VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

ELPIDA, nadační fond
Bartolomějská 11
PRAHA 1
IČ 26705753
zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle N, vložka 454

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002
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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Elpida, nadační fond byl zřízen dne 29.4.2002 sepsáním zakládací listiny o zřízení nadačního
fondu. Zřizovatelem nadačního fondu je společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., se sídlem Praha
4 Na Pankráci 17/1685, IČ: 48114057.

Na základě sepsání zakládací listiny byl dne

17.6.2002 poveden zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze.
Svoji činnost započal nadační fond dne 29. 4. 2002.
Na svém zasedání dne 29. 4. 2002 přijala správní rada Statut nadačního fondu, upravující
v souladu s § 4 zákona č. 227/1997 Sb. – o nadacích a nadačních fondech, postup pro jednání
orgánů nadačního fondu a další podmínky činnosti nadačního fondu.
Tato výroční zpráva je vypracována pro hodnocení období od vzniku nadačního fondu do
konce roku 2002.

II.
OBSAHOVÁ ČÁST
Struktura výroční zprávy odpovídá členění v Článku 28 Statutu nadačního fondu. Fond vede
podvojné účetnictví, tomu je přizpůsoben obsah zprávy a použitá terminologie.

A/ PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH FONDU,
JEJICH SPLATNOSTI A VÝŠI

Přehled o majetku fondu k 31.12.2002

nehmotný dlouhodobý majetek (www.stránka)

210 000 Kč

hmotný dlouhodobý majetek (počítač)

57 181 Kč

zásoby (papíry, obálky, desky)

195 378 Kč

pokladna

1 015 Kč

bankovní účty

1 170 627 Kč

poskytnuté zálohy

141 560 Kč
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Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, uvedený v tabulce je snížen o odpisy ve výši
9 464,- Kč u hmotného majetku , resp. 52 500,- Kč u nehmotného majetku.
Dále jsou v účetnictví nadačního fondu zachyceny plně odepsané drobné dlouhodobé hmotné
předměty v pořizovací ceně přesahující v jednotlivém případě 3000,- Kč. Jedná se nábytek
v pořizovací ceně celkem 170 875,- Kč, fax a telefonní přístroj.

Závazky nadačního fondu k 31.12.2002

Nadační fond měl závazky k dodavatelům služeb a majetku ve výši 241 319 Kč, jedná se o 10
neuhrazených faktur, které jsou k datu zpracování této zprávy již uhrazeny.
Další závazky jsou v účetnictví zachyceny vůči pracovníkům fondu, Finančnímu úřadu,
Pražské správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovně v úhrnné výši
32 614 Kč, vznikají vždy při zúčtování mezd a jsou běžně vyrovnány na začátku následujícího
měsíce.

B/ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH NADAČNÍCH DARŮ S UVEDENÍM VÝŠE
DARU A OSOBY, KTERÁ JE POSKYTLA

V průběhu roku obdržel Fond dva dary, a to dne 28.6.2002 ve výši 2 000 000 Kč a dne
16.9.2002 ve výši 1 160 000 Kč, oba od GlaxoSmithKline, s.r.o.,

IČ 48114057, sídlem

Praha 4, Na Pankráci 17/1685.
Kromě toho při založení fondu byl zakladatelem vložen majetkový vklad ve výši 500 000 Kč.

C/ PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU FONDU S UVEDENÍM HODNOTY
MAJETKU, KTERÝ BYL POUŽIT A ÚČELU POUŽITÍ

Majetek nadačního fondu smí být dle §21 zákona 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech
použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadačního fondu jako
nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.
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Při použití této terminologie byl v roce 2002 majetek fondu použit pouze na správu fondu,
žádné příspěvky ve smyslu zákona nebyly poskytnuty.

Finanční prostředky fondu byly použity
-

na pořízení dlouhodobého majetku ( viz tabulka o majetku) a

-

k pokrytí nákladů, vzniklých v souvislostí s aktivitami fondu ( projekty)

Pro účely přehledu o použití majetku nadačního fondu k pokrytí nákladů byly aktivity Fondu
rozděleny do níže uvedených skupin

zak.

účelové členění nákladů

částka

11

České zdravotnické fórum

886 538 Kč

12

AMI COMMUNICATIONS

556 593 Kč

21

Nábytek

173 644 Kč

22

kancelářské potřeby, vybavení kanceláře

68 893 Kč

23

Nájemné

42 500 Kč

24

mzdy a dohody o provedení práce, vč. Pojištění

217 658 Kč

25

služby (zejm. telefon)

18 772 Kč

26

právní služby

106 155 Kč

27

odpisy dlouhodobého majetku

61 964 Kč

28

ostatní správní režie

116 926 Kč

Přehled aktivit nadačního fondu s uvedením vynaložených nákladů ve výše uvedené tabulce
na konkrétní aktivity nadačního fondu:
-

ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM

V prvním roce své existence prokázalo a potvrdilo České zdravotnické fórum oprávněnost svého vzniku. Prvním přínosem bylo, že lidé -odborníci a manažeři-,
kteří každodenně řídí české zdravotnictví, se začali společně scházet u jednoho stolu a byli
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schopni si navzájem naslouchat a dohodnout na klíčových otázkách. Tato platforma sloužila
k vytváření alternativních názorů a projektů, které vždy přinášejí jiný pohled na již zaběhnutá
řešení. V neposlední řadě se jedná o tým odborníků, kteří sami iniciovali několik zásadních
projektů, které mohou zcela zásadně ovlivnit české zdravotnictví, jako je např. úvodní analýza
stavu českého zdravotnictví, cenotvorba a úhrada léčiv, propojení sociálního a zdravotního
pojištění, podpora regionálního zdravotnictví, atd.

-

AMI COMMUNICATION
Finanční prostředky této agentuře byly poskytnuty za následující služby:
Organizační zajištění projektu „Zlatý podzim s Elpidou“, především komplexní zajištění
první akce NFE pro seniory – výlet do Lán – pro 60 seniorů.

-

Zajištění průzkumu kvality života seniorů ve spolupráci s Institutem pro výzkum trhu –
GFK Praha s.r.o., a jeho následná medializace.

-

Poskytnutí dvou mediálních tréninků pro ředitelku NFE

-

Komplexní zajištění tiskové konference NFE u příležitosti Mezinárodního dne seniorů

-

Návrh obsahové struktury webové stránky www.elpida.cz včetně její pravidelné
aktualizace

-

Rozeslání vánočních přání do vybraných domovů důchodců a center sociální péče

-

Pravidelný měsíční agenturní servis zahrnující permanentní komunikaci s médii, příprava
a realizace výstupů.

- ZLATÝ PODZIM S ELPIDOU

Projekt určený všem seniorům ke zkvalitnění jejich života.
Jeho záměrem je zapojit seniory do aktivního života organizováním společných akcí,
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informovat je a vzdělávat, a zároveň vytvořit komunitu lidí, která se stane jejich zázemím
a oporou.

Výlet do Lán
První realizovanou akcí v rámci „Zlatého podzimu s Elpidou“ byl výlet seniorů do Lán,
který se uskutečnil v říjnu 2002. Senioři z Centra sociálních služeb Praha 2 a Praha 4 Jižní Město a Domova důchodců Jílové u Prahy, navštívili

Muzeum Classic, s

pamětnickými modely sportovních vozů, pomník rodiny Masarykových, pamětní síň
Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže a rovněž se prošli se po zámeckém
areálu. Senioři strávili v Lánech příjemný den.

Její instalace proběhla v posledním čtvrtletí 2002. Rozeslali jsme PF 2003 všem
domovům důchodců a domům s pečovatelskou službou s informací na zadní straně
pohlednice o tom, že bezplatná informační služba pro seniory nabízí odborné rady
z oblasti lékařské, psychologické, právní či sociální. Odborně vyškolený personál Zlaté

PF 2003
linky je pro klienty k dispozici od pondělí do pátku, a to vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Mimo uvedenou dobu je v provozu záznamník, na který mohou senioři zanechat svůj
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dotaz či stížnost. Podle povahy problému na ně odborní pracovníci odpovědí do tří dnů až
tří týdnů (provoz Zlaté linky seniorů bude postupně rozšířen i na dopolední hodiny).
Provoz linky se setkal s velkým zájmem.

D/ VYJÁDŘENÍ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL STANOVENÝCH PRO OMEZENÍ
NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADAČNÍHO FONDU

Statut nadačního fondu stanoví následující pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se
správou nadačního fondu: Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou
nadačního fondu nesmí převýšit 80% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12.
téhož roku.
Náklady nadačního fondu v roce 2002 dosáhly výše 2.249.664,- Kč. Majetek nadačního fondu
podle jeho stavu k 31.12.2002 činil 1.775.760,- Kč.
V roce 2002 došlo k nedodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů souvisejících se
správou nadačního fondu. Příčinou jsou následující důvody: 1) v souvislosti se zahájením
činnosti nadačního fondu bylo třeba vynaložit jednorázové náklady na zařízení sídla
nadačního fondu, 2) v souvislosti se zahájením činnosti bylo třeba vynaložit náklady na
započetí realizace jednotlivých projektů uvedených v bodě c) včetně zajištění odpovídající
prezentace projektů mezi širokou i odbornou veřejností, 3) náklady na realizaci některých
projektů, které byly vynaloženy přímo nadačním fondem v souvislosti s činností, která je
v souladu s účelem nadačního fondu, spadají z hlediska použité terminologie pod obecné
označení náklady na správu nadačního fondu, jakkoliv charakterem svého skutečného užití
byly vynaloženy ve prospěch třetích osob.

E/ ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V ROČNÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE

Náklady nadačního fondu dosáhly v roce 2002 výše 2 249 644 Kč, poskytnuté nadační dary
dosáhly výše 3 116 000 Kč, hospodářský výsledek je 910 356 Kč. Nadační fond nedosáhl
žádných příjmů z hospodářské činnosti, proto jeho příjmy ( nadační dary)

ve smyslu

ustanovení §18, odst. 4, zákona 586/92 Sb., o dani z příjmů nejsou předmětem daně z příjmů
právnických osob.
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Vzhledem k tomu, že nebyla dosažena žádná z hranic stanovená v §24, odst.2. zákona, nebude
roční účetní závěrka ověřena auditorem.

F/ PŘEHLED O OSOBÁCH, KTERÝM BYLY POSKYTNUTY NADAČNÍ
PŘÍSPĚVKY K ÚČELU, PRO KTERÝ BYL NADAČNÍ FOND ZŘÍZEN

V období od svého vzniku od konce roku 2002 neposkytl nadační fond třetím osobám žádné
nadační příspěvky ve smyslu použité zákonné terminologie.

III.
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Činnost nadačního fondu v období od svého založení do konce roku 2002 se především
soustředila na zahájení jednotlivých projektů, které vzhledem ke svému charakteru budou
přinášet výsledky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Úspěchem nadačního fondu je
nastartování projektu „Zlatý podzim s Elpidou“, v němž byla realizována především „Zlatá
linka seniorů“, bezplatná telefonní informační služba. Výzkum mezi seniory, který provedl
Institut pro výzkum trhu, GFK Praha s.r.o., se staly důležitým podkladem pro adresnější
orientaci dalších programů pro seniory. České zdravotnické fórum realizovalo dvě
konference, na kterých se sešli klíčoví zástupci hlavních aktérů ve zdravotnictví a nastartovala
se otevřená komunikace o palčivých problémech našeho zdravotnictví.
První ohlasy činnosti nadačního fondu prokazují, že zvolená orientace činnosti nadačního
fondu jednak na podporu vývoje a výzkumu, především ve sféře poskytování zdravotní péče a
též podporu specifické věkové skupiny obyvatel, jakou je skupina seniorů, kteří jsou však
zároveň hlavní skupinou obyvatel – uživatelů zdravotní péče, je cestou, která má perspektivu,
a kterou v České republice dosud příliš subjektů obdobného charakteru nejde. Činnost
nadačního fondu v prvním hodnoceném období byla v souladu s konkrétním vymezením
činnosti dle článku 29 odst. 1 Statutu nadačního fondu.
Skutečností je, že v prvním hodnoceném období za které se vyhotovuje tato zpráva, došlo
k překročení limitu pro omezení nákladů spojených se správou nadačního fondu, nicméně
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k této skutečnosti došlo na základě důvodů uvedených v této zprávě, kdy především
významnou většinu nákladů na správu nadačního fondu představují náklady na uskutečňování
činnosti, jak ji má nadační fond vymezenu ve svém Statutu. Nadační fond od počátku své
činnosti vyhledává a oslovuje subjekty, které vykonávají činnost, která je v souladu
s vymezeným účelem nadačního fondu, a to pro případné poskytování nadačních příspěvků
těmto subjektům na jejich činnost. Vzhledem k tomu, že v oblasti orientace nadačního fondu
nepůsobí v ČR dosud dostatečné množství takových subjektů, započal nadační fond s realizací
některých připravených projektů svým jménem, kdy již v době zpracování této právy lze
předpokládat, že dojde k postupnému přesunutí konkrétní realizace projektů na třetí osoby a
nadační fond se na činnosti bude podílet především formou poskytování nadačních příspěvků.

V Praze dne 27.5.2003

Příloha: účetní závěrka za rok 2002

SPRÁVNÍ RADA:

MUDr. Beáta Asarlidu

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, Csc.

Prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.
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