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I. Úvod

Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ (dále jen „Nadační

fond“) pokračoval v roce 2007 v rozvoji své činnosti plně

v souladu se svým posláním, vyplývajícím ze Statutu

Nadačního fondu. Rok 2007 byl již dvanáctým rokem

působnosti této neziskové organizace, jejímž hlavním cílem

je podporovat aktivity, rozvíjející progresivní trendy

v diagnostice a léčbě poruch srdečního rytmu. Nadační fond

respektoval své zákonné povinnosti v oblasti účetnictví

a ve vztahu k Finančnímu úřadu pro Prahu 4, především

ve věci dodržování požadavků na dokladování a evidenci

peněžních i nepeněžních darů věnovaných Nadačnímu fondu,

což bylo řádně a pravidelně dokumentováno v přiznání k dani

darovací. Nadační fond se na základě rozhodnutí Správní rady

opětovně podrobil auditu svého hospodaření. Stejně jako

v roce 2006 provedla podrobný audit společnost PKM AUDIT

Consulting s. r. o. Nadační fond se ve své činnosti plně řídil

příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zákona

upravujícího činnost nadací a nadačních fondů.

II. Činnost Správní rady

17ti členná Správní rada Nadačního fondu působila

v hodnoceném období plně v souladu se Statutem

Nadačního fondu. V průběhu roku 2007 se Správní rada

sešla celkem 5x (26. 4., 21. 6., 31. 10., 13. 12. a jedno

zasedání /6. 3./ proběhlo v užším kruhu Správní rady

v souvislosti s přípravou mediální kampaně ve spolupráci

s firmou Unilever - viz dále). Na svých jednáních se Správní

rada zabývala aktuálními otázkami spojenými s řádným

fungováním Nadačního fondu, rozhodovala o způsobu použití

finančních prostředků a posuzovala zajištění úkolů

vyplývajících z poslání Nadačního fondu. Správní rada

průběžně sledovala vývoj hospodaření fondu a nakládání

s jeho majetkem. Projednávala mimo jiné též zprávy

o vývoji hospodaření fondu. Správní rada rovněž projednala

zprávu auditora a věnovala pozornost jeho doporučením.

Správní rada na základě pozitivních zkušeností z dřívějších

let udržovala pravidelný kontakt s Asociací nadačních fondů

při Fóru dárců, jejímž členem je Nadační fond od roku 2003.

Zástupkyně Správní rady se zúčastnily některých akcí

pořádaných touto Asociací, včetně vzdělávacích seminářů.

Správní rada pokračovala i v loňském roce ve svém úsilí

o dosažení širší a účinnější propagace činnosti Nadačního
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fondu směrem k veřejnosti. Proto také počátkem roku 2007

ve spolupráci se společností Unilever se Nadační fond

stal partnerem v projektu nazvaném „Pro tvé srdce a srdce

těch druhých“, zaměřeném mimo jiné na propagaci

rostlinného tuku Flora. V průběhu dubna a května 2007

(konkrétně od 10. 4. do 20. 5. 2007) byl na základě

rozhodnutí společnosti Unilever z každé prodané krabičky

rostlinného tuku Flora věnován finanční příspěvek ve výši

25ti haléřů Nadačnímu fondu. Projekt měl poměrně

dobrou podporu v oblasti televizní a rozhlasové reklamy

i ve formě tiskových konferencí, jichž se zúčastnili delegovaní

členové Správní rady. Mediální vystoupení využili též

k propagaci nových metod léčby klinicky významných

poruch srdečního rytmu. Průběh celé akce byl monitorován

na webových stránkách www.milujsvesrdce.cz, kde byly

zároveň informace o prevenci kardiálních onemocnění.

Realizace projektu pod heslem „Kupte si Floru, postaráte se

tak o několik srdcí najednou!“ umožnila zvýšit povědomí

o existenci Nadačního fondu u mnohem širší veřejnosti,

než tomu bylo doposud. Výsledná částka ve výši více než

594 tis. Kč byla použita na nákup 8 přístrojů nové generace

pro Holterovo monitorování EKG (včetně paměťových karet

a čtecího zařízení) pro Kliniku kardiologie IKEM. Hlavní využití

této techniky bude v rámci delšího (48 hodin i více) moni-

torování pacientů po katetrizační léčbě různých forem

fibrilace síní, které se IKEM věnuje velice systematicky a je

v této léčbě špičkovým pracovištěm v rámci České republiky.

Správní radě se rovněž podařilo zahájit zkušební provoz

webových stránek Nadačního fondu, které byly vytvořeny

ve spolupráci se společností Limemedia a.s. Tato společnost se

bude v budoucnu podílet na správě i dalším rozvoji zmíněných

stránek. Vedle základních dokumentů Nadačního fondu budou

stránky poskytovat aktuální informace o jeho činnosti.

Svým obsahem by měly přispět k další popularizaci

a prezentaci činnosti Nadačního fondu směrem k veřejnosti.

Zatím je pro období od 19. 6. 2008 do 19. 6. 2009 k dispozici

doména „nadacnifondarytmie.cz“ a byl uhrazen základní

poplatek za provoz těchto webových stránek.

V průběhu roku 2007 byla také dokončována příprava

informační brožury, přibližující činnost Nadačního fondu

pro zájemce o spolupráci s ním. Brožura má být vydána

v průběhu léta 2008.

Správní rada pořizovala ze svých zasedání písemné zápisy,

ve kterých jsou zachycena všechna důležitá rozhodnutí

a především pak souhlas s použitím nadačních finančních

prostředků. Pravidelně byla prováděna kontrola plnění

stanovených úkolů. V roce 2007 stanovila Správní rada,

že i nadále bude vedeno podvojné účetnictví.
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Lze shrnout, že všichni členové Správní rady se podíleli na její

činnosti a naplňování stanovených cílů odpovědně, dle svých

časových možností a nad rámec pracovních povinností. Zatím

nesplněným úkolem Správní rady zůstává to, aby byla

uskutečněna alespoň částečná profesionalizace řízení

Nadačního fondu. Řízení a činnost Nadačního fondu je tak ve

srovnání s obdobně významnými fondy v ČR zajišťována čistě

na bázi dobrovolnosti a entuziasmu bez odpovídajícího

profesionálního zázemí. Tato skutečnost do jisté míry limito-

vala a dosud limituje výraznější rozvoj některých aktivit.

Správní rada hodlá tento stav v blízké době změnit vytvořením

alespoň jednoduché profesionální řídící struktury. Je to cesta

k naplnění dlouhodobějšího záměru aktivně se ucházet

o finanční podporu některých projektů z různých zdrojů

včetně těch, poskytovaných EU.

V roce 2007 pracovala Správní rada ve stabilizovaném per-

sonálním složení, které bylo schváleno pro další 3leté období.

III. Aktivity a hospodaření Nadačního fondu

Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2007 se Nadační

fond tradičně podílel významnou měrou na organizačním

a materiálním zabezpečení jubilejního 10. ročníku workshopu

o katetrizačních ablacích („10th Prague Workshop on Catheter

Ablation“), který se konal v IKEM Praha ve dnech od 1. 4.

do 3. 4. 2007. Finanční podpora této významné a v Evropě

již uznávané akce zahrnovala částku 500 tis. Kč, která byla

poskytnuta zálohově s výrazným předstihem a umožnila

včasné spuštění všech kroků k organizačnímu zajištění této

logisticky poměrně náročné akce. Workshopu se zúčastnilo

zhruba 200 specialistů v arytmologii, z nichž 3/4 byli účast-

níci ze zahraničí. Hlavními tématy tentokrát byly katetrizační

ablace v léčbě různých forem fibrilace síní a dalších kom-

plexních arytmií. Technická i odborná úroveň „živých přenosů“

z katetrizačních sálů je na této akci mimořádně vysoká a předčí

řadu srovnatelných zahraničních akcí. Uvedený workshop měl

opět mezi účastníky velký ohlas a dostalo se mu uznání

i v kardiologických periodikách. Lze shrnout, že pražský work-

shop o katetrizačních ablacích prokazatelně pokračuje v tradici

úspěšné výukové odborné akce, která přispívá významnou

měrou k rozvoji této moderní léčby poruch srdečního rytmu

v zemích střední, východní i severní Evropy. V závěru roku

2007 se Správní rada soustředila na podporu příprav dalšího

– tj. 11. workshopu.

Nadační fond zrealizoval opětovně rovněž tradiční bilanční

seminář pracovníků AAO. Podporuje přitom i další obdobné

akce postgraduálního typu, kde se setkávají lékaři i technici
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prakticky ze všech našich implantačních center, a nepochybně

tak přispívá k udržování a dalšímu zvyšování úrovně tohoto

odvětví kardiologie.

Hospodaření Nadačního fondu se vyvíjelo v roce 2007 pozitivně

a Nadační fond skončil své hospodaření pozitivním výsledkem,

odpovídajícím částce 2 649 tis. Kč (po zdanění). Veškeré

finanční prostředky, se kterými Nadační fond hospodařil, byly

použity v průběhu roku 2007 plně v souladu s předmětem

činnosti Nadačního fondu. Jednotlivé sponzorské dary jsou

řádně evidovány v účetnictví a byly poskytovány na základě

darovacích smluv, v případě RNDr. Otakara Helmicha pak

na základě darovací listiny. Mezi největší dárce patřily v hodnoceném

období společnosti Cardion Brno, Unilever, Biotronik Drážďany

a Bohemian Ventures. Z fyzických osob je třeba zmínit a ocenit

zcela ojedinělý a výjimečný čin RNDr. Otakara Helmicha, který

věnoval Nadačnímu fondu hodnoty ve výši 1,4 mil. Kč. Úplný

přehled sponzorských darů tvoří přílohu této zprávy.

Úhrn aktiv činil k 31. 12. 2007 6,788 mil. Kč. Přehled o hospo-

daření Nadačního fondu a jeho majetku je obsažen ve Zprávě

auditora, která tvoří samostatnou přílohu této zprávy a která

ve svém výroku potvrzuje, že účetní závěrka podává věrný

a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Nadačního

fondu. Náklady za auditorské práce činily částku 32 130,- Kč.

Lékařské přístroje ve vlastnictví fondu jsou na základě smlouvy

o výpůjčce zapůjčeny Kardiologické klinice IKEM. Celková

bilance hospodaření Nadačního fondu v roce 2007 potvrzuje

odpovědný přístup k hospodaření se získanými finančními

prostředky a jejich efektivní využití.

Kromě výrazné finanční podpory výše uvedeného workshopu

se Nadační fond podílel na finančním zajištění řady dalších

aktivit či nákupu přístrojů napomáhajících rozvoji problematiky

léčby závažných poruch srdečního rytmu. V roce 2007 tak byly

díky podpoře partnerů Nadačního fondu pořízeny formou nákupu

či získány darem např. přístroj CARTO XP pro elektroanatomické

mapování a navigaci, přístroje EKG SEER se záznamníkem,

digitální záznamníky EKG typu Lifecard CF, čtečka SEER Light

a další přístroje. Celkový přírůstek DHM dosáhl částky 5 328 mil.

Kč. Díky Nadačnímu fondu se tak podařilo doplnit vybavení

Kliniky kardiologie dalšími nezbytnými přístroji napomáhajícími

zkvalitnění lékařské péče. Doplněno také bylo vybavení

ambulance AAO a některých dalších provozů v rámci IKEM.

Dne 27. 9. 2007 byla uzavřena nová nájemní smlouva

mezi Nadačním fondem a IKEM (zastoupeným ředitelem

doc. MUDr J. Malým, CSc.), týkající se přístrojů a dalšího

vybavení, které Nadační fond poskytl bezplatně IKEMu.

Seznam zahrnuje 91 položek (např. sklopný diagnostický

stůl pro tilt-test, elektrokoagulace Valleylab, Holterovské

záznamníky EKG, defibrilátor Zoll pro ambulanci OIP,
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resuscitační vozík, EKG zapisovače, polohovací lůžko atd.

Pro zlepšení podpůrných činností byly opětovně zakoupeny

odborné knihy a literatura. Nadační fond také pokračoval

ve vyřazování již nefunkčních a opotřebovaných předmětů.

Správní rada rovněž podporovala další odborný růst lékařů

a sester, a to především formou stáží a studijních pobytů.

Správní rada v rámci své působnosti též rozhodla o vyplacení

odměn pracovnicím Kliniky kardiologie IKEM za vedení

celostátních registrů – zejména registru implantabilních

kardioverterů-defibrilátorů a registru katetrizačních ablací a též

za systematickou spolupráci při vytváření celostátního registru

kardiostimulátorů. Další odměny pracovníkům Kliniky

kardiologie IKEM byly uděleny za mimořádné pracovní výkony

provedené nad rámec pracovních povinností a odpovídající

plnění záměrů Nadačního fondu. Týkalo se to zejména aktivní

účasti při organizační přípravě a obsahovém zajištění

zmíněného workshopu o katetrizačních ablacích.

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

Činnost Nadačního fondu se pozitivně projevila především

v dalším zkvalitňování podmínek pro práci Antiarytmického

oddělení Kliniky kardiologie IKEM a přispěla k dalšímu

zlepšování péče o pacienty. Jak vyplývá již z výše uvedeného,

podařilo se nakoupit další důležité moderní přístroje

pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu. Nákupem

potřebného vybavení se dále zlepšily podmínky jak

pro pacienty, tak i pro personál na daném pracovišti. Nadační

fond se snaží hledat nové formy a možnosti spolupráce s cílem

pokračovat v tomto trendu podpory rozvoje arytmologie.

Výraznou finanční podporou odborných edukačních akcí,

zaměřených na srdeční arytmie, Nadační fond zřetelně

přispívá k propagaci a rozvíjení nových léčebných postupů

v dané oblasti kardiologie nejen v České republice, ale též

v okolních evropských státech, především v zemích východní

Evropy. Realizace těchto akcí s sebou nese i propagaci

samotné Kliniky kardiologie IKEM a uvedené aktivity

nepochybně přispívají k udržení jejího prestižního postavení

v rámci České republiky i v měřítku mezinárodním.

Závěrem lze oprávněně konstatovat, že činnost Nadačního

fondu „Moderní léčba arytmií“ přispěla významnou měrou

k udržení vedoucí pozice Antiarytmického oddělení Kliniky

kardiologie IKEM v oblasti nefarmakologických postupů

u závažných poruch srdečního rytmu, přičemž v některých

směrech zatím v České republice zůstává jediným pracovištěm,

které zajišťuje určitou vysoce specializovanou léčbu některých
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komplexních typů arytmií. Jak již bylo ve výroční zprávě výše

uvedeno. Samotné pracoviště též přispívá významně a nezištně

k arytmologické edukaci lékařů z ostatních kardiologických

center nejen České republiky, ale i dalších zemí střední

a východní Evropy. Finanční a materiální podpora vybraných

aktivit Antiarytmického oddělení Kliniky kardiologie IKEM tedy

nepochybně slouží dalšímu rozvoji medicínského řešení

problematiky srdečních arytmií, což je plně v souladu

s posláním Nadačního fondu.

V. Úkoly roku 2008

Správní rada Nadačního fondu bude i v roce 2008 důsledně

naplňovat Statut fondu a bude usilovat o plnění cílů v něm

stanovených. Bude nadále pokračovat v dosavadním

efektivním využívání finančních prostředků a pokusí se oslovit

další potenciální dárce aktivní prezentací svých aktivit.

Nadační fond podpoří finančně rozsáhlejší inovaci katetriza-

čního a implantačního sálu v rámci Kliniky kardiologie IKEM.

Podpoří též tradiční edukační akce jako je již výše zmíněný

pražský workshop o katetrizačních ablacích.

Správní rada bude podporovat a rozvíjet podíl Nadačního

fondu na činnosti Asociace nadací a nadačních fondů, což by

mělo přispět k posílení prestiže Nadačního fondu a mohlo by

pomoci v hledání případných dalších zdrojů pro intenzivnější

rozvoj jeho aktivit. Jedním z konkrétních úkolů v roce 2008

bude zahájení rutinního provozu webových stránek. Zkušenosti

a poznatky minulého období ukazují, že bude zapotřebí s ohledem

na rozvoj aktivit a množství prací s tím spojených pokročit

v otázce profesionalizace komplexního řízení aktivit Nadačního

fondu. To by mělo vést i ke zkvalitnění a prohloubení kontaktů

s partnery Nadačního fondu. Správní rada bude pokračovat

v úsilí o zvýšení operativnosti určitých rozhodování směřujících

k podpoře řešení některých organizačních úkolů v rámci

Kliniky kardiologie IKEM, získávání potřebných kontaktů

pro činnost Nadačního fondu a posílení finančních zdrojů

pro činnost Nadačního fondu. Systematické úsilí, zaměřené na

tyto vyjmenované body, bude hlavním strategickým cílem ke

zvýšení akceschopnosti a respektu Nadačního fondu „Moderní

léčba arytmií“ a k jeho další prosperitě. Úspěšná činnost fondu

je, jak se již ukázalo, jednou z podmínek pro udržení špičkové

úrovně medicínské péče na Antiarytmickém oddělení Kliniky

kardiologie IKEM a tím nepřímo též pro další zvyšování úrovně

daného odvětví kardiologie a kardiochirurgie v našem státě.

V Praze dne 25. června 2008

MUDr. Jan Bytešník, CSc.

předseda Správní rady Nadačního fondu Moderní léčba arytmií
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VI. Audit hospodaření Nadačního fondu

Celkově pozitivní výsledky hospodaření za rok 2007 potvrzuje

zpráva nového auditora, společnosti PKM AUDIT Consulting

s.r.o., která provedla v souladu se zákonem audit hospodaření

Nadačního fondu. Auditor ověřil veškeré účetní záznamy

a správnost účetních postupů. Přezkoušel v celém rozsahu

účetní závěrku a namátkově zaúčtované účetní doklady.

Auditor prověřil vnitřní kontrolní systém Nadačního fondu

a konstatoval, že jeho účinnost je plně vyhovující. Potvrdil

správnost vedeného účetnictví a skutečnost, že výše výdajů

na správu Nadačního fondu v daném období byla nižší

než povolených 10 % z hodnoty aktiv k 31. 12. 2007.
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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. 2007

a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok

2007 v souladu s českými účetními předpisy – výrok zní

B E Z V Ý H R A D

V Praze dne 27. března 2008

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 469

Ing. Luboš Marek

Odpovědný auditor
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F i n a n č n í z p r á v a p r o v ý r o č n í z p r á v u
„Na da čn í ho fon du Mode rn í l é čba a ry t m i í “

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

A k t i v a

A. Účet

Dlouhodobý nehmotný majetek 842

Samostatné movité věci 7 657

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 477

Oprávky k softwaru - 613

Oprávky k samostatným movitým věcem - 6 800

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 477

Pokladna v CZK 33

Účty v bankách 5 625

Ostatní 44

Celkem Aktiva 6 788

P a s i v a

B. Účet

Dodavatelé 0

Ostatní závazky 6

Ostatní přímé daně 19

Vlastní jmění 4 114

Ostatní 2 649

Celkem Pasiva 6 788

Správní rada Nadačního fondu si velmi váží podpory,

které se dostalo v průběhu roku 2007 Nadačnímu fondu

od řady právnických i fyzických osob formou peněžních darů

a vyslovuje své uznání a poděkování níže uvedeným osobám.

Právnické osoby

BIOTRONIK Praha 4 1.400.000,- Kč

CARION BRNO 871.565,- Kč

UNILEVER 594.509,- Kč

BIOTRONIC Drážďany 137.800,- Kč

BOHEMIAN VENTURES 50.000,- Kč

Ing. Honz, spol. Lnáře a Písek 20.000,- Kč

Fyzické osoby

RNDr. Otakar Helmich 1.400.000,- Kč

MUDr. Schöttner 10.000,- Kč

V. Rac 10.000,- Kč

2007
P ř e h l e d s p o n z o r s k ý c h d a r ů z a r o k 2 0 07
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� Lenka Augustinová

� MUDr. Jan Bytešník, CSc.

– předseda správní rady

� MUDr. Robert Čihák, CSc.

� Vladana Fišerová

� Jitka Homolová

� JUDr. Jan Hubáček

� Doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

– přednosta kliniky kardiologie IKEM

� Helga Klozová

� MUDr. Renata Krausová

� Helena Lásková

� MUDr. Kateřina Lefflerová

� Eva Nováková

� Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

– přednosta kardiocentra IKEM

� Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.

� Iva Valtrová

� MUDr. Vlastimil Vančura

� Markéta Vlnasová

Oproti loňskému roku nedošlo ve složení Správní rady

ke změnám.

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

IČ: 63830311

Číslo účtu:

75825349/0800 (Kč)

w w w . n a d a c n i f o n d a r y t m i e . c z

2007
Správní rada Nadační fond Moderní léčba arytmií


