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Rok 2015 byl již dvacátým rokem činnosti Nadačního fondu „Moderní 
léčba arytmií“ (dále NF). Stejně jako v předchozích letech byla činnost NF 
i v roce 2015 plně v souladu s hlavními cíli, stanovenými ve statutu této 
neziskové organizace. NF plnil své zákonné povinnosti v oblasti účetnictví 
a ve vztahu k příslušnému Finančnímu úřadu pro Prahu 4. NF dodržoval 
požadavky na evidenci peněžních i  nepeněžních darů, které mu byly 

v roce 2015 poskytnuty. Veškeré skutečnosti související s hospodařením, 
byly řádně dokladovány v přiznání k dani darovací. Mimořádným poči-
nem bylo založení stipendijního fondu, který bude podrobněji zmíněn 
v dalším textu. Hospodaření NF bylo v roce 2015 kontrolováno dozorčí 
radou a bylo též posouzeno nezávislým auditorem. Závěr provedeného 
auditu je uveden v sedmé části předložené výroční zprávy. 

I. Úvod
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Dvacetiletá existence NF byla připomenuta v článku v Medical Tribune 
(roč. XI, číslo 24 ze 17. 11. 2015, str. B5) a  též v  rozhlasovém vysílání 
Magazínu Rádia Blaník.

Tato nezisková organizace byla založena 18.  října  1995 jako Nadace 
Moderní léčba arytmií. Jejím cílem bylo a zůstává podporovat zavádění 
progresivních technologií do diagnostiky a  léčby závažných poruch 
srdečního rytmu. V roce 1998 proběhla transformace na Nadační fond 
a 14. 7. 1998 byl Nadační fond Moderní léčba arytmií zapsán do registru 
nadací a nadačních fondů. 

Nadační fond směřoval hlavní podporu do 4 oblastí.  
Jednalo se o:

»  Studijní pobyty mladých pracovníků a jejich 
účast na významných kongresech

»  Pražský mezinárodní workshop o katetrizačních ablacích

»  Nákup medicínských přístrojů a software pro Kliniku 
kardiologie a Kliniku kardiochirurgie IKEM

»  Propagaci nových trendů v arytmologii a edukační 
aktivity pro pacienty s poruchami srdečního rytmu

Některé konkrétní uskutečněné akce a investice v rámci výše uvedených 
oblastí jsou pro ilustraci blíže specifikovány v dalším textu. 

Nadační fond finančně zajistil v  předchozích letech 1-roční studijní 
pobyty 4 lékařek a 2 lékařů z Kardiocentra IKEM ve špičkových kardiolo-
gických centrech na univerzitních klinikách v Clevelandu a ve Philadelphii 
(USA) a  v  Aalstu (Belgie). Kromě toho finančně podpořil krátkodobé 
stáže několika pracovníků na předních kardiologických centrech v Evropě 
s cílem seznámení se s novou technologií v rámci zobrazovacích metod 
a nefarmakologické léčby arytmií. Podrobnější údaje včetně jmen příjem-
ců nadačních příspěvků jsou v příslušných výročních zprávách NF.

Nadační fond také každoročně spolufinancoval Prague workshop o ka-
tetrizačních ablacích (Prague workshop on Catheter ablation) a to již od 
prvního ročníku této akce v r. 1998. V posledních letech je vedle Kliniky 
kardiologie IKEM spolupořádajícím pracovištěm Kardiologické oddělení 
Nemocnice Na Homolce, Praha 5. Souhrny o  této významné akci byly 
každoročně uvedeny ve výročních zprávách NF. Navíc opakovaně byl 
průběh těchto workshopů komentován i v odborném tisku (Cor et Vasa, 
Medical Tribune...). 

II. ohlédnutí za 20-tI letou čInností nF
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Pražský workshop o katetrizačních ablacích je považován za důležitou 
a velmi prestižní akci, která podporuje rozvoj zmíněné moderní efektivní 
léčby poruch srdečního rytmu v zemích střední, východní i severní Evropy. 
Nadační fond proto ve své dosavadní činnosti řadil podporu této akce 
mezi své priority.

V součinnosti se svými sponzory (dárci) a s vedením Kliniky kardiologie 
IKEM se Nadační fond spolupodílel na financování části přístrojového 
vybaveni Kliniky kardiologie IKEM. Během 20  let své existence parti-
cipoval na 57  investicích v  celkové hodnotě 39,7  milionů Kč. Seznam 
takto pořízených věcí zahrnuje velké investiční celky typu RTG přístroje 
na katetrizační či implantační sál, gamakameru pro radionuklidovou dia-
gnostiku v kardiologii, přes systémy pro elektrofyziologickou diagnostiku 
a 3D-mapování elektrické aktivity srdce , nitrosrdeční ultrazvukové sys-
témy, EKG monitorovací systémy na lůžková oddělení, sady nahrávačů pro 
ambulntní monitorování EKG, zapisovače EKG, umožňující předávání dat 
do počítačové nemocniční sítě, přístroj pro automatickou zevní srdeční 
masáž pro Oddělení akutní kardiologie KK IKEM až po nový software pro 
některé přístrojové systémy. Část tohoto vybavení zůstala v majetku NF 
a byla bezplatně předána do užívání KK IKEM, část byla darována IKEMu. 
V  některých případech NF zjišťoval a  dále bude zajišťovat i  likvidaci 
amortizovaných přístrojů včetně ekologické likvidace RTG systému.

V  rámci podpory zdravotní osvěty je třeba připomenout úspěšný 
projekt „Pro Tvé srdce i  srdce těch druhých“ (www.milujsvesrdce.cz) 

v dubnu-květnu 2007, v jehož rámci proběhla kampaň propagující zdravou 
výživu a  prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Zajištění této akce 
bylo možné jen díky součinností Nadačního fondu s firmou Unilever s.r.o. 
a se společností Quent s.r.o. Tato osvětová akce zaměřená na ovlivnění 
rizikových faktorů koronární nemoci dostala prostor i ve vysílání veřejně-
právní České televize a  v  dalších sdělovacích prostředcích. Finančním 
přínosem pro Nadační fond daným souhrnem částek 25 haléřů z každého 
prodaného balení rostlinného tuku Flora ve vymezeném časovém úseku 
5 týdnů v roce 2007 byla částka 595 tisíc Kč, z níž byl uhrazen nákup 
nových typů registračních systémů pro ambulantní monitoraci EKG. 

Nadační fond podpořil též mimo jiné vytvoření instruktážního videa pro 
edukci pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. 
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Jeho Správní rada svým rozhodnutím o finanční podpoře umožnila v roce 
2014- ve spolupráci se Spolkem „Rytmus srdce“- zajištění a vlastní rea-
lizaci organizace 1-denního sympozia s mezinárodní účastí při příležitosti 
30. výročí první implantace kardioverteru - defibrilátoru v našem státě.

Podpora Nadačního fondu týkající se některých dalších edukačních akcí 
jak pro laickou, tak pro zdravotnickou veřejnost byla zmíněna v předcho-
zích výročních zprávách.
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V roce 2015 měla Správní rada 17 členů. Její složení na další funkční 
období bylo potvrzeno volbou v  červnu 2013 a  následně bylo 
zapsáno v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze. Správní 
rada NF se v  roce 2015 sešla 3-krát (20. 1., 28. 5. a 1. 12. 2015) 
a kromě toho proběhla ještě 2 mimořádná jednání za účasti neúplné 
Správní rady (30. 11.- k vyúčtování workshopu, 10. 12. - k projednání 
sponzorování nákupu ultrazvukové sondy od GE) a další 2 jednání 
pověřených členů Správní rady (20. 4. a 30. 6.) - k zjištění propagace 
NF u  příležitosti zmíněného jubilea NF. Navíc proběhly 3 schůzky 
pověřených členů Správní rady NF se zástupci ČSOB při přípravě 
materiálů a založení samostatného účtu pro Stipendijní fond MUDr. 
Radmila Höschla (viz níže).

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 hodnotila stav hospodaření fondu.

Z  jednotlivých zasedání Správní rady jsou pořízeny písemné zápisy, ve 
kterých jsou uvedena všechna důležitá rozhodnutí především pak ta 
o použití finančních prostředků.

V roce 2015 pokračoval Nadační fond ve vedení podvojného účetnictví. 
Činnost správní rady Nadačního fondu byla i  nadále zajišťována bez 
profesionálního zázemí.

Na zasedání dne 28.  5.  2015 projednala a  schválila Výroční zprávu 
a účetní závěrku za rok 2014 a zprávu Dozorčí rady NF, která funguje 
od roku 2013. 

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 měla na starosti oblast 
„public relations“. 

Právě s  ohledem na výše uvedené trvá již dříve deklarovaný úkol 
pro Správní radu - vytvořit alespoň jednoduchou profesionální řídící 
strukturu, která by měla přispět ke zlepšení organizace a  efektivity 
činnosti Nadačního fondu a jeho účinnější a efektivnější propagaci na 
veřejnosti. 

III. čInnost správní rady
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Hlavní odbornou akcí, kterou Nadační fond dosud každoročně podpo-
roval, byl Pražský workshop o  katetrizačních ablacích. V  roce 2015 se 
Nadační fond podílel na materiálním zabezpečení již 18. ročníku („18th 
Prague Workshop on Catheter Ablation“, 29.–31.  3.  2015), který se 
z kapacitních důvodů konal poprvé v jiném kongresovém centru (v Ústavu 
molekulární genetiky ČSAV v Praze – Krči), které je nedalek od IKEM. Další 
změnou bylo zapojení Spolku Rytmus srdce do organizace workshopu. 
Na odborném programu se podíleli pracovníci Kliniky kardiologie IKEM 
a  Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, a  pozvaní přední 
zahraniční odborníci. Organizační zajištění celé akce tedy proběhlo v sou-
činnosti Spolku Rytmus srdce a agentury CCL (Conference Czechoslovakia 
Ltd.). Nadační fond poskytl organizátorům významnou finanční garanci 
k  umožnění včasné přípravy zmíněného workshopu, který je jinak 
finančně kryt převážně sponzorskými příspěvky ze strany firem, které 
zajišťují technologie pro katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií.

V posledních několika letech se této akce zúčastňuje až 300 odborníků, 
přičemž 2/3 jsou účastníci ze zahraničí. Přednosti uvedeného workshopu 
byly již opakovaně popsány v  předchozích výročních zprávách NF 
i v dalších referencích. V roce 2015 realizoval Nadační fond další významné 
investice, které přispěly ke zkvalitnění léčby a péče o pacienty. Jednalo se 
o nákup dvou přístrojů z firmy Cardion Brno a to pracovní stanice D-SPECT 
a D-SPECT Cedar SW modul v celkové výši cca 2 mil. Kč. Dále byl pořízen 
přístroj UTZ VIVID od firmy MEDIFINE Brno v hodnotě 1,198 mil. Kč.

Činnost Správní rady a hospodaření Nadačního fondu bylo kontrolováno 
3-člennou Dozorčí radou, jejíž zpráva tvoří přílohu této výroční zprávy.

Nadační fond se obdobně jako v předchozích letech podrobil i v roce 2015 
auditu svého hospodaření. Provedením auditu byla pověřena společnost 
PKM AUDIT Consulting s.r.o. Zpráva auditora tvoří samostatnou část této 
výroční zprávy.

Iv. aktIvIty a hospodaření nadačního Fondu
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Díky velkorysému fi nančnímu daru, vyplývajícímu ze závěti MUDr. 
Radmila Höschla, získal Nadační fond dostatečné prostředky k podpoře 
vzdělávacích aktivit. Dle rozhodnutí Správní rady z 28. 5. 2015 byl uve-
dený fi nanční dar deponován na zvláštní konto, které bude sloužit jako 
stipendijní fond pro fi nancování stáží a studijních pobytů zejména mla-
dých lékařů i dalších zdravotnických pracovníků a techniků na špičkových 
zahraničních pracovištích či pro podporu aktivní účasti na významných 
odborných akcích.

Správní rada schválila 1. 12. 2015 stručná pravidla pro zajištění transpa-
rentnosti procesu poskytování nadačních příspěvků z tohoto fondu. Je to 
shrnuto v materiálu, který tvoří jednu z příloh této výroční zprávy. Uvedený 
stipendijní fond je otevřen dalším přispěvatelům, pro rok 2016 Správní 
rada odsouhlasila limitní celkovou částku 300 tisíc Kč pro poskytnutí pří-
spěvků z tohoto fondu. V dalších letech bude nejspíše tato částka zvýšena 
a to dle vývoje daného konta. Další podrobnosti jsou uvedeny v brožuře 
„Stipendijní fond MUDr. Radmila Höschla založený při Nadačním fondu 
Moderní léčba arytmií“ a na webových stránkách Nadačního fondu. 

v. stIpendIjní Fond mudr. radmIla hÖsChla

Stipendijní fond 
MUDr. Radmila Höschla,

založený při Nadačním fondu 
„Moderní léčba arytmií“

MUDr. Radmil Höschl
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Ve spolupráci s vedením Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM se 
bude Srávní 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 finanční částky, poskytované na pořízení některých nových pří-
strojů či technologií pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu 
a k podpoře edukace zdravotnického a  technického personálu i pro 
edukaci kardiologických pacientů. 

Správní rada bude dále spolupracovat se spolkem „Rytmus srdce“. 
Nadační fond bude nadále finančně podporovat vybrané vzdělávací 
akce, týkající se uvedené problematiky a bude též finančně přispívat 
na stáže mladých lékařů, sester i techniků na špičkových zahraničních 
pracovištích, aby se důkladněji seznámili s  progresivními techno-
logiemi a  s  logistikou péče o  pacienty s  vybranými kardiologickými 
onemocněními.

V roce 2016 bude uveden do života již zmíněný projekt „Stipendijní 
fond MUDr. Radmila Höschla“ 

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

V roce 2016 bude Správní rada usilovat o pokrok v otázce profesio-
nalizace řízení aktivit Nadačního fondu. Správní rada si uvědomuje 
důležitost tohoto kroku, který byl již komentován v  této i  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 do-
minantnímu postavení tohoto pracoviště v  dané oblasti kardiologie 
tato skutečnost příznivě ovlivňuje proces zkvalitňování péče o  pa-
cienty s poruchami srdečního rytmu nejen v rámci ČR ale i v dalších 
evropských zemích bývalého východního bloku. Je třeba zdůraznit, 
že právě pacienti jsou cílovou skupinou, která bude profitovat z oče-
kávaného 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 22. června 2016 
Správní rada Nadačního fondu 
Moderní léčba arytmií

vI. Úkoly pro rok 2016
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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 
» Ing. Marie Bláhová 
» MUDr. Jan Bytešník, CSc. 
» MUDr. Robert Čihák, CSc. 
» Mgr.Vladana Fišerová 
» Jitka Homolová 
» JUDr. Jan Hubáček 
» Ing. Petr Hutla 
» Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. 
» Bc. Helga Klozová 
» MUDr. Renata Krausová 
» Helena Lásková 
» MUDr. Kateřina Leffl erová, CSc. 
» Eva Nováková 
» MUDr. Petr Peichl, PhD. 
» Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
» Bc. Iva Valtrová 

Členy Dozorčí rady Nadačního fondu jsou: 

» Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
» Mgr. Lenka Švančarová 
» Ing. Petra Marková – Jůnová 

správní rada a dozorčí rada nadačního Fondu 
moderní léčBa arytmIí

MUDr. Jan Bytešník, CSc., předseda Správní rady
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Celkově pozitivní výsledky a  stav hospodaření Nadačního fondu 
v  roce  2015 potvrzuje zpráva auditora, společnosti PKM AUDIT 
Consulting s.r.o., která provedla v souladu se zákonem audit hospodaření 
Nadačního fondu. Auditor prověřil 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. 

» VÝROK  AUDITORA:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv nadačního fondu 
Nadační fond Moderní léčba arytmií k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospo-
daření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a je v souladu s českými účetními předpisy. 

Výrok zní 
BEZ VÝHRAD

V Praze dne 30. 6. 2016

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

Číslo auditorského oprávnění o zápisu  
do seznamu auditorských společností: č. 454

Ing. Luboš Marek 
Odpovědný auditor

Číslo auditorského oprávnění o zápisu  
do seznamu auditorů: č. 469

vII. audIt hospodaření nadačního Fondu
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aktiva
a. dlouhodobý majetek celkem 6 823

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 011

Dlouhodobý hmotný majetek 32 378

Dlouhodobý finanční majetek 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -31 567

B. krátkodobý majetek celkem 4 233

Pohledávky celkem 990

Krátkodobý finanční majetek 3 243

Jiná aktiva 0

Zásoby 0

Celkem aktiva 11 056

pasiva 

a. vlastní zdroje celkem 11 056

Jmění celkem 9 675

Výsledek hospodaření celkem + 1 344

B. Cizí zdroje celkem 37

Rezervy, dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky, jiná pasiva 37

Celkem pasiva 11 056

ke dni 31. 12. 2015 
(v tisících Kč)

Vyhotovila: Helena Kunešová

příloha č. 1 
rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
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Fyzické osoby 

Dědictví od Evy HÖSCHLOVÉ  
po MUDr. Radmilu Höschlovi, Praha 6

  
1 732 464,00 Kč 

paní Čermáková M., Praha 10  10 000,00 Kč 

pan Kovanda  10 000,00 Kč 

paní Holandová, Litvínov  10 000,00 Kč 

paní a pan Beckovi, Jesenice  10 000,00 Kč 

paní Starchová, Praha 10  9 000,00 Kč 

MUDr. Schöttner, Liberec  7 000,00 Kč 

Ing. Kratochvíl, Praha 4  5 000,00 Kč 

Třemšínská ekofarma, s.r.o., Lnáře  5 000,00 Kč 

pan Znojil, Praha 10  5 000,00 Kč 

pan Cirkva, Poděbrady  1 200,00 Kč 

pan Pazdera, Praha 4  1 100,00 Kč 

ing. Kadlec  1 065,00 Kč 

paní Hofmanová  100,00 Kč 

právnické osoby

BOSTON Scientific, Praha 5  2 500 000,00 Kč 

HANSEN MEDICAL UK LIMITED  256 310,00 Kč 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Praha 5  250 000,00 Kč 

Boehringer Ingelheim, Praha 1  200 000,00 Kč 

Správní rada Nadačního fondu si velmi váží podpory, které se dostalo v průběhu roku 2015 Nadačnímu fondu od řady 
právnických i fyzických osob formou peněžních darů a vyslovuje své uznání a poděkování níže uvedeným dárcům.

Příspěvky a dary NF v celkové výši 5 013 239,- Kč darovali:

příloha č. 2 
přehled sponzorskýCh darů za rok 2015
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Dozorčí rada pracovala v uvedeném období ve stálém tříčlenném složení 
a nedošlo v ní k žádným personálním změnám. Dozorčí rada pokračovala 
v uvedeném období ve své činnosti především osvědčeným neformálním 
způsobem avšak tak, aby zcela naplnila své povinnosti vyplývající ze 
zákona i Statutu Nadačního fondu.

Ve své činnosti se její členové v souladu se Statutem Nadačního fondu 
jako jeho kontrolní orgán zabývali způsobem, jak Nadační fond plní své 
poslání a stanovené cíle. Svoji pozornost zaměřili především na sledování 
způsobu použití finančních prostředků, vedení účetnictví a stav hospo-
daření Nadačního fondu. Stranou její pozornosti nezůstalo ani vytvoření 
Stipendijního fondu MUDr. Höschla, přičemž uvítala a  ocenila tuto 
aktivitu Správní rady. Dozorčí rada bude v příštím období sledovat také 
způsob čerpání a  využití prostředků tohoto fondu. Dozorčí rada měla 
přístup ke všem zásadním dokumentům včetně zápisů z jednání Správní 
rady a účetním dokladům. 

Dozorčí rada se rovněž seznámila s  průběžnými výsledky hospodaření 
NF včetně účetní závěrky za rok 2015, která potvrdila finanční stabilitu 
Nadačního fondu. Projednala rovněž podklady pro Výroční zprávu 
hodnotící jeho činnost v roce 2015. K jejich obsahu nemá dozorčí rada 
žádné připomínky. 

Dozorčí rada vnímá činnost Správní rady Nadačního fondu jako bezpro-
blémovou stejně jako vzájemnou komunikaci a  spolupráci těchto dvou 
orgánů Nadačního fondu.

V příštím období bude Dozorčí rada pokračovat ve své činnosti stejným 
způsobem jako doposud a bude průběžně a neformálně sledovat veškeré 
aktivity Nadačního fondu. Své případné připomínky nebo otázky bude 
neprodleně komunikovat ve vztahu ke Správní radě. 

V Praze dne dne 29. 6. 2016

Prof. MUDr. Vladimír Staněk CSc. v. r. 
předseda Dozorčí rady Nadačního fondu 
Moderní léčba arytmií

příloha č. 3 zpráva dozorčí rady nadačního Fondu  
moderní léčBa arytmIí za rok 2015
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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)




