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               Výroční zpráva Nadačního fondu MODERNÍ LÉČBA 

ARYTMIÍ za rok 2011 

  

I. Úvod 
 

        Rok 2011 byl šestnáctým rokem fungování Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ 

(dále jen „Nadační fond“). Tak jako v předchozích letech Nadační fond realizoval v 

roce 2011 svoji činnost v souladu s cíli, formulovanými 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 respektoval a dodržoval požadavky na 

dokladování a evidenci peněžních i nepeněžních darů, věnovaných Nadačnímu fondu. 

Veškeré skutečnosti, související s hospodařením,  byly řádně dokladovány v přiznání 

k dani darovací.  Přehled o hospodaření Nadačního fondu za uplynulý rok byl 

posuzován nezávislým auditorem. Závěr provedeného auditu je jednoznačně příznivý 

a je podrobněji uveden ve třetí části této výroční zprávy.  

 

II. Činnost správní rady 

 

        Současná Správní rada byla zvolena 30.6.2010 a její funkční období trvá do konce 

června 2013. Správní rada Nadačního fondu se v roce 2011 sešla 6-krát (21.1., 7.4., 

27.5., 22.6., 25.10. a 15.12.). Správní rada se na svých zasedáních zabývala zajištěním 

aktuálních i dlouhodobějších úkolů vyplývajících z poslání Nadačního fondu, jeho 

provozními záležitostmi a rozhodovala o způsobu použití finančních prostředků. 

Správní rada průběžně hodnotila stav hospodaření fondu a schvalovala jednotlivé 

výdaje. Na zasedání dne 22.6.2011 projednala Správní rada Výroční zprávu a účetní 

závěrku za rok 2010 a zprávu auditora.  

        Správní rada udržovala i v roce 2011  kontakt s Asociací nadačních fondů při Fóru 

dárců, jejímž členem je od roku 2003, této aktivity se ujala kromě L.Augustinové též 

Mgr.P.Krištofová, která dle smluvy od září 2010 má za úkol navrhovat a zajišťovat 

různé formy propagace Nadačního fondu.  

        V roce 2011 byly připraveny postery s propagací Nadačního fondu, které jsou 

rozmístěny v různých prostorech Kliniky kardiologie IKEM. Byly rovněž připraveny 

a vytištěny přehledné informační karty, obsahující stručné důležité informace o 

Nadačním fondu s uvedením potřebných kontaktních údajů.. 

         Ze všech zasedání Správní rady jsou pořízeny písemné zápisy, ve kterých jsou 

zachycena všechna důležitá rozhodnutí včetně použití finančních prostředků. 

        V roce 2010 pokračoval Nadační fond ve vedení podvojného účetnictví. Činnost 

Správní rady Nadačního fondu byla i nadále zajišťována bez profesionálního zázemí. 

Členové správní rady se tedy podíleli na její činnosti dle svých časových možností,  

nad rámec svých pracovních povinností. Jak již bylo zdůrazněno ve výroční zprávě za 

předchozí rok - Správní rada si je dobře vědoma, že s ohledem na náročnější 

ekonomické a další podmínky musí v blízké budoucnosti uskutečnit již dříve 

deklarovaný záměr vytvoření alespoň jednoduché profesionální řídící struktury. Teto 

úkol zůstává mezi hlavními úkoly v oblasti snahy o zlepšení organizace činnosti 

Nadačního fondu.  
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              Správní rada na svém jednání  7.4.2011 projednala a vzala na vědomí příkaz 

ředitele IKEM č.3/2011 (ze 14.2.2011) k zabezpečení protikorupčních opatření 

v rámci organizací přímo řízených MZ ČR na základě Příkazu ministra č.5/2011 ze 

dne 31.1.2011 „Protikorupční strategie Ministrestva zdravotnictví České republiky pro 

přímo řízené organizace“)  a přijala následující rozhodnutí, kterým se Nadační fond 

zavazuje: 

- nadále pokračovat v průkazném evidování všech darů a pravidelně se podrobovat 

auditu svého     

      hospodaření, 

-  nadále vynakládat získané prostředky pouze k  účelům stanoveným zákonem a 

konkretizovaným ve statutu Nadačního fondu 

          -   zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s oprávněnými zájmy \IKEM 

          -  zveřejňovat i nadále veškeré sponzorské dary a finanční příspěvky na webových 

stránkách  

              Nadačního fondu a ve výročních zprávách. 

- obsadit pozici revizora osobou s odbornými předpoklady pro výkon této funkce a 

posílit vlastní  

      kontrolní činnost 

        Tento poslední uvedený úkol zatím není zajištěn a přetrvává tedy i v roce 2012. 

 

         Správní rada pokračovala rovněž ve spolupráci a podpoře činnosti občanského 

sdružení „Rytmus srdce“. V souvislosti s pohledávkou (půjčkou) ve výši 150 000 Kč 

z roku 2009, poskytnutou Nadačním  fondem ve prospěch občanského sdružení 

Rytmus srdce. Správní rada Nadačního fondu na svém jednání 15.prosince 2011 

jednomyslně rozhodla změnit tuto půjčku v dar.  Při tomto rozhodnutí vycházela 

z nepříznivého vývoje hospodaření uvedeného občanského sdružení, které v současné 

době není schopno svůj původní finanční závazek splacení výše uvedené půjčky 

splnit. Vzhledem k poslání daného sdružení, které je cíleno na propagaci orevence 

kardiovaakulárních chorob a propagaci nových postupů v diagnostice a léčbě 

srdečních arytmií, je obecný zájem, aby tato organizace dále fungovala a rozvíjela 

svoji činnost. 

          

III. Aktivity a hospodaření nadačního fondu 

 

        Hlavní a již tradiční odbornou akcí, kterou Nadační fond každoročně podporuje, je 

Pražský workshop o katetrizačních ablacích. Tedy i v roce 2011 se Nadační fond 

podílel  významnou měrou na organizačním a materiálním zabezpečení již 14. ročníku 

(„14th Prague Workshop on Catheter Ablation“), který se konal v IKEM Praha (ve 

spolupráci s Nemocnicí Na Homolce Praha) ve dnech 6.3.- 8.3.2011. Správní rada 

poskytla začátkem roku 2011 agentuře CCL (Conference Czechoslovakia Ltd) 

finanční garanci ve výši 600 tis.Kč jako zálohu k umožnění přípravy zmíněného 

workshopu, který je jinak finančně zajištěn sponzorováním ze strany velkých firem, 

které zajišťují technologie pro katetrizační ablace srdečních arytmií.   

         Tohoto workshopu  se zúčastnilo - obdobně jako v předchozích ročnících - zhruba 200 

odborníků, z toho více než 2/3 ze zahraničí. Hlavní prezentace a edukativní provádění 

léčebných výkonů, přenášených živě z katetrizačních sálů do kongresového centra, 

zajišťovali přední odborníci z Evropy a USA. Kromě přehledových sdělení o 
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patofyziologické podstatě arytmií a technologii katetrizačních ablací u různých typů 

arytmií byly hlavními tématy nové zobrazovací technologie a ablační technologie 

včetně dálkové navigace (magnetické i robotické) především u fibrilace síní a u 

komorových tachykardií po infarktu myokardu. Jak již bylo zdůrazněno v předchozích 

výročních zprávách, velkou předností tohoto workshopu je dostatečný prostor pro 

neformální diskuze mezi katetrizujícími lékaři a auditoriem v průběhu katetrizačního 

léčebného výkonu. Již dříve jsme konstatovali, že četní účastníci workshopu to velmi 

oceňují a účast na pražském workshopu preferují před obdobnými zahraničními 

akcemi. Pražský workshop o katetrizačních ablacích znamená nepochybný přínos pro 

rozvoj této moderní léčby poruch srdečního rytmu v zemích střední, východní i 

severní Evropy. Nadační fond proto jeho podporu řadí nadále mezi priority své 

činnosti.  

 

        Kromě výše uvedené akce se Nadační fond podílel na finančním zajištění dalších 

aktivit či nákupu přístrojů, umožňujících rozvoj a zkvalitňování léčby závažných 

poruch srdečního rytmu. Správní rada v roce 2011 rozhodla podpořit inovaci vybavení 

na katetrizační sál Antiarytmického oddělení (AXIOM Artis Zee Cockpit AXA, 

umožňující prezentaci více různých zdrojů obrazu na velkém displeji s vysokou 

rozlišovací kvalitou), která výrazně posunuje dopředu zobrazovací proces při 

katetrizačních ablacích složitých arytmií.. 

 

         Nadační fond financoval v roce 2011 již čtvrtým rokem roční předplatné (ve výši 

zhruba 15 tisíc Kč) časopisu Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology - 

v elektronické formě - pro Vědeckou lékařskou knihovnu IKEM.  

 

        Na návrh vedení Kliniky kardiologie IKEM Správní rada Nadačního fondu v roce 

2011 finančně podpořila částkou 23 tis.Kč uskutečnění kratší stáže MUDr D.Černé na 

Kardiologické klinice v Leidenu (na Oddělení neinvazivní kardiologie- u 

prof.J.J.Baxe). Tento studijní pobyt byl zaměřen na echokardiografickou diagnostiku 

srdeční dyssynchronie a měl by přispět k dalšímu výzkumu srdeční resynchrinizační 

terapie na Klinice kardiologiemIKEM. 

 

        V průběhu roku 2011 byl  na základě smlouvy  Nadačního fondu s ČSOB opětovně 

realizován bankovní produkt PaySec, umožňující případným sponzorům uskutečnit 

platbu elektronickou formou (prostřednictvím http://www.nadacnifondarytmie.cz). 

 

         Nadační fond skončil své hospodaření v roce 2011 s vyrovnaným výsledkem. Správní 

rada mohla toto konstatovat i na svém jednání 15.12.2011, které bylo mimo jiné 

věnováno přehledu hospodaření Nadačního fondu v roce 2011.  Jednotlivé sponzorské 

dary jsou řádně evidovány v účetnictví a byly poskytovány na základě písemných 

darovacích smluv. Správní rada Nadačního fondu si váží darů a příspěvků všech 

dalších právnických a fyzických osob, jejichž úplný přehled  tvoří přílohu této 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 vyplývá, že Nadační fond se ve své činnosti plně řídil příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku a zákona upravujícího činnost nadací a nadačních 

fondů a že k účetní závěrce a ke zprávě o hospodaření Nadačního fondu za rok 2011 
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nejsou výhrady a tedy svědčí o odpovědném přístupu k hospodaření se získanými 

finančními prostředky a o jejich efektivním využití. 

 

 

 

IV. Význam činnosti Nadačního fondu pro Kliniku kardiologie IKEM a pro 

rozvoj oboru arytmologie v ČR 

 

         Obdobně jako v předchozích letech- můžeme konstatovat, že Nadační fond svou 

činností podporuje zlepšování podmínek pro práci Antiarytmického oddělení Kliniky 

kardiologie IKEM a tak přispívá k dalšímu zlepšování péče o pacienty s poruchami 

srdečního rytmu. Významnou finanční podporou odborných edukačních akcí Nadační 

fond opakovaně přispívá k propagaci a rozvíjení nových léčebných postupů v dané 

oblasti arytmologie v České republice i v okolních evropských státech. Realizace 

těchto akcí s sebou nese i propagaci Kliniky kardiologie IKEM a přispívá k udržení 

jejího prestižního postavení v národním i mezinárodním měřítku. V oblasti 

nefarmakologických léčebných postupů v arytmologii slouží Klinika kardiologie 

IKEM jako školící centrum pro stipendisty, vybrané v rámci EHRA (European Heart 

Rhythm Association) při Evropské kardiologické společnosti a slouží jako tréningové 

centrum  v oblasti roboticky navigovaných ablací („Center of Excellence“) pro 

vybrané specialisty ze zemí EU i z dalších evropských zemí. 

        Finanční a materiální podpora ze strany Nadačního fondu Moderní léčba arytmií 

přispívá k dalšímu rozvoji moderní diagnostiky a léčby srdečních arytmií na Klinice 

kardiologie IKEM a přispívá tak k pokroku v této oblasti kardiologie  v rámci ČR a ke 

zvýšení mezinárodní prestiže Kliniky kardiologie IKEM. Tyto výstupy jsou plně v 

souladu s proklamovaným posláním Nadačního fondu. 

 

 

V. Úkoly pro rok 2012 

 

         Správní rada Nadačního fondu chce i v roce 2012 pokračovat v plnění cílů, 

stanovaných ve Statutu této organizace.  Ve spolupráci s vedením Kliniky kardiologie 

aKardiocentra IKEM se bude i nadále snažit o efektivní využívání finančních 

prostředků fondu. Pokusí se oslovit další potenciální dárce a bude spolupracovat 

s občanským sdružením „Rytmus srdce“, jehož cílem je- jak je již výše zmíněno- 

především edukace laické i odborné veřejnosti v problematice srdečních arytmií. 

Nadační fond bude nadále finančně podporovat významné vzdělávací akce, týkající se 

uvedené problematiky a bude též finančně přispívat na stáže mladých lékařů na 

špičkových zahraničních pracovištích - s cílem jejich seznámení se s progresivními 

technologiemi a s logistikou péče o pacienty s vybranými kardiologickými 

diagnózami. 

         Předpokládáme další úzkou spolupráci s Asociací nadací a nadačních fondů, což by 

mělo přispět k posílení prestiže Nadačního fondu a mohlo by pomoci v hledání 

případných dalších finančních zdrojů pro rozvoj jeho aktivit. Důležitým úkolem pro 

rok 2012 je udržování rutinního provozu nových  webových stránek.  
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        V roce 2012 zůstává pro Správní radu aktuální úkol pokročit v otázce profesionalizace 

řízení aktivit Nadačního fondu. Správní rada si uvědomuje důležitost tohoto kroku 

v současné době, kdy je třeba  

         rychle reagovat na určité situace a potenciální nabídky různých forem spolupráce a 

možnosti další propagace Nadačního fondu a jeho zaměření na podporu rozvoje 

arytmologie. 

        V roce 2011 byl připraven grantový projekt, týkající se zlepšení edukace pacientů 

s implantovanými  

        kardiovertery-defibrilátory. Tento projekt zatím nedostal očekávanou podporu 

vzhledem k tomu, že   

        ve srovnání s jinými projekty byl zaměřen na užší skupinu pacientů s určitým 

handicapem. Správní  

        rada ve spolupráci s PR experty se v dalším období  pokusí připravit novou aplikaci 

projektu pro  

        získání účelových grantových prostředků, určených pro rozvíjení nových trendů 

v oblasti péče o  

        zdraví a pro rozvoj zdravotní edukační aktivity v našem státě.  

        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 ovlivňuje proces 

zkvalitňování péče o pacienty s poruvchami srdečního rytmu též v rámci ČR i 

v dalších zemích bývalého východného bloku. 

         Je tedy žádoucí, aby Nadační fond pokračoval ve svém úsilí o plnění cílů, 

deklarovaných ve  statutu této neziskové organizace. 

 

       V Praze dne 2. května 2012 

 

       MUDr. Jan Bytešník, CSc. v.r. 

       předseda Správní rady Nadačního fondu 

       Moderní léčba arytmií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Audit hospodaření nadačního fondu 

 

 

Celkově pozitivní výsledky a stav hospodaření Nadačního fondu v roce 2011 potvrzuje 

zpráva auditora, společnosti PKM AUDIT Consulting, spol. s r.o., která provedla 

v souladu se zákonem audit hospodaření Nadačního fondu. Auditor ověřil účetní 
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závěrku Nadačního fondu, veškeré účetní záznamy a správnost účetních postupů. 

Přezkoušel v celém rozsahu účetní závěrku a namátkově zaúčtované účetní doklady.  

V. Úkoly roku 2003 VI. Audit hospodaření nadačního fondu 
V Ý R O K   A U D I T O R A: 

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 

situace fondu Nadační fond Moderní léčba arytmií k 31.12.2011 a nákladů, výnosů 

a výsledku jeho hospodaření  za rok 2011  v souladu s českými účetními předpisy – 

výrok zní 

 

BEZ VÝHRAD 

 

 

V Praze dne  30.4. 2012 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující materiály budou aktualizopvány prio rok 2011 

 

Příloha č. 1 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
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ke dni 31.12. 2010 

(v tisících Kč) 
 

Aktiva 

A. Dlouhodobý majetek celkem                                                               8 960                                                                      

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 912 

Dlouhodobý hmotný majetek 21 894 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oprávky k k dlouhodobému majetku celkem - 14 896 

B. Krátkodobý majetek celkem 2 377 

Pohledávky celkem 150 

Krátkodobý finanční majetek 2 227 

Jiná aktiva 0 

Zásoby 0 

Celkem Aktiva 11 337 

 

Pasiva 

A. Vlastní zdroje celkem                                                                         11 337 

Jmění celkem 11 398 

Výsledek hospodaření celkem -61 

B. Cizí zdroje celkem 0 

Rezervy, dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky, jiná pasiva 0 

Celkem Pasiva 11 337 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Helena Kunešová 

25.1.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující část bude třeba opravit,  uspořádat jinak… 
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Příloha č. 2 
 

Přehled sponzorských darů za rok 2010 
Správní rada Nadačního fondu si velmi váží podpory, které se dostalo v průběhu roku 2010 Nadačnímu fondu 

od řady právnických i fyzických osob formou peněžních darů a vyslovuje své uznání a poděkování níže 

uvedeným osobám. 

 
Příspěvky a dary NF darovali: 
 
Medtronic CZECHIA  52 000 Kč  

BOSTON SCIENTRIFIC 

ČR Praha 5  

3 300 000 Kč  

MUDr.Schottner Liberec  10 000 Kč  

Mgr.Kratochvíl Jan Praha 

4  

6 000 Kč  

Ondrášek Jar.Průhonice  5 000 Kč  

Týlová Věnceslava Praha 7  5 000 Kč  

AOP Orphan 

Pharmacenticals Praha 5  

100 000 Kč  

Biotronic Praha 4  600 000 Kč  

BARD CZ Praha 4  150 000 Kč  

Mgr. Šimíčková Hana 

Praha 10  

4 926 Kč  

Agentura JLM Praha 4  5 000 Kč  

Ing.Honz-Třemšínská 

EGOFARMA Lnáře  

10 000 Kč  

Starchova Stanislava 

Praha 10  

3 000 Kč  

Pazdera Karel Praha 4  1 000 Kč  

Cirkva Čestmír Praha  1 200 Kč  

 
 

 

IČ: 63830311 

 

Nadační fond Moderní léčba Arytmií 

Klinika kardiologie IKEM 

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 

Česká republika 

Tel.: +420 241 722 011 

Fax: +420 241 728 225 

E-mail: jaby@medicon.cz 

             joka@medicon.cz 

             jalm@medicon.cz 

 

Číslo účtu:  75825349/0800  (Kč) 

mailto:jaby@medicon.cz
mailto:joka@medicon.cz
mailto:jalm@medicon.cz
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