondu k 31. 12. 2018 tvoří peněžitý vklad zřizovatele ve výši 100 tis. 

Kč a zůstatek darovacího fondu ve výši 2 674 tis. Kč. 

V roce 2018 byl darovací fond tvořen přijatými finančními prostředky ve výši 6 741 

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

výši 805 tis. Kč, příspěvkem od Krajské zdravotní, a.s. na pokrytí provozních nákladů 

ve výši 379 tis. a příspěvkem na stipendia ve výši 5 050 tis. a uhrazenými vratkami 

poskytnutých stipendií ve výši 507 tis. Kč. Celkové čerpání fondu v roce 2018 činilo 

5 034 tis. Kč, z toho účelové dary pro klinická oddělení Krajské zdravotní a.s. ve výši 

870 tis., použití na pokrytí provozních nákladů Nadačního fondu 379 tis., 

stipendistům bylo vyplaceno 3 785 tis. Kč  

Celková hodnota vlastních zdrojů k 31. 12. 2018 činila 2 863. tis. Kč. 

8. Zasedání správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.  

Během roku 2018 se členové správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., 

sešli celkem šestkrát: 

 první zasedání se konalo dne 9. 2. 2018  
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- Správní rada projednala a schválila žádost stipendisty Bc. Michala Urbana o 

odklad plnění závazku vůči KZ 

- Správní rada projednala žádost stipendisty Jana Bláhy o odstoupení od 
smlouvy  

- Správní rada projednala a schválila návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy 
Správní rady NF 

 
  

 

 druhé zasedání se konalo dne 21. 6. 2018 
 

-  Správní rada projednala a schválila účetní závěrku za rok 2016 a 2017 a dále 

způsob naložení s hospodářským výsledkem za rok 2017 

 

 třetí zasedání se konalo dne 27. 8. 2018  
 

- Správní rada projednala a schválila leták/inzerát pro nábor stipendistů na 

akademický rok 2018/19 

 

 čtvrté zasedání se konalo 17. 9. 2018 

 

- Správní rada projednala a schválila návrh na rozšíření účelu Nadačního fondu 

KZ,a.s. změnou a doplněním článku II zakládací listiny Nadačního fondu 

KZ,a.s. 

- Správní rada projednala a schválila žádost stipendisty Milana Křižana o 

odstoupení od smlouvy a možnosti měsíčního splácení vyplaceného stipendia 

 

 páté zasedání se konalo dne 24. 9. 2018 

 

- Správní rada projednala a schválila zaktualizované verze: 

- NFKZ07 FO 0002 Smlouva o poskytnutí stipendia a NFKZ07 SM0002 

Směrnice o stipendijním programu Nadačního fondu KZ,a.s. 

 

 

 šesté zasedání se konalo 12. 1. 2018 

 

- Správní rada projednala a schválila seznam žadatelů o stipendia na 

akademický rok 2018/19 

- Správní rada projednala a schválila vyhlášení 2. výzvy k podávání přihlášek 

do stipendijního programu 2018/19  

 

Signováno 

předseda správní rady
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9. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky za     

                     období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
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