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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 : 

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 

 

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.  

 

3. U� C�EL A POSLA� NI� NADAC�NI�HO FONDU AI 

Nadační fond Advance Institute 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. 
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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 veřejnou soutěž 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 2015 byla 

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

distribuovaných propagačních materiálech o programu Master of Healthcare Administration 

a zaslaná mailem více jak 2000 zástupcům zaměstnavatelů cílových skupin pro nadační 

příspěvek. 

Soutěže o nadační příspěvek/ stipendium se mohou účastnit zaměstnanci poskytovatelů 

lůžkové zdravotní péče, kteří poskytují zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného 

zdravotního pojištění, případně zaměstnanci neziskových poskytovatelů 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. 

 

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

posouzení plnění kritérií. 

 

Rok 2015 
 

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

pro rok 2016/2017 

Celkový objem nadačních příspěvků na stipendia: 500.000 Kč 

Počet žádostí o stipendium: 9 

Počet udělených stipendií: 5 

 

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

výši 100.000 Kč: 

 

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.. | Přednosta Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie, 

Fakultní nemocnice Motol  

Ing. Jitka Pešová | Vedoucí Oddělení centrálního nákupu, IKEM  

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.| Ředitel, ZZS Karlovarského kraje 

Doc. Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., | Zástupce ředitele, Ústav hematologie a krevní 

transfuze 

MUDr. Vojtěch Kratochvíl | Zástupce primáře oddělení nukleární medicíny, metodik DRG, 

Nemocnice České Budějovice 

 

V roce 2015 byla vyplacena 3 stipendia v celkové výši 300.000 Kč studentům ročníku 

2015/2016. 

 

5. DA� RCI 

Přehled darů poskytnutých nadačnímu fondu v roce 2015 
(podle roku přijetí prostředků) 
 

Společnost                     Částka  v CZK 

GlaxoSmithKline                            100 000 Kč 

KlientPro s.r.o.                            100 000 Kč 

Advance Healthcare Management Institute s.r.o.                               50 000 Kč 

Advance Healthcare Management Consulting s.r.o.                               60 000 Kč 

Celkem                           310 000 Kč 
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Poznámka: Dalším příjmem v r. 2015 byly splátky vráceného stipendia od studenta Ondřeje 

Roztomilého, který nesplnil podmínky k úspěšnému ukončení studia. V roce 2015 tak bylo vráceno 

celkem 60.000 Kč. Zbylých 25.000 Kč bude vráceno po 5.000 Kč měsíčně do května roku 2016. Tyto 

prostředky budou znovu použity na stipendium v programu Master of Healthcare Administration. 

Dalším zdrojem prostředků na stipendia byl nadační příspěvek/ stipendium, které bylo dle rozhodnutí 

správní rady Nadačního fondu uděleno zájemci o studium Prof. MUDr. Radku Hartovi, Ph.D., FRCS  

pro ročník 2015/2016. Jelikož tento zájemce ke studiu nenastoupil, tyto finanční prostředky byly 

využity při rozdělování nadačních příspěvků v roce 2015 a budou vyplaceny v roce 2016. 

 

6. FINANC�NI� VY� KAZY ZA ROK 2015 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ve zjednodušeném rozsahu, zaokrouhleno) 
 

VÝNOSY   9 000 Kč 

Přijaté příspěvky celkem  9 000 Kč 

 

NÁKLADY 9 000 Kč 

Spotřebované nákupy celkem 1 000 Kč 

Služby celkem 4 000 Kč 

Ostatní náklady celkem   4 000 Kč  

 
ROZVAHA (ve zjednodušeném rozsahu, zaokrouhleno) 

 Stav k  
prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

AKTIVA         447 000 Kč 504 000 Kč 

Krátkodobý majetek celkem  447 000 Kč   504  000 Kč 

   

PASIVA         447 000 Kč 504 000 Kč 

Vlastní zdroje celkem 439 000 Kč    500 000 Kč 

Cizí zdroje celkem 8 000 Kč 4 000 Kč 

 

7. SPRA�VNI� NA� KLADY ZA ROK 2015 

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

fondu vedeny odděleně od nákladů na nadační příspěvky. 






