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Vážení,

Správní rada Nadačního fondu „Moderní léčba arytnií“ Vám předkládá 
výroční zprávu za rok 2014, který byl již devatenáctým rokem působení této 
neziskové organizace.

Jak již bylo dříve opakovaně zdůrazněno, jejím hlavním cílem je podporo-
vat zavádění progresívních technologií v oblasti diagnostiky a léčby závažných 
poruch srdečního rytmu do klinické praxe. To by mělo zajistit, že ČR v dané, 
velmi dynamické části medicíny udržuje krok s vyspělými státy a tím je našim 
pacientům zajištěna dostupnost nejúčinnější moderní léčby srdečních arytmií.

Statistická data ukazují jasně, že se nejedná o okrajový medicínský a ce-
lospolečenský problém. Podle kvalifi kovaných odhadů jenom v Evropě umírá 
každoročně zhruba 400 tisíc lidí náhlou arytmickou smrtí a přibližně 2 % dospě-
lé populace má fi brilaci síní, která zhoršuje kvalitu života a může život též zkra-
covat. Rovněž chronické srdeční selhávání je velmi často provázeno závažnými 
poruchami srdečního rytmu a poruchami šíření vzruchu v srdci. Moderní léčeb-
né postupy mohou tuto situaci s vysokou účinností příznivě ovlivnit. Proto je 
problematika srdečních arytmií v centru pozornosti zdravotníků i celé společ-
nosti ve všech ekonomicky rozvinutých zemích. 

Medicínské technologie v dané oblasti medicíny se velmi rychle vyvíjejí 
a každoročně se objevují nové významné poznatky a postupy, které mohou vý-
razně zlepšit prognózu a kvalitu života pacientů se závažnými arytmiemi. Nové 
technologie jsou však náročné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska odbor-
ných nároků na zdravotnícký personál a na logistiku provozu vysoce specializova-
ných medicínských center. Potřebné inovace nemohou být dostatečně kryté běž-
nou formou fi nancování zdravotnictví a vyžaduje to podporu dalších subjektů. 
V této situaci má své dúležité místo i podpora neziskových organizací. S touto vizí 
funguje i Nadační fond „Moderní léčba arytmií“. Jeho hlavní aktivity v roce 2014 
shrnuje předložená výroční zpráva. Je nepochybné, že činnost Nadačního fondu 
spoléhá na materiální podporu řady lidí i organizací, které si uvědomují význam 
cílů, deklarovaných ve statutu Nadačního fondu, jejichž konečným výsledkem by 
mělo být poskytování moderní špičkové diagnostiky a léčby pacientům se závaž-
nými poruchami srdečního rytmu. Informace o činnosti Nadačního fondu lze také 
získat na internetové adrese – http://www.nadacnifondarytmie.cz.

Správní rada si váží podpory všech dárců a ujišťuje je, že věnované pro-
středky jsou využívány uvážlivě a ve prospěch pacientů.

MUDr. Jan Bytešník, CSc.

předseda Správní rady Nadačního fondu Moderní léčba arytmií
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IÚvod

V roce 2014 fungoval Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ (dále jen 
„Nadační fond“) již devatenáctým rokem. Jeho činnost byla v souladu 
s hlavními cíli, stanovenými ve statutu této neziskové organizace. 
Nadační fond plnil své zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a ve 
vztahu k Finančnímu úřadu pro Prahu 4 a plně dodržoval požadavky 
na evidenci peněžních i nepeněžních darů, které mu byly věnovány. 
Veškeré skutečnosti, související s hospodařením, byly řádně dokladovány 
v přiznání k dani darovací. Přehled o hospodaření Nadačního fondu za 
uplynulý rok byl kontrolován Dozorčí radou a posouzen nezávislým 
auditorem. Závěr provedeného auditu je podrobněji uveden v sedmé 
části předložené výroční zprávy.



IIČinnost 
Správní rady

V roce 2014 měla správní rada 17 členů. Její složení na další funkční ob-
dobí bylo potvrzeno volbou, která proběhla v červnu 2013. Nové slože-
ní bylo zapsáno v Nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze.

V únoru 2014 byl novým členem Správní rady zvolen ing. Petr 
Hutla. Správní rada Nadačního fondu se sešla v uvedeném roce 4-krát 
(6. 2.,12. 3., 17. 6. a 13. 11.) a kromě toho proběhlo ještě jedno mimořád-
né jednání za účasti neúplné správní rady (19. 9. – ke zhodnocení koneč-
ného vyúčtování workshopu o katetrizačních ablacích 2014. Správní rada 
se na svých zasedáních zabývala zajištěním aktuálních i dlouhodobějších 
úkolů Nadačního fondu, jeho provozními záležitostmi a rozhodovala 
o způsobu použití finančních prostředků. Správní rada průběžně hodno-
tila stav hospodaření fondu. Na zasedání dne 17. 6. 2014 projednala 
Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2013 a zprávu auditora.

Správní rada udržovala kontakt s Asociací nadačních fondů při Fóru 
dárců, jejímž členem je od roku 2003. Komunikaci s Asociací nadačních 
fondů zajišťovala nadále kromě L. Augustinové (členky správní rady) 
také Mgr. P. Krištofová, která dle smlouvy z roku 2010 má na starosti 
„public relations“.

Z jednotlivých zasedání správní rady jsou pořízeny písemné zápi-
sy, ve kterých jsou uvedena všechna důležitá rozhodnutí o použití fi-
nančních prostředků.

V roce 2014 pokračoval Nadační fond ve vedení podvojného účet-
nictví. Činnost správní rady Nadačního fondu byla i nadále zajišťována 
bez profesionálního zázemí. Trvá již dříve deklarovaný úkol, cílený na 
vytvoření alespoň jednoduché profesionální struktury, která by měla 
přispět ke zlepšení organizace a efektivity činnosti Nadačního fondu 
i k jeho další propagaci.



V rámci respektování příslušných dokumentů, vyjmenovaných 
v loňské výroční zprávě („Protikorupční strategie Ministerstva zdravot-
nictví ČR“). Správní rada důsledně dodržuje transparentnost hospodaře-
ní s prostředky Nadačního fondu, dbá o spolehlivou evidenci všech darů 
a pravidelně se podrobuje auditu svého hospodaření. Správní rada do-
držuje zásadu, že vynakládané prostředky slouží pouze k účelům stano-
veným zákonem a konkretizovaným ve statutu Nadačního fondu. Důle-
žitým krokem v tomto směru bylo též ustanovení 3-členné dozorčí rady, 
která funguje od roku 2013.



Hlavní odbornou akcí, kterou Nadační fond každoročně podporuje, je Praž-
ský workshop o katetrizačních ablacích. V roce 2014 se Nadační fond po-
dílel na organizačním a materiálním zabezpečení již 17. ročníku („17th Pra-
gue Workshop on Catheter Ablation“), který se konal v IKEM Praha (ve 
spolupráci s Nemocnicí Na Homolce Praha) ve dnech 23. 3.–25. 3. 2014. 
Správní rada poskytla agentuře CCL (Conference Czechoslovakia Ltd.) vý-
znamnou finanční garanci k  umožnění včasné přípravy zmíněného 
workshopu, který je finančně kryt převážně sponzorskými příspěvky ze 
strany firem, jež poskytují technologie pro katetrizační ablace v  léčbě 
 srdečních arytmií. Workshopu se v r. 2014 zúčastnilo více než 230 odbor-
níků. Obdobně jako v předchozích letech, zhruba 2/3 z uvedeného počtu 
tvořili účastníci ze zahraničí. Hlavní prezentace a edukativní provádění in-
vazivních léčebných výkonů, přenášených živě z katetrizačních sálů do 
kongresového centra, se ujali přední odborníci z Evropy (včetně ČR), USA 
a Asie. Byly demonstrovány nové zobrazovací a ablační technologie, včet-
ně dálkové navigace při katetrizačních výkonech. Jak již bylo opakovaně 
řečeno při hodnocení předchozích ročníků, hlavní předností této odborné 
akce je dostatečný prostor pro neformální diskuze mezi katetrizujícími lé-
kaři a auditoriem v průběhu celého katetrizačního léčebného výkonu. Praž-
ský workshop je považován za velice důležitou akci, která podporuje roz-
voj zmíněné moderní efektivní léčby poruch srdečního rytmu v zemích 
střední, východní i severní Evropy. Nadační fond proto jeho podporu řadí 
nadále mezi priority své činnosti.

Kromě podpory výše uvedené akce se Nadační fond spolupodílel 
na financování přístrojového vybaveni pro Kliniku kardiologie IKEM. V sou-
činnosti s dalším sponzorem se Nadační fond spolupodílel na financování 
ultrazvukového přístroje Sherlock 3CFTC, umožňujícího navigaci při zavá-
dění speciálních katetrů k diagnostice u pacientů s plicní hypertenzí.

IIIAktivity 
a hospodaření 

Nadačního fondu



Správní rada pokračovala též ve spolupráci se spolkem „Rytmus 
srdce“, na jehož činnost přispěla darem ve výši 20 tis. Kč k zajištění orga-
nizace 1-denního sympozia s mezinárodní účastí (pod záštitou Kliniky 
kardiologie IKEM) při příležitosti 30. výročí první implantace kardioverteru 
– defi brilátoru v našem státě.

Nadační fond skončil své hospodaření v roce 2014 s vyrovnaným 
výsledkem. Správní rada hodnotila vývoj hospodaření Nadačního fondu 
na všech svých jednáních v průběhu roku 2014 a defi nitivně potvrdila 
výše uvedený závěr o vyrovnaném hospodářském výsledku na svém 
jednání 28. 5. 2015. Jednotlivé sponzorské dary jsou řádně evidovány 
v účetnictví a jsou doloženy písemnými darovacími smlouvami. Kontrolu 
příslušných dokumentů o činnosti a hospodaření Nadačního fondu pro-
vedla též Dozorčí rada tohoto fondu.

 
Správní rada Nadačního fondu si velice váží darů a příspěvků všech 

právnických a fyzických osob a vyjadřuje jim svůj upřímný dík. Přehled 
všech dárců tvoří přílohu této výroční zprávy.

Nadační fond se, obdobně jako v  předchozích letech, podrobil 
 auditu svého hospodaření. Audit provedla společnost PKM AUDIT 
 Consulting s.r.o.. Ze zprávy auditora z 22. 4. 2015 vyplývá, že Nadační fond 
se ve své činnosti v průběhu roku 2014 plně řídil příslušnými ustanovení-
mi  Obchodního zákoníku a zákona upravujícího činnost nadací a nadač-
ních fondů a že k účetní závěrce a ke zprávě o hospodaření Nadačního 
fondu za rok 2014 nejsou výhrady.



Nadační fond se každoročně spolupodílí na financování nových technolo-
gií v  rámci Kliniky kardiologie IKEM. Finančně podporuje stáže lékařů 
v předních zahraničních kardiologických centrech.

Významnou finanční podporou odborných edukačních akcí Nadač-
ní fond opakovaně přispívá k propagaci a rozvíjení nových léčebných po-
stupů v arytmologii v České republice i v okolních evropských státech. 
Zmíněné akce s sebou nesou též propagaci Kliniky kardiologie IKEM a při-
spívají k udržení jejího prestižního postavení v národním i mezinárodním 
měřítku. V oblasti nefarmakologických léčebných postupů v arytmologii 
slouží Klinika kardiologie IKEM jako školicí centrum pro vybrané stipendis-
ty v rámci EHRA (European Heart Rhythm Association) při Evropské kar-
diologické společnosti (European Society of Cardiology). Klinika kardiolo-
gie IKEM slouží jako tréningové centrum v oblasti roboticky navigovaných 
ablací („Center of Excellence“) pro specialisty ze zemí Evropské unie 
i z dalších evropských zemí.

Finanční a materiální podpora ze strany Nadačního fondu přispívá 
k dalšímu rozvoji moderní diagnostiky a léčby srdečních arytmií na Klinice 
kardiologie IKEM, která slouží jako superkonziliární pracoviště a poskytuje 
vysoce specializovanou nefarmakologickou léčbu složitých poruch srdeč-
ního rytmu u pacientů z celé České republiky i řady dalších zemí. Tyto 
výstupy jsou plně v souladu s proklamovaným posláním Nadačního fondu.

Podporou některých projektů spolku „Rytmus srdce“ též příspívá 
k osvětě mezi pacienty se srdečními arytmiemi. V tomto směru bude 
Nadační fond v dalších letech zvyšovat svou aktivitu.

IV
Význam činnosti 
Nadačního fondu 
pro rozvoj oboru 

arytmologie 
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Ve spolupráci s vedením Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM se bude 
Správní rada Nadačního fondu i nadále snažit o efektivní využívání svých 
finančních prostředků v souladu s cíli této neziskové organizace. Správní 
rada se pokusí oslovit další potenciální dárce, aby bylo možné zvýšit fi-
nanční částky, poskytované na pořízení některých nových přístrojů či 
technologií pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu a k podpoře 
edukace zdravotnického a technického personálu, jakož i pro edukaci kar-
diologických pacientů.

Nadační fond bude dále spolupracovat se spolkem „Rytmus srdce“ 
a bude nadále finančně podporovat vybrané vzdělávací akce, týkající se 
uvedené problematiky. Rovněž bude též finančně přispívat na stáže mla-
dých lékařů, sester a techniků na špičkových zahraničních pracovištích, 
aby se důkladněji seznámili s progresivními technologiemi a s logistikou 
péče o pacienty s vybranými kardiologickými onemocněními.VÚkoly pro

rok 2015



Pokračovat bude i spolupráce s Asociací nadací a nadačních fondů, 
která může přispět k další propagaci Nadačního fondu a pomoci v hledá-
ní případných dalších fi nančních zdrojů pro rozvoj jeho aktivit. Důležitým 
úkolem je také udržování standardního provozu webových stránek Na-
dačního fondu.

V roce 2014 zůstává pro Správní radu aktuální – a zatím nesplněný 
– úkol pokročit v otázce profesionalizace řízení aktivit Nadačního fondu. 
Správní rada si uvědomuje důležitost tohoto kroku, který byl již komen-
tován v loňské výroční zprávě.

V platnosti zůstává též předchozí konstatování, že úspěšná činnost 
Nadačního fondu je jednou z řady podmínek pro udržení špičkové úrovně 
arytmologie v rámci Kliniky kardiologie IKEM. Vzhledem k dominantnímu 
postavení tohoto pracoviště v dané oblasti kardiologie to příznivě ovliv-
ňuje proces zkvalitňování péče o pacienty s poruchami srdečního rytmu 
nejen v rámci České republiky, ale i v dalších evropských zemích bývalé-
ho východního bloku. Je třeba zdůraznit, že právě pacienti jsou cílovou 
skupinou, která bude profi tovat z očekávaného pokroku v dané oblasti 
medicíny. Věříme, že Nadační fond bude i v příštích letech pokračovat ve 
svém úsilí plnit cíle, formulované ve statutu této neziskové organizace.

V Praze dne 28. května 2015

MUDr. Jan Bytešník, CSc. v. r.
jménem Správní rady Nadačního fondu

Moderní léčba arytmií



Členové Správní rady Nadačního fondu byli opětovně zvoleni v roce 2013 
a jejich funkční období je pětileté. V roce 2013 byla též zvolena tříčlenná 
Dozorčí rada Nadačního fondu, jejíž funkčním období je rovněž pětileté.

Členy Správní rady Nadačního fondu jsou: Lenka Augustinová, Marie 
Bláhová, Jan Bytešník, Robert Čihák, Vladana Fišerová, Jitka Homolová, 
Jan Hubáček, Petr Hutla, Josef Kautzner, Helga Klozová, Renata Krausová, 
Helena Lásková, Kateřina Lefflerová, Eva Nováková, Petr Peichl, Jan Pirk, 
Iva Valtrová.

Členy Dozorčí rady Nadačního fondu jsou: Vladimír Staněk, 
Lenka Švančarová a Petra Marková–Jůnová.

VI
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Celkově pozitivní výsledky a stav hospodaření Nadačního fondu v roce 
2014 potvrzuje zpráva auditora, společnosti PKM AUDIT Consulting, s. r. o., 
která provedla v souladu se zákonem audit hospodaření Nadačního fondu. 
Auditor ověřil účetní závěrku Nadačního fondu, veškeré účetní záznamy 
a  správnost účetních postupů. Odpovídajícími auditorskými postup 
přezkoušel v celém rozsahu účetní závěrku a dospěl k následujícímu 
výroku:

BEZ VÝHRAD
V Praze dne 22. 4. 2015

PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Sídlo Národní 43/365, Praha 1, PSČ 110 00

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 469

Ing. Luboš Marek
Odpovědný auditor

VIIAudit hospodaření 
Nadačního fondu



Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31. 12. 2014 (v tisících Kč)

26. 1. 2015 Vyhotovila: Helena KunešováPříloha č. 1

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem 5992
Dlouhodobý nehmotný majetek 6011
Dlouhodobý hmotný majetek 29185
Dlouhodobý fi nanční majetek 0
Oprávky k k dlouhodobému majetku celkem -29 204
B. Krátkodobý majetek celkem 3689
Pohledávky celkem 300
Krátkodobý fi nanční majetek 3389
Jiná aktiva 0
Zásoby 0
Celkem Aktiva 9681

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem 9675
Jmění celkem 11 447
Výsledek hospodaření celkem -1772
B. Cizí zdroje celkem 6
Rezervy, dlouhodobé závazky 0
Krátkodobé závazky, jiná pasiva 6
Celkem Pasiva 9681



Příloha č. 2

Přehled sponzorských darů za rok 2014

Správní rada Nadačního fondu si velmi váží podpory, které se dostalo 
v průběhu roku 2013 Nadačnímu fondu od řady právnických i fyzických 
osob formou  peněžních darů a vyslovuje své uznání a poděkování níže 
uvedeným dárcům.

Příspěvky a dary NF darovali:
AOP ORPHAN Pharmaceuticals AG, Praha 260 000 Kč
Catheter Robotics Inc., NJ, USA 195 227 Kč
Biotronik Praha, spol. s r.o. 120 000 Kč
BAYER, s.r.o., Praha 100 000 Kč 
Holandová, Litvínov 10 000 Kč
SIMEDAP FLOW s.r.o. 10 000 Kč 
Ing. Kratochvíl, Praha 8 000 Kč
MUDr. Schottner , Liberec 7 000 Kč
JUDr Kodlová, Praha 5 000 Kč
Znojil, Praha 5 000 Kč
Honzová, Lnáře 5 000 Kč
Ing. Fabinger 4 000 Kč
Česká televize, Praha 3 400 Kč
Starchová, Praha 3 000 Kč
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