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Výroční zpráva Nadačního fondu MODERNÍ LÉČBA ARYTMIÍ za rok 2008 

 
  

I. Úvod 
V roce 2008 vstoupil Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ (dále jen „Nadační fond“)  
do 13. roku své existence. Obdobně jako v předchozích letech Nadační fond realizoval a rozvíjel   
v roce 2008 svoji činnost v souladu se svým posláním vyplývajícím ze Statutu. Plnil 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. Veškeré skutečnosti související s hospodařením  byly řádně dokladovány  
v přiznání k dani darovací. Nadační fond se na základě rozhodnutí Správní rady opětovně 
podrobil auditu svého hospodaření. Stejně jako za rok 2007 provedla podrobný audit společnost 
PKM AUDIT Consulting s.r.o. a lze konstatovat, že se Nadační fond ve své činnosti plně řídil 
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zákona upravujícího činnost nadací  
a nadačních fondů. 
 
 

II. Činnost správní rady 
 
Správní rada Nadačního fondu vykonávala svoji činnost v hodnoceném období plně v souladu  
se Statutem Nadačního fondu. V roce 2008 se sešla třikrát (23.4., 22.7. a 10.12.) a v užším 
složení ještě dvakrát v souvislosti s rozhodováním o podpoře rekonstrukce operačního sálu 
Antiarytmického oddělení (AAO) Kliniky kardiologie IKEM a v souvislosti s rozhodováním  
o konkrétní finanční podpoře tradiční významné akce -  Mezinárodního workshopu  
o katetrizačních ablacích (viz dále). Správní rada se na svých zasedáních zabývala  aktuálními 
otázkami spojenými s řádným fungováním Nadačního fondu, rozhodovala o způsobu použití 
finančních prostředků a posuzovala zajištění úkolů vyplývajících z poslání Nadačního fondu. 
Zvláštní pozornost věnovala Správní rada realizaci již výše zmíněného projektu inovace 
implantačního sálu AAO, na kterém se Nadační fond rozhodujícím způsobem podílel. Správní 
rada průběžně sledovala vývoj hospodaření fondu a nakládání s jeho majetkem, plnila své 
povinnosti dané zákonem a projednávala aktuální zprávy o vývoji hospodaření. Správní rada také 
projednala zprávu auditora a věnovala pozornost jeho doporučením. Dále udržovala pravidelný 
kontakt s Asociací nadačních fondů při Fóru dárců, jejímž je od roku 2003 zakládajícím členem. 
Zástupce Správní rady se rovněž zúčastnil vybraných akcí (především seminářů) pořádaných 
touto asociací s cílem využití získaných poznatků v praktické činnosti Nadačního fondu. 
 
Správní rada pokračovala i v loňském roce ve svém úsilí o dosažení širší a účinnější propagace 
činnosti Nadačního fondu směrem k veřejnosti a pokusila se navázat ve své činnosti na úspěšný 
předchozí projekt realizovaný se společností Unilever v roce 2007, kdy se stal Nadační fond  
partnerem značky Flora v projektu nazvaném „Pro tvé srdce a srdce těch druhých“, což přispělo 
ke zviditelnění cílů a činnosti Nadačního fondu. 
 
Správní rada se snažila zahájit rutinní provoz webových stránek Nadačního fondu, které byly 
vytvořeny ve spolupráci se společností Limemedia a.s. Tento projekt se však zatím nepodařilo 
přes veškeré vynaložené úsilí plně dokončit, a tak zajištění poskytování aktuálních informací  
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a úsilí o popularizaci činnosti Nadačního fondu zůstává důležitým úkolem i pro příští období. 
V letošním roce zajistí Správní rada vydání nové informační brožury přibližující činnost 
Nadačního fondu pro zájemce o spolupráci s ním.  
 
Správní rada pořizovala ze svých zasedání písemné zápisy, ve kterých jsou zachycena všechna 
důležitá rozhodnutí - především pak souhlas s použitím nadačních prostředků. Pravidelně byla 
prováděna kontrola plnění stanovených úkolů. V roce 2008 vedl Nadační fond i nadále  podvojné 
účetnictví. Členové správní rady se podíleli na její činnosti a naplňování stanovených cílů  
odpovědně a iniciativně podle svých časových možností a většinou nad rámec svých pracovních 
povinností. Správní radě se přes nemalou snahu ani v roce 2008 nepodařilo zřetelněji pokročit 
v zajištění profesionálního řízení Nadačního fondu. Řízení a zajišťování činnosti Nadačního 
fondu je ve srovnání s obdobně významnými fondy zajišťováno bohužel čistě na bázi 
dobrovolnosti a bez profesionálního zázemí. Tato skutečnost do jisté míry limitovala a limituje 
výraznější rozvoj aktivit. Správní rada nechce na tuto skutečnost rezignovat, hodlá naplnit tento 
svůj dlouhodobý záměr a vytvořit jednoduchou profesionální řídící strukturu. Je si plně vědoma, 
že tímto krokem usnadní kontakty s dalšími organizacemi a bude mít širší možnosti ucházet se  
o finanční dotace některých projektů z různých zdrojů podporujících neziskové organizace.  
 
V roce 2008 pracovala Správní rada ve stabilizovaném personálním složení, ve kterém nedošlo 
k žádným změnám.  
 
 

III. Aktivity a hospodaření Nadačního fondu 
 
Stejně jako v letech předchozích i v roce 2008 se Nadační fond významnou měrou podílel  
na organizačním a materiálním zabezpečení již 11. ročníku Mezinárodního workshopu  
o katetrizačních ablacích („11th Prague Workshop on Catheter Ablation“), který se konal 
v IKEM Praha (ve spolupráci s Nemocnicí na Homolce Praha) ve dnech 16.-18. 3. 2008. Finanční 
podpora v úvodní fázi zajištění této významné mezinárodní odborné akce dosáhla částky  
500 tis. Kč. Workshopu se zúčastnilo přibližně 200 specialistů, z toho zhruba 2/3 ze zahraničí. 
Prezentací a edukativního provádění léčebných výkonů, přenášených živě z katetrizačních sálů 
do kongresového centra, se zúčastnilo 11 špičkových odborníků z Evropy a USA. Pozornost byla 
věnována rovněž přehledům specifické problematiky z oblasti anatomie a elektrofyziologie  
pro katetrizující lékaře. Hlavním tématem byla ablace fibrilace síní s využitím magnetické  
a robotické navigace. Předností workshopu je velký prostor pro neformální diskuze mezi 
katetrizujícím a auditoriem v průběhu katetrizačního léčebného výkonu, což je velice příznivě 
hodnoceno všemi účastníky. Většina z těchto odborníků zařazuje tuto akci do kalendáře 
mezinárodních odborných akcí, kterým dávají jasnou přednost před obdobnými akcemi 
s arytmologickou tématikou. Řada zahraničních účastníků (z Finska, Litvy, Maďarska, Polska,  
Rakouska) se účastnila prakticky všech ročníků workshopu. Tato akce, na jejímž uskutečnění  
se Nadační fond v uplynulých letech opakovaně podílel, přispívá významnou měrou k rozvoji 
moderní léčby poruch srdečního rytmu v zemích střední, východní i severní Evropy. V závěru 
roku 2008 se Správní rada plně soustředila na přípravu 12. ročníku workshopu včetně příslibu 
zajištění jeho finanční podpory, přičemž využila analýzy finanční bilance předchozího 
workshopu. 
 



 3 

Kromě finanční podpory výše uvedeného workshopu se Nadační fond podílel na finančním 
zajištění řady dalších aktivit či nákupu přístrojů s cílem napomáhat rozvoji a zkvalitňování léčby 
závažných poruch srdečního rytmu. V roce 2008 tak byla díky podpoře partnerů Nadačního 
fondu realizována svým rozsahem výjimečná a ojedinělá investice: nákup rentgenologického 
kardio-angiografického kompletu PHILIPS Allura v hodnotě 11,5 mil. Kč pro implantační sál 
AAO. Realizace této investice byla spojena s celkovou inovací implantačního sálu, k jejímuž 
uskutečnění v dohodnutém časovém harmonogramu přispěla i aktivita (včetně systematických 
kontrol průběhu této rekonstrukce) některých členů Správní rady. Zmíněný rentgenový přístroj 
byl Nadačním fondem následně dlouhodobě bezplatně zapůjčen ke klinickému využití Klinice 
kardiologie IKEM. 
 
Za zmínku stojí též příspěvek Nadačního fondu Vědecké lékařské knihovně IKEM na úhradu 
předplatného časopisu Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology v elektronické formě. 
 
Nadační fond pokračoval také v tradici pořádání bilančních seminářů pracovníků AAO. 
Podporoval rovněž další obdobné akce, kde se setkávají lékaři, střední zdravotnický personál  
i technici prakticky ze všech implantačních center v České republice. Nadační fond  tak přispívá 
k udržování a dalšímu zvyšování úrovně tohoto odvětví kardiologie. 
 
 
 
Hospodaření Nadačního fondu se vyvíjelo v roce 2008 pozitivně a Nadační fond je skončil  
se ziskem ve výši 7,684 mil. Kč. Veškeré finanční prostředky, se kterými Nadační fond 
hospodařil, byly použity v průběhu roku 2008 plně v souladu s předmětem jeho činnosti. 
Jednotlivé sponzorské dary jsou řádně evidovány v účetnictví a byly poskytovány na základě 
darovacích smluv. Přijaté dary a příspěvky činily celkem  10,662 mil. Kč. Největším dárcem byla 
společnost GUIDANT ČR, s.r.o. (Praha 5), která darovala Nadačnímu fondu částku v celkové 
výši 9,5 mil. Kč. Mezi dalšími významnými dárci byly společnosti BIOTRONIK Praha, spol. 
s r.o. (Praha 4), společnost TERNO (Praha 8), První novinářská společnost (Praha 4)  a Bohemian 
Ventures (Praha 7). Z finančních darů od fyzických osob je třeba zmínit dar Mgr. Čecha ve výši 
50.000,- Kč a dary MUDr Schöttnera, MVDr. Hřebíka, Mgr. Šimíčkové, MUDr. Krále,  
JUDr. Károlyiho, paní Starchové, pana Pazdery a dalších . Nadační fond si vedle již zmíněných 
dárců velmi váží darů a příspěvků dalších právnických a fyzických osob, jejichž úplný přehled  
tvoří přílohu této zprávy. 
 
Úhrn aktiv činil k 31. 12. 2008 14,454 mil. Kč. Nadační fond má v evidenci pouze jednu 
pohledávku za FÚ v Praze 4 ve výši 7.245,- Kč. Jedná se o přeplatek ostatní přímé daně. Přehled 
o hospodaření 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 32.130,- Kč. Lékařské přístroje ve vlastnictví fondu jsou na základě smlouvy  
o výpůjčce zapůjčeny Klinice kardiologie IKEM. Celková bilance hospodaření Nadačního fondu 
v roce 2008 opětovně potvrzuje trvající odpovědný přístup k hospodaření se získanými 
finančními prostředky a jejich efektivní využití. 
 
Přes celkový rozsah a náročnost výše uvedených investic se podařilo Nadačnímu fondu 
uskutečnit i nákup dalších zařízení a vybavení pro Kliniku kardiologie a další pracoviště IKEM. 
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Je to především 25 kusů záznamníků EKG pro ambulantní monitoraci srdečního rytmu ve výši 
296 tis. Kč, 4 kusy počítačů v hodnotě 76 tis. Kč pro potřeby oddělení transplantační chirurgie  
a dále kancelářský nábytek pro potřeby AAO Kliniky kardiologie v celkové výši 50 tis. Kč. 
Z prostředků na opravy a udržování byla realizována rovněž praktická akce zasklení operačního 
sálu v hodnotě 90 tis. Kč.  
 
Správní rada v rámci své působnosti rozhodla o vyplacení odměn pracovnicím Kliniky 
kardiologie IKEM za vedení celostátních registrů (zejména registru implantabilních 
kardioverterů-defibrilátorů a registru katetrizačních ablací) a 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, které byly spojeny s plněním poslání a cílů Nadačního fondu, včetně 
podílu na organizační přípravě  a obsahovém zajištění Mezinárodního 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 realizovat výjimečný projekt 
inovace implantačního sálu a byly zakoupeny další důležité moderní přístroje pro diagnostiku  
a léčbu poruch srdečního rytmu. Nákupem potřebného vybavení se dále zlepšily podmínky  
pro pacienty i personál na daném pracovišti. Přes tuto skutečnost a veškerá dosažená pozitiva 
hledá Nadační fond i nadále nové formy a možnosti spolupráce se svými partnery a dárci s cílem 
pokračovat ve zvoleném dlouhodobém  trendu. 
 
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 i v okolních evropských státech, především v zemích 
východní Evropy. Realizace těchto akcí je zároveň propagací samotné Kliniky kardiologie IKEM 
a uvedené aktivity nepochybně přispívají k udržení jejího prestižního postavení v lokálním  
i mezinárodním měřítku. Nadační fond rovněž finančně podporoval účast mladých lékařů, sester 
a laborantek na domácích odborných akcích zaměřených na srdeční arytmie. 
 
Závěrem lze oprávněně konstatovat, že činnost Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ 
přispěla významnou měrou k zajištění podmínek pro udržení vedoucí pozice Antiarytmického 
oddělení Kliniky kardiologie IKEM v oblasti nefarmakologických postupů u závažných poruch 
srdečního rytmu v České republice. Toto pracoviště, kromě zajišťování léčby komplexních typů 
arytmií a komplikovaných případů odesílaných do IKEM z jiných center, přispívá významnou 
měrou 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 slouží dalšímu rozvoji medicínského 
řešení problematiky srdečních arytmií, což je plně v souladu s posláním Nadačního fondu. 
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V. Úkoly roku 2009 
 
Správní rada Nadačního fondu bude i v roce 2009 důsledně respektovat status fondu a bude  
usilovat o plnění cílů v něm stanovených. Bude pokračovat spolupráce s vedením Kliniky 
kardiologie IKEM s cílem realizovat další modernizaci a vybavení některých provozů Kliniky 
kardiologie obdobnou formou jako při modernizaci implantačního sále v roce 2008. Správní rada 
bude pokračovat ve snaze o efektivní využívání finančních prostředků a pokusí se oslovit další 
potenciální dárce výraznější prezentací svých aktivit na webových stránkách, formou informační 
brožury i případnými dalšími formami prezentace vůči širší veřejnosti. Nadační fond bude nadále 
spolupracovat s Asociací nadací a nadačních fondů, což by mělo přispět k posílení jeho prestiže  
a mohlo by pomoci v hledání případných dalších finančních zdrojů pro intenzivnější rozvoj jeho 
aktivit. Důležitým úkolem bude podpora nově vznikající asociace pacientů se srdečními 
arytmiemi, s níž jsou již určité zkušenosti v několika zemích západní Evropy, která má význam 
pro propagaci nových léčebných postupů, přispívá k větší informovanosti pacientů  
a širší veřejnosti o řadě zdravotních problémů, možnostech jejich léčby a zajištění prostředků  
i kapacit pro rozšíření nových nadějných technologií a medicínských postupů. Členem asociace 
se v budoucnu stane nově založené občanské sdružení Rytmus srdce, které bude úzce 
spolupracovat především s Klinikou kardiologie IKEM. 
 
Zkušenosti a poznatky minulého období ukazují, že s ohledem na rozvoj aktivit a množství prací 
s tím spojených bude zapotřebí důrazněji pokročit v otázce profesionalizace komplexního řízení 
aktivit Nadačního fondu, o což  Správní rada Nadačního fondu opakovaně, ale zatím neúspěšně 
usiluje. Náprava tohoto stavu by měla vést i ke zkvalitnění a prohloubení kontaktů s partnery 
Nadačního fondu a vytvoření podmínek pro vzájemně prospěšnou dlouhodobou spolupráci. 
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 jeho činnost. 
Systematické úsilí zaměřené na tyto vyjmenované body bude hlavním strategickým cílem zvýšení 
akceschopnosti a respektu Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“. Ten přispívá k zajištění 
optimálních podmínek pro udržení špičkové úrovně medicínské péče na Antiarytmickém 
oddělení Kliniky kardiologie IKEM, a tím nepřímo i k dalšímu zvyšování úrovně daného odvětví 
kardiologie a kardiochirurgie v našem státě. 
 
 
 
V Praze dne  22. června 2009 
 
MUDr. Jan Bytešník, CSc. 
předseda Správní rady Nadačního fondu 
Moderní léčba arytmií 
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VI. Audit hospodaření nadačního fondu 
 
Celkově příznivé výsledky a stav hospodaření Nadačního fondu v roce 2008 potvrzuje zpráva 
auditora, společnosti PKM AUDIT Consulting, spol. 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. 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 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku 
jeho hospodaření  za rok 2008  v souladu s českými účetními předpisy – výrok zní 
 

BEZ VÝHRAD 
 
 
V Praze dne  16. dubna    2009 
 
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 
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Finanční zpráva pro výroční zprávu 
„Nadačního fondu Moderní léčba arytmií“ 
 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč) 
 
A k t i v a 
 
A. Účet                                                                                             v tis. Kč  
Dlouhodobý nehmotný majetek  842 
Samostatné movité věci    18 842 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 477 
Oprávky k softwaru - 715 
Oprávky k samostatným movitým věcem                                     - 8 008 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku               - 477     
Pokladna v CZK                                                                                    59 
Účty v bankách                                                                                 5 625 
Ostatní – pohledávky                                                                               7 
 
Celkem Aktiva                                                                               14 454 
 
P a s i v a 
 
B. Účet v tis. Kč 
Dodavatelé 0 
Ostatní přímé daně                                                                                  7 
Vlastní jmění                                                                                    6 763 
Zisk – ostatní                                                                                    7 684 
 
Celkem Pasiva                                                                               14 454 
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Přehled sponzorských darů za rok 2008 
 
Správní rada Nadačního fondu si velmi váží podpory, které se dostalo v průběhu roku 2008 
Nadačnímu fondu od řady právnických i fyzických osob formou peněžních darů, a vyslovuje své 
uznání a poděkování níže uvedeným osobám: 
 
Právnické osoby 
 
GUIDANT,  Praha 5                                                                9.500.000,- Kč 
BIOTRONIK, Praha 4                                                                800.000,- Kč 
První novinová společnost a.s.                                                   100.000,- Kč 
TERNO, Praha 8                                                                        100.000,- Kč 
Bohemian Ventures, Praha 7                                                        50.000,- Kč 
Třemšínská farma, Lnáře                                                              10.000,- Kč 
GASTOTELS, Praha 6                                                                 10.000,- Kč 
 
Fyzické osoby 
 
Mgr. Čech, Praha 8                                                                        50.000,- Kč 
MUDr. Hřebík, Praha 6                                                                 10.000,- Kč 
MUDr. Schöttner, Praha 7                                                             10.000,- Kč 
Mgr. Šimíčková, Praha 10                                                               6.068,- Kč 
Mgr. Kratochvíl, Praha 4                                                                 6.000,- Kč 
MUDr. Král, Ústí nad Labem                                                          5.000,- Kč 
Karel Pazdera                                                                                   2.500,- Kč 
JUDr. Károlyi                                                                                   2.000,- Kč 
Paní Stachová,  Praha 10                                                                  1.000,- 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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