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Výroční zpráva nadačního fondu MODERNÍ LÉČBA ARYTMIÍ za rok 2009 

 

  

I. Úvod 

 

Rok 2009 byl již čtrnáctým rokem fungování Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ (dále jen 

„Nadační fond“). Tak jako v předchozích letech Nadační fond realizoval v roce 2009 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. 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 ke zprávě o 

hospodaření Nadačního fondu za rok 2009 nejsou výhrady. 

 

 

II. Činnost správní rady 

 

Správní rada Nadačního fondu se v roce 2009 sešla 4-krát (13.3., 26.6., 17.9. a 8.12.) a v užším 

složení ještě k samostatnému mimořádnému zasedání v souvislosti s  rozhodováním o podpoře 

občanského sdružení „Rytmus srdce“. Správní rada se na svých zasedáních zabývala  problémy 

zajištění aktuálních i dlouhodobějších úkolů vyplývajících z poslání Nadačního fondu a 

rozhodovala o způsobu použití finančních prostředků. Správní rada průběžně hodnotila stav 

hospodaření fondu a také projednala zprávu auditora za předchozí rok a věnovala pozornost jeho 

doporučením. Správní rada nadále udržovala kontakt s Asociací nadačních fondů při Fóru dárců, 

jejímž členem je od roku 2003. Zástupce Správní rady se též zúčastnil vybraných akcí a seminářů 

(včetně problematiky změn legislativy), pořádaných touto Asociací.. Správní rada pokračovala i 

v roce 2009 ve svém úsilí o dosažení účinnější propagace činnosti Nadačního fondu směrem 

k veřejnosti a významně podpořila přípravu projektu vzniku a zahájení činnosti občanského 

sdružení „Rytmus srdce“ (viz dále).  

Správní rada pořizovala ze svých zasedání písemné zápisy, ve kterých jsou zachycena všechna 

důležitá rozhodnutí o použití finančních prostředků. 

 V roce 2009 pokračoval Nadační fond ve vedení podvojného účetnictví. Členové správní rady se 

podíleli na její činnosti dle svých časových možností a vesměs nad rámec svých pracovních 

povinností. Zatím se nepodařilo významněji pokročit v zajištění profesionálního řízení Nadačního 

fondu.  To je na rozdíl od obdobně fungujících fondů zajišťováno  zatím čistě na bázi 

dobrovolnosti bez profesionálního zázemí. Správní rada chce této otázce věnovat pozornost a je 

připravena naplnit tento svůj dlouhodobý záměr na vytvoření jednodušší profesionální řídící 

struktury.  

V roce 2009 pracovala Správní rada ve stabilizovaném personálním složení, ve kterém nedošlo 

k žádným změnám.  
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III. Aktivity a hospodaření nadačního fondu 

 

Jako v předchozích letech i v roce 2009 se Nadační fond podílel  významnou měrou na 

organizačním a materiálním zabezpečení již 12. ročníku workshopu o katetrizačních ablacích 

(„12th Prague Workshop on Catheter Ablation“), který se konal v IKEM Praha (ve spolupráci 

s nemocnicí na Homolce Praha) ve dnech 5.- 7.4.2009. Finanční podpora v úvodní fázi zajištění 

této významné a v Evropě velice uznávané akce dosáhla částky  2,35 mil. Kč, přičemž tento 

výdaj byl kompenzován příspěvky různých domácích i zahraničních společností v celkové výši 

2,26 mil. Kč. Tohoto workshopu  se zúčastnilo - obdobně jako v předchozích ročnících - zhruba 

200 odborníků, z toho 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 patofyziologické podstatě arytmií a 

technologii katetrizačních ablací u různých typů arytmií byly hlavními tématy nové zobrazovací 

technologie a nové ablační technologie (včetně využití robotické navigace, laserového 

balónkového katetru,  kryoablace  aj.) u fibrilace síní a u komorové tachykardie. Jak již bylo 

zdůrazněno v předchozích výročních zprávách, výraznou předností tohoto workshopu je velký 

prostor pro neformální diskuze mezi katetrizujícícm a auditoriem v průběhu katetrizačního 

léčebného výkonu. Je to velice kvalitní forma edukace. Účastníci workshopu to oceňují a účast na 

pražském workshopu preferují před obdobnými zahraničními akcemi s arytmologickou 

tématikou. Pražský workshop o katetrizačních ablacích, na jehož   uskutečnění Nadační fond 

v dosavadních letech opakovaně finančně přispíval, znamená velký přínos pro rozvoj této 

moderní léčby poruch srdečního rytmu v zemích střední, východní i severní Evropy.  

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

nákupu přístrojů napomáhajících rozvoji a zkvalitňování léčby závažných poruch srdečního 

rytmu. V roce 2009 financoval Nadačního fond nákup zařízení (v ceně 250 tis.Kč)  pro zevní 

srdeční masáž (Autopulse, dodavatel OMS-Zoll s.r.o.) pro využití na Oddělení intenzívní péče 

Kliniky kardiologie IKEM.  

Koncem roku prostřednictvím partnerů Nadačního fondu byl uskutečněn nákup zařízení pro 

telemetrické sledování ekg u pacientů na lůžkovém oddělení B - Kliniky kardiologie IKEM. 

Jednalo se o telemetrický server, zahrnující vyhodnocovací centrálu s monitory a 16 pacientských 

jednotek a příslušný software pro daný informační systém.  Financování tohoto projektu bylo 

přesunuto na leden 2010. Další investicí, která byla realizována Nadačním fondem, byl nákup 1 

přístroje EKG MAC 5500 s příslušenstvím- v celkové ceně 300 tisíc Kč.  

Ke konci roku 2009 byl vypracován Dodatek k nájemní smlouvě,  shrnující seznam přístrojů, 

které financoval Nadační fond a které bezplatně předal do užívání Kliniky kardiologie 

IKEM.Hodnota pronajatých přístrojů a zařízení činila k 31.12.2009 ve finančním vyjádření 

částku ve výši 24,9 mil. Kč. 

Jak je již zmíněno výše, Nadační fond významně podpořil vznik občanského sdružení „Rytmus 

srdce“, které je obdobou podobných občanských sdružení v některých evropských státech. 

Významný podíl na zformování této iniciativy a zahájení činnosti tohoto občanského sdružení má 

přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof.MUDr J.Kautzner,CSc., který je též velmi aktivním 

členem výboru EHRA (European Heart Rhythm Association) Evropské kardiologické 

společnosti. Nadační fond přispěl na zahájení činnosti této organizace částkou 150 tis.Kč. 

Významně se také podílel na vypracování Statutu občanského sdružení a finančně podpořil 

uskutečnění úvodního semináře, který proběhl v rámci Kliniky kardiologie IKEM v roce 2009  
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s prezentací poznatků ze zahraničí, zejména z Velké Británie, která má s touto občanskou 

iniciativou největší zkušenosti. 

Nadační fond financoval též přípravu a tisk propagačního materiálu (informačního letáku) o 

Nadačním fondu s aktuálními údaji) pro potenciální sponzory a zájemce o některou formu 

spolupráce s Nadačním fondem. 

V průběhu roku 2009 byl též na základě smlouvy  Nadačního fondu s ČSOB realizován bankovní 

produkt PaySec, umožňující případným sponzorům uskutečnit platbu elektronickou formou 

(prostřednictvím http://www.nadacnifondarytmie.cz). 

Nadačního fond zajistil též opakovaně financování ročního předplatného časopisu Circulation: 

Arrhythmia and Electrophysiology v elektronické formě pro Vědeckou lékařskou knihovnu 

IKEM. 

Hospodaření Nadačního fondu bylo v roce 2009 ovlivněno menšími příjmy z přijatých darů a 

Nadační fond tak skončil své hospodaření se ztrátou ve výši 3,049 mil. Kč. Náklady Nadačního 

fondu činily 5,714 mil. Kč a výnosy 2,665 mil. Kč. Veškeré finanční prostředky, se kterými 

Nadační fond hospodařil, byly použity v průběhu roku 2009 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 372.553,-  Kč. Největším 

dárcem byla společnost AOP Orphan Pharmaceuticals AC,která darovala Nadačnímu fondu 

částku v celkové výši 100.000,-  Kč. Nadační fond si váží darů a příspěvků všech dalších 

právnických a fyzických osob, jejichž úplný přehled  tvoří přílohu této zprávy. 

Přehled o hospodaření Nadačního fondu a jeho majetku byl dán dispozici auditorovi. Ten ve své 

zprávě, která tvoří samostatnou přílohu této Výroční zprávy, ve svém výroku k ověření účetní 

závěrky za rok 2009 potvrzuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 

finanční situace Nadačního fondu. Celková bilance hospodaření Nadačního fondu v roce 2009 

potvrzuje odpovědný přístup k hospodaření se získanými finančními prostředky a jejich efektivní 

využití. 

 

 

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

oboru arytmologie v ČR 

 

Nadační fond svou činností podpořil pokračování procesu zkvalitňování podmínek pro práci 

Antiarytmického oddělení Kliniky kardiologie IKEM a tak přispíval k dalšímu zlepšování péče o 

pacienty. Díky finanční podpoře ze strany Nadačního fondu byly zakoupeny další důležité 

moderní přístroje pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu 

Výraznou finanční podporou odborných edukačních akcí, zaměřených na srdeční arytmie, 

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

oblasti kardiologie 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 rámci ČR i v měřítku mezinárodním. V oblasti nefarmakologických léčebných 

postupů v arytmologii slouží Klinika kardiologie IKEM jako školící centrum pro stipendisty, 

vybrané v rámci EHRA (European Heart Rhythm Association) a slouží jako tréningové centrum  

v oblasti roboticky navigovaných ablací („Center of Excellence“) pro vybrané specialisty ze zemí 

EU i z dalších evropských zemí. 

Opakovaná významná finanční a materiální podpora vybraných aktivit Antiarytmického oddělení 

Kliniky kardiologie IKEM nepochybně slouží dalšímu rozvoji moderní diagnostiky a léčby 

srdečních arytmií, což je plně v souladu s proklamovaným posláním Nadačního fondu. 
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V. Úkoly roku 2010 

 

Správní rada Nadačního fondu chce i v roce 2010 pokračovat v plnění cílů, stanovaných ve 

Statutu fondu. Bude i nadále vyvíjet snahu k docílení efektivního využívání finančních 

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

sdružením „Rytmus srdce“, jehož cílem je především edukace laické i odborné veřejnosti 

v problematice srdečních arytmií.  

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 2010 je realizace rutinního provozu 

webových stránek, navazující na první verzi internetové prezentace Nadačního fondu. 

Zůstává důležitý úkol pokročit v otázce profesionalizace komplexního řízení aktivit Nadačního 

fondu. Správní rada si uvědomuje, že tento krok je nezbytný s ohledem na další rozvoj aktivit a 

množství organizační a administrativní práce s tím spojené.  Výsledkem by mělo být mimo jiné 

zvýšení akceschopnosti Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ a rozšíření či prohloubení 

kontaktů se stávajícími i možnými budoucími partnery Nadačního fondu a vytvoření podmínek 

pro vzájemně prospěšnou dlouhodobější spolupráci. Úspěšná činnost fondu je, jak se již ukázalo 

v předchozích letech, jednou z důležitých podmínek pro udržení špičkové úrovně arytmologie 

nejen v rámci Kliniky kardiologie IKEM, ale i v rámci ČR a díky podpoře edukačních aktivit i 

v rámci několika dalších evropských zemí.. 

 

 

 

V Praze dne  21. června 2010 

 

 

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 2009 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 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku 

jeho hospodaření  za rok 2009  v souladu s českými účetními předpisy – výrok zní 

 

BEZ VÝHRAD 

 

 

V Praze dne  22. dubna    2010 

 

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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Příloha č. 1 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

ke dni 31.12. 2009 

(v tisících Kč) 
 

Aktiva 

A: Účet 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 912 

Samostatné movité věci 21 146 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 477 

Oprávky k softwaru - 769 

Oprávky k samostatným movitým věcem -10 427 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 477 

Pokladna v CZK 51 

Účty v bankách 2 600 

Ostatní 150 

Celkem Aktiva 14 663 

 

Pasiva 

B: Účet 

Dodavatelé 3 179 

Ostatní závazky 4 

Ostatní přímé daně 82 

Vlastní jmění 11 398 

Ostatní 0 

Celkem Pasiva 14 663 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Helena Kunešová 

22. 2. 2010 

 

 



 7 

 

 

 

 

Příloha č. 2 
 

Přehled sponzorských darů za rok 2009 
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. 

 

Mgr. Kratochvíl Praha 4   6.000,- Kč 

Pan P. Čech, Vlašim             20.000,- Kč 

Dr. Tauber, Praha 4             10.000,- Kč 

Paní Starchová Praha 10    2.000,- Kč 

Pan F. Michálek 

3.000,- Kč 

Medtronic CZECHIA, Praha 5            40.000,- Kč 

Dr. Schöttner, Liberec             10.000,- Kč 

Pan K. Engliš, Praha 4    5.000,- Kč 

Medtronic Praha Třebonice   8.029,- Kč 

Mgr. Šimíčkovám Praha 10   7.524,- Kč 

Ťřemšínská ekofarma Lnáře            10.000,- Kč 

Pan A. Hrůza            100.000,- Kč 

Bohemian Ventures Praha 7            50.000,- Kč 

Jan Josef     1.000,- Kč 

AOP Orphan Pharmaceuticals AC          100.000,- Kč 

Praha 5 

 

 

 

 

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) 
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