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1. U� VODNI� USTANOVENI� 

Název nadačního fondu: 

Nadační fond Advance Institute  

 

Sídlo nadačního fondu: 

Praha 4 - Podolí, Na Zlatnici 938/7, PSČ 147 00 

 

Správní rada nadačního fondu od 2.12. 2013: 

Předseda:  Mgr. Henrieta Tulejová M.S.  

Členové: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.  

Prof. MUDr. Jindřich Fínek  

Prof. MUDr. Jana Hercogová 

MUDr. Tomáš Jedlička 

Revizor:  Mgr. Lenka Novotná 

 

Správní rada nadačního fondu do 15.11. 2013: 

Předseda:  Mgr. Henrieta Tulejová, M.S. 

Členové: Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 

PhDr. Alice Hamplová 

Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. 

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA 

Revizor:  Mgr. Lenka Novotná 

 

 

 

2. ZR� I�ZENI� A VZNIK NADAC�NI�HO FONDU AI 

Nadační fond Advance Institute (dále jen „Nadační fond AI“) byl zřízen nadační listinou ve 

formě notářského zápisu sepsanou jménem JUDr. Jany Elšíkové, notářky v Olomouci, 

č.j. N 400/2010, NZ 308/2010 ze dne 21.10.2010. 

 

Jediným zřizovatelem Nadačního fondu AI je společnost Advance Healthcare Management 

Institute s.r.o., IČ: 289 86 024, se sídlem Praha 4, Podolí, Na Zlatnici 938/7, PSČ 147 00, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157951. 

 

Nadační fond AI vznikl dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, a to ke dni 15.11.2010, v oddíle N, vložka 812.  
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3. U� C�EL A POSLA� NI� NADAC�NI�HO FONDU AI 

Nadační fond AI byl zřízen v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech, v platném znění (dále jen „Zákon“) jako účelové sdružení majetku pro dosahování 

obecně prospěšných cílů, konkrétně rozvoj vědy a vzdělávání a zvyšování kvality a zlepšování 

řízení zdravotnictví. Účelem nadačního fondu je účinná podpora vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví v oblasti řízení zdravotnictví a podpora výzkumu v této oblasti. 
 

Posláním nadačního fondu je získávat finanční prostředky od dárců a poskytovat je 

transparentním způsobem na podporu vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví 

v oblasti managementu institucí a na podporu výzkumu v této oblasti. 

 

 

4. SHRNUTI� C� INNOSTI NADAC�NI�HO FONDU AI 

Nadační fond se od svého vzniku koncem roku 2010 věnuje zejména podpoře vzdělávání 

řídících pracovníků ve zdravotnictví v oblasti managementu institucí. V rámci této činnosti 

vypsal Nadační fond čtyři veřejné soutěže o stipendia po 100.000 Kč pro studium v programu 

Master of Healthcare Administration, který poskytuje společnost Advance Healthcare 

Management Institute s.r.o. Informace o soutěži o nadační příspěvek v roce 2013 byla 

zveřejněna na webových stránkách Advance Healthcare Management Institute s.r.o. a 

zaslaná mailem zástupcům zaměstnavatelů cílových skupin pro nadační příspěvek. 

Soutěže o nadační příspěvek/ stipendium se mohou účastnit zaměstnanci zdravotnického 

zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře 

z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnanci neziskového zdravotnického 

zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnanci státní správy, samosprávy 

a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují 

oblasti zdravotnictví.  

Podmínkou pro účast je ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně 

a adekvátní praxe na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky 

apod. nebo příprava na nástup na tuto pozici. 

 

 

 



Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 

 

5 | S t r a n a  
 

 

Kritéria hodnocení uchazečů o nadační příspěvek/ stipendium: 

 

1) Obecná kritéria: 

a. zaměstnanci vybraných institucí, 

b. ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, 

c. adekvátní praxe na manažerské pozici nebo příprava na nástup na tuto pozici. 

2) Kritéria pro udělení nadačního příspěvku/ stipendia  

- uchazeč prokáže, na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, 

motivačního listu a doporučujícího listu, schopnost přispět k vyšší interaktivitě a 

kvalitě programu Master of Healthcare Administration, 

- možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a 

konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje. 

 

O udělení nadačního příspěvku stipendia rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě 

posouzení plnění kritérií. 

 

Rok 2013 

 

Cíl podpory: nadační příspěvky/ stipendia ve výši 100.000 Kč pro studium v programu MHA 

pro rok 2014/2015 

Celkový objem nadačních příspěvků na stipendia: 300.000 Kč 

Počet žádostí o stipendium: 11 

Počet udělených stipendií: 3 

Seznam studentů, kteří dle rozhodnutí správní rady získali nadační příspěvek/ stipendium ve 

výši 100.000 Kč: 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner  –  přednosta II. Chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie, 

Všeobecná fakultní nemocnice 

MUDr. Jiří Froněk, PhD. FRCS  – přednosta Kliniky transplantační chirurgie, Institut Klinické a 

Experimentální Medicíny 

Ing. Petr Nosek - náměstek pro ekonomiku, Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

Udělená stipendia budou vyplacena v průběhu roku 2014 po podpisu smluv o studiu se 

studenty, kteří stipendium získali. 

 

V roce 2013 bylo vyplaceno 7 stipendií v celkové výši 700.000 Kč, která byla udělena 

v předchozím roce (viz Výroční zpráva 2012). 
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5. DA� RCI 

 

Přehled darů poskytnutých nadačnímu fondu v roce 2013 

(podle roku přijetí prostředků) 

 

Společnost                     Částka  v CZK 

GlaxoSmithKline s.r.o.                  100 000 

Fresenius Medical Care – ČR, s. r.o.              456 000 

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.              150 000 

Advance Consulting s.r.o.                30 000 

Advance Institute s.r.o.                  8 000 

Celkem            744 000 

 

6. FINANC�NI� VY� KAZY ZA ROK 2013 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ve zjednodušeném rozsahu) 
 

VÝNOSY    0 Kč 

Přijaté příspěvky celkem  0 Kč 

 

NÁKLADY 8 000 Kč 

Ostatní náklady celkem   8 000 Kč  

 
ROZVAHA (ve zjednodušeném rozsahu) 
 

 Stav k  
prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

AKTIVA          274 000 Kč 315 000 Kč 

Krátkodobý majetek celkem   274 000 Kč   315  000 Kč 

   

PASIVA         274 000 Kč 315 000 Kč 

Vlastní zdroje celkem 274 000 Kč    311 000 Kč 

Cizí zdroje celkem x 4 000 Kč 
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7. SPRA�VNI� NA� KLADY ZA ROK 2013 

V souladu se statutem Nadačního fondu AI jsou náklady související se správou nadačního 

fondu vedeny odděleně od nákladů na nadační příspěvky. 

Náklady na správu nadačního fondu za období nepřekročily výši stanovenou článkem 9 

statutu Nadačního fondu Advance Institute, tj. 10 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních 

příspěvků: 

                   2013 
Nadační příspěvky (v CZK)       300 000 Kč 

Náklady na správu Nadačního fondu AI (v CZK)                                            8 000 Kč 

 v % z nadačních příspěvků                    2,7 % 

 

 

8. VY� ROK REVIZORA NADAC�NI�HO FONDU AI  

V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve 
znění platném do 31. 12. 2013 a v souladu se statutem Nadačního fondu AI vydávám tuto 
zprávu. 
Prohlašuji, že jsem: 

- zkontrolovala plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků 
v roce 2013 a konstatuji, že v žádném z případů nebyly tyto podmínky porušeny, 

- přezkoumala správnost účetnictví Nadačního fondu Advance Institute a konstatuji, že 
v roce 2013 bylo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- se ujistila, že Správní náklady fondu byly v roce 2013 evidovány odděleně od Nákladů 
na nadační příspěvky a nepřekračují statutem stanovenou výši, 

- se ujistila, že činnost vyvíjená Nadačním fondem Advance Institute byla v roce 2013 v 
souladu se Statutem Nadačního fondu Advance Institute i v souladu se zákonem 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

 
Konstatuji, že Nadační fond Advance Institute splnil v roce 2013 povinnosti dané zákonem 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a dalšími právními předpisy.  
 
Zároveň vyjadřuji názor, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s ověřova-
nou účetní závěrkou a že tato účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný 
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace k 31. 12. 2013 a výsledku 
hospodaření za rok 2013.  

V Praze dne 20. června 2014                                                                                        

Mgr. Lenka Novotná 

revizor Nadačního fondu Advance Institute 
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Mnozí lidé se změn ve zdravotnictví obávají. Studenti programu MHA 
realizovaném společností Advance Healthcare Management Institute s.r.o., 

mezi které patří i příjemci nadačních příspěvků Nadačního fondu Advance 

Institute, se učí změny ve zdravotnictví využívat a přispívat tak ke zlepšování 

řízení českého zdravotnictví.  

 

Děkujeme všem, kteří nám při realizaci tohoto programu pomáhají. 

 

 

 

                                                                                                                           
 

Mgr. Henrieta Tulejová,  M.S. 

 

Předsedkyně správní rady Nadačního fondu AI  

a  partner Advance Healthcare Management Institute s.r.o. 


