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Mgr. Denisa Rísová

výkonná ředitelka

NADACE AGEL

ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉ ŘEDITELKY NADACE AGEL

Milí čtenáři, vážení přátelé nadace,

na úvod bych začala citátem od velmi známé 

a moudré dámy M. Thatcher: „Nikdo by si 

nepamatoval Milosrdného Samaritána, pokud by 

měl pouze dobročinné úmysly. On měl i peníze.“

NADACE AGEL funguje a pomáhá již od června 

2011. Jsme tu necelé 3 roky a za toto období, 

musím konstatovat, jsme pomohli mnoha lidem 

i sdružením při plnění jejich snů, cílů a potřeb. 

Uznáváme hodnoty, které umožňují překonávat 

překážky osudu a měnit svět k lepšímu.

Rok 2013 byl úspěšným rokem ve všech směrech. 

Na podporu těch, kteří to potřebují, jsme ve 

srovnání s předchozím obdobím věnovali větší 

množství fi nancí. Založili jsme i stránku na sociální 

síti Facebook, kde je možné vidět, jak pomáháme

a čemu se právě věnujeme. Na webových stránkách 

jsme doplnili informace, které pomáhají a usnadňují 

získat odpovědi na všechny vaše otázky. Měli jsme 

množství telefonátů i emailů, na které jsme rádi 

odpovídali. Dostali jsme poděkování, která nás velmi 

těší jako ocenění za naši práci. Zúčastnili jsme se 

také aukce pro pomoc jednoho z našich subjektů, 

kterého jsme už vícekrát podpořili. Do aukce 

jsem darovala obraz, abych podpořila myšlenku

fi lantropie.

Jsme velmi rádi, že NADACE AGEL pomáhá stále 

ve větší míře. Finanční prostředky přerozdělujeme 

v souladu s veřejně prospěšným účelem. Těší mě, 

že za tak relativně krátkou existenci máme subjekty, 

které pravidelně podporujeme a které i v budoucnu 

hodláme podporovat.
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Na závěr chci poděkovat našim partnerům 

a dárcům, díky nimž může NADACE AGEL 

podporovat ty, kteří to nejvíce potřebují. Děkuji

i každému jednotlivci, který nás podpořil a pomáhá

při realizaci našich projektů a samozřejmě

i členům správní a dozorčí rady.

Věřím, že i v tomto roce budeme spolehlivým 

partnerem a naše pomocná ruka umožní mnohým 

žadatelům cestu ke kvalitnějšímu životu.

Přeji vám za NADACI AGEL mnoho důvodů

k úsměvu, pozitivní myšlení a plnění snů.

ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉ ŘEDITELKY NADACE AGEL
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02 POSLÁNÍ, CÍLE A VIZE
PRO DALŠÍ OBDOBÍ
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NADACE AGEL je nezávislá a státem registrovaná 

nezisková organizace. Byla zapsána v nadačním 

rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 

362, svým zřizovatelem, společností AGEL a.s. Ta 

chce přispívat svojí solidaritou k pomoci těm, kteří 

to potřebují, a tak měnit svět na radostnější místo.

Už ze Statutu nadace vyplývá, že hlavní snaha 

je podpora humanitárních aktivit právnických

a fyzických osob, zejména ve sféře zdravotnictví 

a v sociální oblasti, tedy osob, které naši pomoc 

nejvíce potřebují, protože buď nejsou zdraví, 

nebo nemají dostatek fi nancí a zázemí. Peněžní 

prostředky tak přerozdělujeme v souladu s veřejně

prospěšným účelem.

Nadace chce i nadále cíleně podporovat sféru 

výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Vize nadace je pomáhat ještě většímu množství

subjektů než v loňském roce, vytvořit další projekty,

šířit a ukázat, že s korporátní zodpovědností to 

myslíme opravdu vážně. Věříme, že se nám podaří

získat další sponzory a dárce pro naše společné

plnění cílů.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL,
SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013

Obchodní název: NADACE AGEL

Den zápisu: 22. června 2011

  NADACE AGEL je vedena

  v nadačním rejstříku

  u Krajského soudu v Brně,

  oddíl N, vložka 362

Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1,

  PSČ 796 04

IČ: 292 83 868

Právní forma: nadace

Účel nadace ke dni 31.12.2013:

- všestranná podpora humanitárních aktivit 

právnických a fyzických osob sledujících obecně 

prospěšné cíle, zejména se zaměřením

 na podporu projektů a aktivit zdravotního 

 a sociálního charakteru a projektů a aktivit

 v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví,

- podpora rozvoje zdravotní péče, podpora 

komplexního rozvoje diagnostických a léčebných 

metod zabývajících se problematikou zejména 

onkologických pacientů,

- přispívání na vybavení zdravotnických zařízení 

s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty, 

- shromažďování a účelné vynakládání fi nančních 

a dalších prostředků k podpoře výzkumných 

a osvětových programů zaměřených na prevenci, 

diagnostiku a léčení zejména onkologicky 

nemocných pacientů, 

- podpora fi nancování výzkumu a vzdělávání

 odborníků zejména v oblasti onkologie,

 kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie,

 rehabilitace, gastroenterologie včetně

 zahraničních stáží a studijních pobytů, 

pořádání národních a mezinárodních seminářů

 a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým

 zaměřením, 

- podpora preventivní zdravotní péče, provádění 

a organizování edukační a osvětové činnosti 

zaměřené na zdraví, 

- publikační a propagační činnost a spolupráce 

s obdobnými nadacemi, 

- další cíle dle rozhodnutí správní rady nadace.

Zřizovatel:

AGEL a.s., identifi kační číslo: 005 34 111

Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04

Výše nadačního jmění:  1.500.000,-- Kč

Způsob jednání správní rady:

Za NADACI AGEL je oprávněn jednat předseda 

správní rady. K písemnému právnímu úkonu jménem 

nadace je zapotřebí podpisu nejméně dvou členů 

správní rady, z toho jeden podpis musí být podpis 

předsedy správní rady.
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03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL,
SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
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Výkonná ředitelka:

Mgr. Denisa Rísová

Správní rada:

Složení statutárního orgánu NADACE AGEL
ke dni 31.12.2013

Ing. Iveta Ostruszková, MBA
předsedkyně správní rady

doc. MUDr. Renata Soumarová, 
Ph.D., MBA
členka správní rady

Ing. Karel Kantor
člen správní rady



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL,
SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013

11

Romana Horáková
členka dozorčí rady

Dozorčí rada:

PhDr. Dušana Chreneková, MBA
předsedkyně dozorčí rady

MUDr. Dana Polachová
členka dozorčí rady

Helena Černošková
členka dozorčí rady
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04 PODPOŘENÉ PROJEKTY
A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
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Pod pojmem PROJEKT, pro účely naší nadační 

práce, chápeme jakékoliv naplňování dlouhodobě 

plánovaného sociálního, ozdravného, vzdělávacího 

či např. sportovně kulturního programu, jehož 

realizace se shoduje s hlavním posláním NADACE 

AGEL a jejími stanovenými cíli.

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI rozlišujeme na žádosti 

o nadační příspěvek podané jak od různých 

společností a organizací včetně spolků všeho 

druhu, tak rovněž přímo od občanů, za účelem 

poskytnutí fi nanční pomoci na zakoupení konkrétní 

věci nebo uhrazení např. speciálního pobytu, 

léčení či jiných akcí, které mají parametry aktivit 

deklarovaných ve Statutu NADACE AGEL.

Všechny došlé žádosti týkající se podpory 

nejrůznějších projektů i žádosti o nadační 

příspěvky, obdržené od občanů i organizací, 

členové správní rady NADACE AGEL velice 

pečlivě zkoumají, prověřují a hodnotí, aby fi nanční 

příspěvky byly poskytnuty skutečně na zdravotní, 

charitativní, vzdělávací a další potřebné účely, včas 

byly odhaleny případné podvody či přemrštěné 

nebo nesolidní požadavky; zástupci nadace 

zároveň porovnávají jednotlivé žádosti mezi 

sebou, aby na stejné či podobné vznesené nároky 

nebyly poskytovány příspěvky v nepoměrné výši

a nevznikaly zde velké disproporce mezi

jednotlivými podpořenými projekty nebo

individuálními žádostmi.

NADACE AGEL v roce 2013 podpořila celkem 31 

žádostí. Z toho bylo 10 projektů, 6 individuálních 

žádostí od organizací a 15 individuálních žádostí 

od občanů.

A) PODPOŘENÉ PROJEKTY

1.  Prvním podpořeným projektem bylo 

poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 15 000,- 

Kč sdružení Parkinson Slovácko o.s. se sídlem 

v Dubňanech. Finance byly využity k organizaci 

projektu „Parkinson nezná hranic“. NADACE AGEL

tímto způsobem přispěla k realizaci setkání osob 

s touto nemocí z České republiky, Rakouska

a Polska u příležitosti Světového dne Parkinsonovy 

choroby. Tato akce významně podpořila zdravotní,

sociální a humanitární aktivity a cíle občanského

sdružení a přispěla ke zvýšení povědomí veřejnosti

o Parkinsonově nemoci. 

2.  V rámci druhého podpořeného projektu 

NADACE AGEL přispěla Občanskému sdružení 

Babybox pro odložené děti – STATIM částkou 

ve výši 20 000,- Kč na zprovoznění schránky pro 

odložené děti v Nemocnici Prostějov. K zahájení 

provozu 56. babyboxu v České republice došlo

23. dubna, kdy byl předsedkyní správní rady 

NADACE AGEL Ing. Ivetou Ostruszkovou, MBA,

zároveň předán symbolický darovací šek zakladateli

babyboxů Ludvíku Hessovi.

Předání symbolického darovacího šeku Ludvíku 

Hessovi
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

3. Díky příspěvku NADACE AGEL mohlo pět dětí 

z Dětského domova Černá Voda během července 

strávit příjemné dva týdny na dětském táboře 

pro děti zaměstnanců skupiny AGEL v krásném 

prostředí rekreačního střediska Losinka v Rapotíně 

u Velkých Losin na Šumpersku. NADACE AGEL 

na jejich pobyt poskytla příspěvek v celkové výši 

31 500,- Kč. Pro děti zde byl připraven bohatý 

program plný her, soutěží, zábavy a legrace 

v duchu města Kocourkova.

Předání darovacího šeku dětem z Dětského domova

Černá Voda na letním táboře v Rapotíně

4. NADACE AGEL se dále rozhodla podpořit 

sportovní aktivity tělesně postižených a věnovala 

částku 50 000,- Kč sportovnímu klubu vozíčkářů SK 

BESKYD HANDICAP. Tento sportovní klub pořádá 

každoročně jedno kolo první ligy ragby vozíčkářů, 

které se letos konalo 7. a 8. září v Ostravě právě 

díky využití prostředků věnovaných nadací.

Předání symbolického šeku členům SK BESKYD 

HANDICAP

5. Dalším podpořeným projektem bylo poskytnutí 

nadačního příspěvku na organizaci letního 

tábora pro skupinu dětí a mládeže s mentálním 

a zdravotním postižením, který se konal v srpnu 

ve Velkých Karlovicích. Také díky příspěvku 

NADACE AGEL ve výši 6 000,- Kč měli účastníci 

tábora možnost užít si klasický letní tábor plný 

různých aktivit a zábavy, pouze přizpůsobený jejich 

možnostem a postižení. 

6.   V rámci dalšího realizovaného projektu 

NADACE AGEL poskytla příspěvek ve výši 30 000,- 

Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole 

JISTOTA v Prostějově na bezbariérovou úpravu 

automobilu FORD TOURNEO CUSTOM spočívající 

v instalaci nájezdové plošiny. Cílem tohoto projektu 

bylo především zkvalitnění péče o handicapované 

žáky během školní dopravy a usnadnění práce 

asistentkám, které žáky při přepravě doprovázejí. 
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04 PODPOŘENÉ PROJEKTY
A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
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Bezbariérová úprava automobilu pro dopravu žáků

Střední školy, základní školy a mateřské školy 

JISTOTA v Prostějově

7. Stejně jako v předešlých dvou letech NADACE 

AGEL i v roce 2013 fi nančně podpořila Středisko 

SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci, 

kde působí handicapovaní lidé nacházející se

ve složité životní situaci. V letošním roce NADACE 

AGEL přispěla částkou ve výši 60 000,- Kč na udržení 

pracovních míst pro handicapované a na podporu 

soběstačnosti a fi nanční nezávislosti těchto lidí. 

8. Zajímavým projektem, který NADACE AGEL 

podpořila částkou 20 000,- Kč, bylo zřízení 

multismyslové místnosti Snoezelen v rámci Střední 

školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov. 

Tato místnost slouží k terapeutické a zdravotní péči 

o žáky se středně těžkým a těžkým zdravotním 

postižením a souběžným postižením více vadami. 

9. NADACE AGEL se rozhodla podpořit fi nančním 

příspěvkem ve výši 15 000,- Kč také Sjednocenou 

organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS 

ČR) při organizaci slavnostního koncertu konaného 

v prosinci na Pražském hradě při příležitosti 

Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením. 

10. Posledním podpořeným projektem v roce 

2013 byla realizace canisterapie a muzikoterapie 

na oddělení sociálních služeb v Nemocnici 

Český Těšín. Hlavním cílem projektu, na který 

NADACE AGEL přispěla částkou ve výši 20 000,- 

Kč, je zlepšení kvality života dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů, urychlení jejich 

rekonvalescence a návratu do domácího prostředí.

Canisterapie v Nemocnici Český Těšín

B) PODPOŘENÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

 OD ORGANIZACÍ

1.    NADACE AGEL nepomáhá pouze na území 

České republiky, ale také na Slovensku, kde přispěla

částkou ve výši 1 000 EUR Všeobecné nemocnici 

s poliklinikou Levoča na nákup přístroje Neuro 

Therm 1100 pro neurologické oddělení nemocnice.

Tento unikátní přístroj pomáhá od bolesti

pacientům s onemocněním páteře a v některých

případech dokonce dokáže zabránit operačnímu

zákroku.
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

Předání darovacího šeku zástupcům Všeobecné 

nemocnice s poliklinikou Levoča

2.    V rámci České republiky přispěla NADACE 

AGEL částkou ve výši 100 000,- Kč Vítkovické 

nemocnici na podporu rozvoje dětského oddělení, 

kde se již více než sedm let zabývají problematikou 

terapie dětské alimentární obezity. V souvislosti 

s tím byla část příspěvku NADACE AGEL využita 

na nákup speciální lékařské váhy TANITA BC-418 

MA, která se stala výborným pomocníkem při boji

s dětskou obezitou.

Předání darovacího šeku primáři dětského oddělení 

Vítkovické nemocnice

3. Částkou ve výši 20 000,- Kč přispěla NADACE 

AGEL léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice

Prostějov na zakoupení přístroje Eca Fog 80. Tento

speciální přístroj slouží k pročišťování vzduchu

a výrazně tak přispívá ke zkulturnění prostředí

a zvýšení komfortu pacientů. 

Předani darovaciho šeku lečebně dlouhodobě  

nemocnych Nemocnice Prostějov

4.    Dalším obdarovaným subjektem byl Klub

seniorů v Háječku u Sokolova, který prostřednictvím

svého správce, pana Juraje Zubka, obdržel

od NADACE AGEL příspěvek ve výši 2 000,- Kč

na charitativní činnost tohoto klubu, konkrétně

na uspořádání vánočních besídek pro seniory

v Domě klidného stáří, Agentuře osobní asistence

a Klubu seniorů Háječek.

5.    NADACE AGEL se rozhodla podpořit také 

dětské oddělení Nemocnice Prostějov. Částkou 

ve výši 33 000,- Kč přispěla na zakoupení tří kusů

pulsních oxymetrů, které se využívají ke sledování 

dětských pacientů po operacích. Tyto přístroje 

neinvazivně monitorují hladinu kyslíku v krvi a slouží

především v případech, kdy jsou pacienti ohroženi

dechovou nedostatečností.
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A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
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Předání oxymetrů primáři dětského oddělení 

Nemocnice Prostějov

6.    Posledním podpořeným případem v této 

kategorii bylo poskytnutí příspěvku Základní 

škole a Mateřské škole pro sluchově postižené 

v Ostravě-Porubě. NADACE AGEL v tomto případě 

přispěla částkou ve výši 46 000,- Kč na zakoupení 

speciálního zařízení využívaného při komunikaci 

se žáky prostřednictvím bezdrátové naslouchací 

aparatury.

C) PODPOŘENÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI 

 OD OBČANŮ

1. V této kategorii byla první podpořenou 

žádostí v roce 2013 žádost o fi nanční příspěvek 

na specializovaný rehabilitační pobyt v ADELI 

centru v Piešťanech pro jedenáctiletého Jakuba 

Lagu. Během tohoto pobytu, který se uskutečnil 

i díky příspěvku NADACE AGEL ve výši 10 000,- 

Kč, absolvoval těžce zdravotně postižený chlapec 

speciální cvičení, která mu umožnila lepší nácvik 

chůze a přispěla ke zlepšení jeho zdravotního 

stavu.

2. Další obdarovanou osobou byla 16letá 

Dominika Madalová ze Slovenska, kterou v září 

loňského roku srazilo auto, v důsledku čehož 

zůstala od ramen dolů ochrnutá. NADACE AGEL 

se rozhodla přispět dívce částkou ve výši 100 000,- 

Kč, aby mohla absolvovat dvouměsíční pobyt

na rehabilitačním oddělení Vítkovické nemocnice,

kde Dominika za pomoci lékařů i fyzioterapeutů

důslednou rehabilitací usilovala o to, aby se mohla

znovu postavit.

Zástupkyně NADACE AGEL předávají symbolický 

šek Dominice Madalové

3. Další žádostí, které se NADACE AGEL rozhodla 

vyhovět, byla žádost o poskytnutí příspěvku 

na podporu sportovních aktivit talentovaného 

handicapovaného cyklisty. Dvacetiletý Ivo Koblasa

trpí již od narození dětskou mozkovou obrnou 

a epilepsií, přesto se může pyšnit řadou 

úspěchů z evropských a celosvětových soutěží 

a je nejen paralympijským reprezentantem, 

ale také vedoucím mužem světového poháru 

2013. Aby mohl mladý sportovec nadále rozvíjet 

svůj talent a účastnit se soutěží, podpořila jej 

NADACE AGEL příspěvkem ve výši 50 000,- Kč.
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Předání darovacího šeku Ivu Koblasovi

4. Částkou ve výši 50 000,- Kč přispěla NADACE 

AGEL na nákup asistenčního psa pro manžele 

Petru a Jaroslava Zaorálkovy z Prahy, kteří jsou oba 

upoutáni na invalidní vozíky. Speciálně vycvičený 

pes, kterého si budou moci zdravotně postižení 

manželé díky příspěvku pořídit, mnohonásobně 

zvýší jejich samostatnost při každodenních 

činnostech a umožní jim alespoň částečný návrat 

do aktivního života.

Manželé Zaorálkovi po převzetí symbolického 

darovacího šeku

5. Příspěvek NADACE AGEL na rehabilitaci 

Dominiky Madalové vzbudil díky médiím pozornost 

až v USA, kde zaujal českého basketbalistu Jana 

Veselého. Ten se proto rozhodl přispět Dominice 

na další rehabilitaci a částku 150 000,- Kč daroval 

NADACI AGEL právě za tímto účelem. NADACE 

AGEL následně celou částku formou nadačního 

příspěvku předala Dominice Madalové, jejíž pobyt 

na rehabilitačním oddělení Vítkovické nemocnice 

se díky tomu výrazně prodloužil.

Jan Veselý spolu s předsedkyní správní rady 

NADACE AGEL předávají symbolický šek

Dominice Madalové

6. S žádostí o fi nanční příspěvek se na NADACI 

AGEL obrátila také paní Mária Šulíková, matka 

čtyřletého Dominika, kterému lékaři po narození 

diagnostikovali poškození mozku. Dominik není 

schopen samostatně dýchat, polykat a není schopen

samostatného pohybu. Aby nedošlo k ještě většímu

zhoršení jeho zdravotního stavu, musí malý Dominik

pravidelně rehabilitovat. Proto se NADACE AGEL

rozhodla přispět částkou 1 555 EUR a umožnit

mu absolvovat dvoutýdenní pobyt v rehabilitačním

centru ADELI v Piešťanech.

04
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Předání darovacího šeku mamince malého 

Dominika

7. V rámci podpory výzkumných aktivit NADACE 

AGEL přispěla částkou ve výši 20 000,- Kč 

čtyřiadvacetiletému studentu medicíny Martinu 

Bortlíkovi z Břeclavi, který se již od počátku svého 

studia věnuje výzkumu v oblasti imunologie, 

virologie a molekulární biologie. Díky přispění 

NADACE AGEL mohl Martin Bortlík absolvovat 

tříměsíční výzkumnou stáž na prestižním 

zdravotnickém zařízení Mayo Clinic v USA, během

které se zabýval výzkumem nového terapeutického

pří stupu léčby AIDS a podílel se na vývoji vakcíny

zaměřené proti infekci HIV.

Martin Bortlík během výzkumné stáže na Mayo Clinic

8. Další žádostí, které NADACE AGEL vyhověla, 

byla žádost pana Petra Šotka o fi nanční příspěvek 

na nákup rehabilitačního přístroje Motomed Viva.

Bývalý hokejista ochrnul od hrudníku dolů

po tragickém střetnutí s protivníkem během 

hokejového utkání v roce 2008. Od té doby 

intenzivní rehabilitací usiluje o posílení horní 

části těla, k čemuž mu výrazně pomůže přístroj 

Motomed Viva pořízený také díky příspěvku

NADACE AGEL ve výši 30 000,- Kč.

Předání darovacího šeku Petru Šotkovi

9. Částkou ve výši 20 000,- Kč přispěla NADACE 

AGEL čtyřleté Markétě Morávkové z Prahy

na rehabilitační pobyt v ADELI centru v Piešťanech. 

Malá Markétka trpí již od narození dětskou 

mozkovou obrnou, a protože její mozek nedokáže 

dávat správné pokyny tělu, má velké potíže 

s pohybem. Díky rehabilitačnímu pobytu 
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absolvovanému za přispění NADACE AGEL 

udělala Markétka velké pokroky, především nabyla

větší sebejistotu v chůzi.

Markétka Morávková se symbolickým darovacím 

šekem od NADACE AGEL

10. Pan Jaroslav Krpec oslovil NADACI AGEL 

ve věci fi nančního příspěvku na zakoupení 

invalidního vozíku, který by pro svou lehkost

a snadnou manipulaci ulehčil život nejen jemu,

ale také jeho manželce, která o něj po oboustranné 

amputaci pečuje. NADACE AGEL se rozhodla 

žádost pana Krpce podpořit a přispěla na pořízení

vozíku částkou ve výši 37 000,- Kč. 

11. Další žádostí, které se NADACE AGEL rozhodla 

vyhovět, byla žádost o poskytnutí fi nančního 

příspěvku na čtyřtýdenní rehabilitační pobyt 

v lázních Klimkovice pro Veroniku Hofmanovou, 

postiženou od narození dětskou mozkovou 

obrnou. Dívka v rámci pobytu absolvovala unikátní 

léčebný program KLIM THERAPY, který přispívá 

ke zlepšení fyzických i mentálních schopností

a zvýšení soběstačnosti. NADACE AGEL přispěla 

na danou léčbu částkou ve výši 30 000,- Kč.

Veronika Hofmanová během rehabilitace

12. Částkou ve výši 2 000,- Kč přispěla NADACE 

AGEL těžce nemocnému Martinu Karičkovi z Prahy

na nákup zdravotních pomůcek sloužících

ke zkvalitnění jeho životních podmínek. 

13. Se svou žádostí se na NADACI AGEL obrátil 

také těžce postižený Jakub Vybíral, pro něhož 

je zcela nezbytná pravidelná rehabilitační léčba 

zabraňující dalšímu zhoršení jeho zdravotního 

stavu. NADACE AGEL se proto rozhodla přispět

na jeho rehabilitační léčbu částkou ve výši 5 000,- Kč.

04



04 PODPOŘENÉ PROJEKTY
A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

20

Jakub Vybíral

14. V rámci podpory sportovních aktivit 

handicapovaných NADACE AGEL přispěla 

panu Martinu Kellerovi z Valašského Meziříčí, 

který je částečně invalidní, částkou ve výši

9 000,- Kč na zajištění jeho dopravy na sledge

hokej, kterému se věnuje.

Martin Keller při sledge hokeji

15. Poslední podpořenou žádostí v této kategorii

 pak bylo poskytnutí příspěvku jedenáctiletému 

Denisovi Targošovi z Liptovské Lúžné na Slovensku, 

který bojuje s diagnózou spastické mozkové 

ochrnutí. Aby se Denisův zdravotní stav dále

nezhoršoval, musí pravidelně absolvovat rehabilitační

pobyty, a právě na jeden takový pobyt se mu 

NADACE AGEL rozhodla přispět částkou

ve výši 500 EUR.
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Podmínky pro poskytování nadačních 

příspěvků:

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje 

správní rada nadace.

2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní 

nárok. Správní rada je oprávněna žádost 

o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout 

a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat. 

3. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat

 zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a adresu 

trvalého pobytu fyzické osoby, případně fi rmu, 

sídlo a identifi kační číslo právnické osoby,

b) účel, k němuž má být nadační příspěvek použit, 

který musí být v souladu s cíli nadace,

c) požadovanou formu a hodnotu nadačního 

příspěvku,

d) prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo 

zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných 

zdrojů, případně v jaké formě a hodnotě.

4. Správní rada je oprávněna vyžádat si od 

uchazeče dle svého uvážení další doplňující 

podklady potřebné pro rozhodnutí o žádosti

 o nadační příspěvek. 

5. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá 

nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž, 

kromě údajů podle odstavce 3 tohoto článku, 

musí být uvedena hodnota poskytnutého 

nadačního příspěvku a podmínky, za nichž 

má být nadační příspěvek použit. Uživatel 

nadačního příspěvku se musí ve smlouvě 

zavázat, že příspěvek použije v souladu 

s cíli nadace a podmínkami stanovenými ve 

smlouvě a pokud některý ze závazků nedodrží, 

poskytnutý příspěvek nadaci vrátí. Dále se musí 

ve smlouvě zavázat, že ve stanovené lhůtě 

prokáže, jakým způsobem a k jakému účelu byl 

nadační příspěvek užit.
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PODĚKOVÁNÍ  SPONZORŮM 
A  PŘÁTELŮM  NADACE

NADACE AGEL SI TÍMTO DOVOLUJE PODĚKOVAT 

VŠEM NÍŽE UVEDENÝM SPONZORŮM

A PŘÁTELŮM NADACE, KTEŘÍ V ROCE 2013 

PŘISPĚLI NA ČINNOST NADACE A BEZ KTERÝCH 

BY NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ 

JEDNOTLIVÝM VYBRANÝM ŽADATELŮM 

NEMOHLY BÝT TAK VELKORYSÉ A CELKOVÉ 

FUNGOVÁNÍ NADACE BY NEBYLO NA DNEŠNÍ 

ÚROVNI, KTEROU LZE CHARAKTERIZOVAT 

VYSOKOU KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

A POCITEM Z DOBŘE VYKONANÉ PRÁCE 

PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ, PŘENESENÝM 

Z ROVINY EMPATICKO-FILANTROPICKÝCH ÚVAH 

DO PROSTŘEDÍ REÁLNÝCH USPOKOJIVÝCH 

VÝSLEDKŮ Z CHARITATIVNÍ ČINNOSTI.

06

Částka Měna v Kč Dárce Účel

5.000,00 CZK 5.000,00 Ing. Pavel Fojtík Na podporu činnosti nadace

1,200.000,00 CZK 1,200.000,00 SATUM CZECH s.r.o. Na podporu činnosti nadace

50.000,00 CZK 50.000,00 MARTEK MEDICAL a.s. Na podporu činnosti nadace

10.000,00 CZK 10.000,00 AGEL a.s. Na podporu činnosti nadace

25.000,00 CZK 25.000,00 JUDr. Pavel Cyrner

Na zajištění vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb 
Kristiána Horváta, pacienta dlouhodobě hospitalizovaného 

na dětském oddělení Středomoravské nemocniční a.s., 
odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6.400,00 CZK 6.400,00 Daniel Kunz

Na zajištění vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb 
Kristiána Horváta, pacienta dlouhodobě hospitalizovaného 

na dětském oddělení Středomoravské nemocniční a.s., 
odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

500.000,00 CZK 500.000,00 TK PLUS s.r.o. Na podporu činnosti nadace

200.000,00 CZK 200.000,00 MARTEK MEDICAL a.s. Na podporu činnosti nadace

12.000,00 CZK 12.000,00 Pomáháme tancem o.s.

Na zajištění vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb 
Kristiána Horváta, pacienta dlouhodobě hospitalizovaného 

na dětském oddělení Středomoravské nemocniční a.s., 
odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

1,000.000,00 CZK 1,000.000,00 Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Na podporu činnosti nadace

150.000,00 CZK 150.000,00 Jan Veselý
Na zajištění rehabilitační péče

o Dominiku Madalovou ve Vítkovické nemocnici.

21.000,00 CZK 21.000,00 FLORIÁN RH s.r.o. Na podporu činnosti nadace

15.000,00 CZK 15.000,00 Ing. Iveta Ostruszková, MBA Na podporu činnosti nadace

7.000,00 CZK 7.000,00 Ing. Roman Gavanda Na podporu činnosti nadace

10.000,00 CZK 10.000,00 Mgr. Denisa Rísová Na podporu činnosti nadace

18.783,00 CZK 18.783,00
různé fyzické osoby

na Den s NADACÍ AGEL

Na následnou podporu subjektů
(podpora veřejně prospěšného účelu)

v souladu se Statutem NADACE AGEL

Věcný dar v hodnotě 
11.037,00

CZK 11.037,00 TRIVISION s.r.o. Hračky s logem NADACE AGEL

Přijaté dary v roce 2013
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013

Název společnosti:    NADACE AGEL

Sídlo:      Mathonova 291/1, 796 04  Prostějov

Právní forma:    nadace

IČ:      292 83 868

Součásti účetní závěrky:   Rozvaha

     Výkaz zisku a ztráty

     Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 28. února 2014.

Statutární orgán účetní jednotky   Podpis

Ing. Iveta Ostruszková, MBA

předseda správní rady

Ing. Karel Kantor

člen správní rady

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013

NADACE AGEL, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, IČ 29283868 (v celých tis. Kč)

AKTIVA Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 2 918 2 275

A.II.4. Samost. movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 3 293 3 310

A.II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 3 293 3 310

A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem  (082) 35 -375 -1 035

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (022) 40 -375 -1 035

B. Krátkodobý majetek celkem 41 1 571 3 206

B.II.1. Odběratelé (311) 52 6 4

B.II. Pohledávky celkem 71 6 4

B.III.1. Pokladna (211) 72 20 86

B.III.3. Bankovní účty (221) 74 1 545 3 116

B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 80 1 565 3 202

AKTIVA CELKEM   ř. 1+41 85 4 489 5 481
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013

NADACE AGEL, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, IČ 29283868 (v celých tis. Kč)

PASIVA Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 4 428 5 433

A.I.1. Vlastní jmění (901) 87 1 000 1 519

A.I.2. Fondy (911) 88 277 3 428

A.I. Jmění celkem 90 1 277 4 947

A.II.1. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 x 486

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 3 151 x

A.II. Výsledek hodpodaření celkem 94 3 151 486

B. Cizí zdroje celkem 95 61 48

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 34 20

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 1 2

Závazky ze sociálního zabezp.a zdr.pojištění (336) 111 0 1

Ostatní přímé daně (342) 113 0 1

B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 126 26 24

B.III. Krátkodobé závazky celkem 128 61 48

PASIVA CELKEM   ř. 86+95 133 4 489 5 481



NADACE AGEL, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov (v celých tis. Kč)

Číslo
účtu

Číslo řádku

Činnosti

Název ukazatele Hlavní hospodářská celkem

5 6 8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 96 0 96

501 Spotřeba materiálu 1 77 77

504 Prodané zboží 4 19 0 19

II. Služby celkem 271 0 271

512 Cestovné 6 3 0 3

513 Náklady na reprezentaci 7 5 - 5

518 Ostatní služby 8 263 - 263

III. Osobní náklady celkem 178 0 178

521 Mzdové náklady 9 130 - 130

524 Zákonné sociální pojištění 10 45 - 45

527 Zákonné sociální náklady 12 3 - 3

IV. Daně a poplatky celkem 2 0 2

538 Ostatní daně a poplatky 16 2 - 2

V. Ostatní náklady celkem 1 080 0 1 080

545 Kursové ztráty 21 3 0 3

546 Dary 22 1 062 - 1 062

549 Jiné ostatní náklady 24 15 - 15

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 665 22 687

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 665 - 665

552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

26 - 22 22

Náklady celkem 2 292 22 2 314

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 12 0 12

602 Tržby z prodeje služeb 2 12 - 12

IV.  Ostatní výnosy celkem 5 4 9

644 Úroky 15 2 0 2

645 Kursové zisky 16 3 0 3

649 Jiné ostatní výnosy 18 - 4 4

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 49 49

651 Tržby z prode je dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 - 49 49

VI. Přijaté příspěvky celkem 2 730 0 2 730

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 2 730 0 2 730

Výnosy celkem 2 747 53 2 800

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 455 31 486

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 455 31 486

28

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K DATU 31.12.20137.2.
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Společnost NADACE AGEL byla založena dne 22.6.2011 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně dne 22.6.2011.

Zakladatelem nadace je společnost AGEL a.s., se sídlem Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:  

 

- Všestrannou podporu humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména

se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání 

ve zdravotnictví,

- Podporu rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících

 se problematikou zejména onkologických pacientů,

- Přispívání na vybavení zdravotnických zařízení scí lem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty,

- Shromažďování a účelné vynakládání fi nančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů 

zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů,

- Podporu fi nancování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména voblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, 

ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních seminářů 

a kongresů s vědeckým a populárně vědeckým zaměřením,

- Podporu preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví,

- Publikační a propagační činnost a spolupráce s odbornými nadacemi,

- Další cíle dle rozhodnutí správní rady. 

1.2. Změny a dodatky v nadačním rejstříku v uplynulém účetním období:

 

V uplynulém účetním období došlo k navýšení nadačního jmění o 500 tis. Kč. Tato změna byla zapsána dne 6.8.2013.

 

1.3. Organizační struktura nadace

 

Nadace je řízena správní a dozorčí radou společnosti.
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1.4. Správní rada a dozorčí rada 

Funkce Člen Datum zápisu

Správní rada společnosti

Předseda správní rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA 22.6.2011

Člen správní rady MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA 22.6.2011

Člen správní rady Ing. Karel Kantor 22.6.2011

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady PhDr. Dušana Chreneková, MBA 22.6.2011

Člen dozorčí rady MUDr. Dana Polachová 22.6.2011

Člen dozorčí rady Helena Černošková 22.6.2011

Člen dozorčí rady Romana Horáková 22.6.2011

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

 

Účetnictví nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro 

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování 

ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč).

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2013. 
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3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je u hmotného 

majetku v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací 

ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč, 

zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odepisována po dobu 

odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Druh majetku Počet let

Zdravotnické prostředky 5

Inventář s PC nižší než 40 tis. Kč 2

3.2. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky k pohledávkám.

3.3. Závazky 

Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.

3.4. Daň z příjmů

V souladu s § 18 zákona 586/92 Sb. v platném znění jsou předmětem daně pouze příjmy přesahující výdaje vynaložené podle 

tohoto zákona. V rámci daňového hospodářského výsledku nejsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně.
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3.5. Výnosy a náklady

Společnost vykazuje odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek

hospodaření za hospodářskou činnost: 

a) hlavní činností se rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena, tj. činnost uvedena v bodě 1.1.,

b) hospodářskou činností se rozumí činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost, tj. především příjmy

 z pronájmu a prodeje movitého majetku.

3.6. Přijaté a poskytnuté dary

Přijaté a poskytnuté dary jsou součástí hlavní činnosti a účtuje se o nich prostřednictvím výkazu zisku a ztráty.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

Stav k 1.1.2013 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2013

Samostatné movité věci 3 293 43 26 3 310

- Zdravotnická zařízení 3 293 - - 3 293

- Přístroje ostatní - 43 26 17

Pořízení dlouh. hm. majetku - - - -

Celkem hmotný majetek 3 293 43 26 3 310
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Oprávky

(údaje v tis. Kč)

Stav k 1.1.2013 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2013

Samostatné movité věci 375 686 26 1 035

- Zdravotnická zařízení 375 658 - 1 033

- Inventář - 28 26 2

Pořízení dlouh. hm. majetku - - - -

Celkem hmotný majetek 375 686 26 1 035

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013

Samostatné movité věci 2 918 2 275

- Zdravotnická zařízení 2 918 2 260

- Inventář - 15

Pořízení dlouh. hm. majetku - -

Celkem hmotný majetek 2 918 2 275

4.2. Odběratelé

Společnost neeviduje k 31.12.2013 ani k 1.1.2013 žádné pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti.

4.3. Dodavatelé

Společnost neeviduje k 31.12.2013 ani k 1.1.2013 žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti.
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4.4. Vlastní zdroje

(údaje v tis. Kč)

Vlastní jmění Fondy
Výsledek

hospodaření
Neuhraz. ztráta

min. let
Celkem vlastní

zdroje

Stav k 31.12.2011 500 - 277 - 777

Zvýšení nadačního jmění 500 - - - 500

Převody hospodářského výsledku - 277 -277 - -

Hospodářský výsledek roku 2012 - - 3 151 - 3 151

Stav k 31.12.2012 1 000 277 3 151 - 4 428

Zvýšení nadačního jmění 500 - - - 500

Ostatní změny jmění 19 - - - 19

Převody hospodářského výsledku - 3 151 -3 151 - -

Hospodářský výsledek roku 2013 - - 486 - 486

Stav k 31.12.2013 1 519 3 428 486 - 5 433

4.5. Tržby a výnosy 

(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2013 Období do 31.12.2012

Úroky 2 2

Jiné ostatní výnosy 4 11

Tržby z prodeje služeb 12 -

Tržby z prodeje majetku 49 17

Kurzové rozdíly 3 -

Přijaté příspěvky 2 730 4 499

Celkem 2 800 4 529

Přijaté příspěvky představují přijaté dary – viz kapitola 4.6.
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4.6. Přijaté dary

Přijaté dary v roce 2012 vykázané v položce přijaté příspěvky:

(údaje v tis. Kč)

Účel příspěvku - daru Dárce Období do 31.12.2013

Podpora obecně prospěšných činností Pavel Fojtík 5

Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s. 50

Podpora obecně prospěšných činností Daniel Kunz 6

Podpora obecně prospěšných činností Jan Veselý 150

Podpora obecně prospěšných činností SATUM CZECH s.r.o. 1 200

Podpora obecně prospěšných činností Pavel Cyrner 25

Podpora obecně prospěšných činností AGEL a.s. 10

Podpora obecně prospěšných činností Tomáš Chrenek 1 000

Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s 200

Podpora obecně prospěšných činností Pomáháme tancem, o.s. 12

Podpora obecně prospěšných činností FLORIÁN RH s.r.o. 21

Podpora obecně prospěšných činností Iveta Ostruszková 15

Podpora obecně prospěšných činností Roman Gavanda 7

Podpora obecně prospěšných činností Denisa Rísová 10

Podpora obecně prospěšných činností Věcné dary darované fyzickými osobami 19

Celkem 2 730

Přijaté dary v roce 2012 vykázané v položce přijaté příspěvky:

(údaje v tis. Kč)

Účel příspěvku - daru Dárce Období do 31.12.2012

Podpora obecně prospěšných činností MARTEK MEDICAL a.s. 100

Podpora obecně prospěšných činností Lesy České republiky s.p. 3 293

Podpora obecně prospěšných činností Satum Czech s.r.o. 1 000

Podpora obecně prospěšných činností Bogar Karel PhDr. 1

Podpora obecně prospěšných činností AGEL a.s. 100

Podpora obecně prospěšných činností Minarčík Josef 5

Celkem 4 499
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4.7. Poskytnuté dary

V roce 2013 byly poskytnuty dary:

(údaje v tis. Kč)

Účel nadačního příspěvku Obdarovaný Období do 31.12.2013

Podpora léčby chlapce s diagnózou dětská mozková obrna Jakub Laga 10

Zajištění 2 měsíčního pobytu na rehabilitačním oddělení Dominika Madalová 100

Úhrada účastnických poplatků na závodech paralympionika Ivo Koblasa 50

Zajištění projektu setkání osob s Parkinsonovou nemocí Parkinson Slovácko o.s. 15

Pořízení asistenčního psa Jaroslav a Petra Zaorálkovi 50

Zřízení babyboxu v nemocnici Prostějov STATIM, o.s. 20

Zajištění pobytu na rehabilitačním oddělení Dominika Madalová 150

Zakoupení poukazů na pobyt na dětském letním táboře Dětský domov a školní jídelna Černá Voda 32

Realizace aktivit sportovního klubu pro handicapované Sportovní klub Beskyd Handicap 50

Koupě přístroje Neuro Therm 1100 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 26

Podpora léčby chlapce  s diagnózou spastické mozkové ochrnutí Dominik Šulík 40

Podpora rozvoje dětského oddělení Vítkovická nemocnice a.s. – dětské oddělení 100

Podpora publikační činnosti v oblasti medicíny Martin Bortlík 20

Nákup rehabilitační pomůcky Motomed Viva2 Petr Šotek 30

Odměny pro účastníky letního tábora pro osoby s komb. vadami Jan David 6

Podpora léčby dívky s diagnózou spastické mozkové ochrnutí Markéta Morávková 20

Zakoupení přístroje EcaFog 80 SMN a.s., Nemocnice Prostějov 20

Bezbariérová úprava auta Střed. škola, zákl. škola a mat. škola JISTOTA, o.p.s. 30

Konání charitativních akcí Klub seniorů Háječek, Juraj Zubko 2

Udržení míst pro handicapované osoby Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanům 60

Podpora léčby dívky s diagnózou spastické mozkové ochrnutí Veronika Hofmanová 30

Zakoupení invalidního vozíku AVANTGARDE T18,9 Jaroslav Krpec 37

Zřízení multismyslové místnosti Snoezelen SŠ, ZŠ a Dětský domov Prostějov 20

Koupě rehabilitačních pomůcek Martin Karička 2

Podpora Slavnostního koncertu SONS ČR 15

Koupě pulsních oxymetrů SMN a.s., Nemocnice Prostějov 33

Příspěvek na canisterapii a muzikoterapii Nemocnice Český Těšín a.s. 20

Zakoupení přístroje pro zkvalitnění vnímání řeči ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava - Poruba 46

Podpora léčby chlapce s diagnózou spastické mozkové ochrnutí Jakub Vybíral 5

Zajištění dopravy na sportovní aktivity Martin Keller 9

Rehabilitační pobyt Denis Targoš 14

Celkem 1 062
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V roce 2012 byly poskytnuty dary:

(údaje v tis. Kč)

Účel nadačního příspěvku Obdarovaný Období do 31.12.2012

Podpora provozu Chráněné dílny České sdružení Marfanova syndromu 10

Pořízení kočárku Rajskupová Veronika 18

Pořízení čtyřkolového elektrického invalidního vozíku Trojek David 45

Zlepšení prostředí pro dětské pacienty na dětském oddělení 
Nemocnice Prostějov (hračky a další vybavení)

Středomoravská nemocniční a.s. 7

Vybudování nových tříd pro handicapované děti
Střední škola, základní škola a mateřská škola 

JISTOTA, o.p.s.
20

Zajištění pobytu na dětském letním táboře Dětský domov a školní jídelna Černá Voda, p.o. 44

Zlepšení zdravotního stavu a zvýšení životní úrovně Hybl Lukáš 50

Zakoupení sportovního vozíku RGK Interceptor ABAK - počítadlo, občanské sdružení 42

Ozdravný pobyt
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyža-

dující okamžitou pomoc, příspěvková organizace
15

Bezbariérová úprava silničního motorového vozidla Volfová Jana 15

Zakoupení mechanického vozíku Avantgarde Bjačková Ludmila 10

Podpora léčby nemocné dívky s diagnózou dětský autismus Sekyrová Karolína 20

Činnost Klubu seniorů "Háječek" Zubko Juraj 2

Projekt realizace celorepublikové soutěže a setkání dobrovolných 
záchranářů ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 25

Zakoupení elektrovozíku REBEL 28 Brečová Hana 17

Zlepšení tělesné a duševní kondice a zdraví
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., 

základní organizace Šternberk
10

Ozdravný pobyt v Beskydech
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., místní organizace SPMP ČR, Nový Jičín, 

denní stacionář Škola života
40

Udržení pracovních míst pro handicapované osoby
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, 

občanské sdružení
20

Léčebný rehabilitační program Klim Therapy Francová Eva 20

Účast lékaře na vzdělávací akci MUDr. Gustáv Ondrejka 50

Zakoupení přístroje Oticon Šumperská nemocnice a.s. 116

Celkem 596
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4.8. Ostatní služby 

(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2013 Období do 31.12.2012

Reprezentace 5 1

Cestovné 3 -

Ostatní 263 209

Celkem 271 210

Podstatnou část ostatních služeb tvoří náklady na právní, účetní a další služby poskytované zřizovatelem.

4.9. Transakce se zakladatelem

Nákupy od  AGEL a.s. v roce 2013 

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do 31.12.2013

AGEL a.s. 86 13 - 99

Celkem 86 13 - 99

Nákupy od  AGEL a.s. v roce 2012 

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do 31.12.2012

AGEL a.s. 80 32 - 112

Celkem 80 32 - 112

Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2013 

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do 31.12.2013

AGEL a.s. 4 - 10 14

Celkem 4 - 10 14

Výnosy realizované s AGEL a.s. v roce 2012 

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Služby Ost. náklady Dary Období do 31.12.2012

AGEL a.s. 6 17 100 123

Celkem 6 17 100 123
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4.10. Údaje o výsledku hospodaření 

V roce 2013 i 2012 zaměstnávala společnost jednoho zaměstnance.

4.11. Údaje o výsledku hospodaření

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek roku 2013

Hlavní činnost 2 747 2 292 455

Hospodářská činnost 53 22 31

Celkem 2 800 2 314 486

4.12. Závazky neuvedené v rozvaze

Účetní jednotka neeviduje žádné jiné závazky neuvedené v účetnictví.

Soudní spory

K 31.12.2013 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu.

Ekologické závazky

Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami

způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

4.13. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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Celkové roční náklady nadace související s její správou ke dni 31.12.2013 nepřekročily 40 % hodnoty nadačního 

jmění dle ustanovení čl. 8, bodu 1. posledního znění Statutu NADACE AGEL ze dne 29.8.2012.

Celkové náklady související se správou ke dni 31.12.2013 činily 465 tis. Kč. 
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7.4. PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ
SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE AGEL
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08 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Zasedání dozorčí rady společnosti NADACE AGEL bylo svoláno na 31. 3. 2014 a bude projednávat návrh 

usnesení tohoto znění: 

1) Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti správní rady a plnění podmínek stanovených pro poskytování

 nadačních příspěvků v roce 2013. V rámci této své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní zápisy 

jsou vedeny řádně, v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace. Dozorčí rada proto 

nemá k činnosti správní rady žádné výhrady.

2) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a k této účetní závěrce nemá žádné připomínky 

a výhrady.

3) Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu nadace a nemá k ní žádné připomínky ani výhrady. 

4) Dozorčí rada projednala a schválila návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku 

NADACE AGEL za rok 2013.

PhDr. Dušana Chreneková, MBA

předsedkyně dozorčí rady 

NADACE AGEL
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09 ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A VÝROČNÍ ZPRÁVĚ




