


Úvod

Nadaãní fond "Moderní léãba arytmií" (dále jen "Nadaãní fond") zavr‰il 
v uplynulém roce svoji 10-letou historii. V roce 2005 stejnû jako v pfiede‰l˘ch
letech rozvíjel tento subjekt svoji ãinnost plnû v souladu s posláním 
vypl˘vaj íc ím ze Statutu Nadaãního fondu. Respektoval své zákonné 
povinnosti v oblasti úãetnictví a ve vztahu k Finanãnímu úfiadu pro Prahu 4,
pfiedev‰ím ve vûci  dodrÏování poÏadavkÛ na dokladování a evidenci
penûÏních i nepenûÏních darÛ, vûnovan˘ch Nadaãnímu fondu, coÏ dokladoval
v pfiiznání k dani darovací. Nadaãní fond se na základû rozhodnutí Správní
rady opûtovnû podrobil auditu svého hospodafiení. RovnûÏ ostatní povinnosti
vypl˘vající z Obchodního zákoníku a zákona upravujícího ãinnost nadací 
a nadaãních fondÛ byly plnûny.

Za zmínku nepochybnû stojí, Ïe Nadaãní fond prokázal za 10 let od svého
zaloÏení (vznikl pÛvodnû jako Nadace "Moderní léãba arytmií" 18. 10. 1995)
správnost tehdej‰ího rozhodnutí zakladatelÛ a stal se úãinn˘m pomocníkem
pfii zkvalitÀování vysoce specializované medicínské péãe i pfii podpofie vûdecké
a v˘zkumné práce na Klinice kardiologie IKEM a edukaãních aktivit v oblasti
arytmologie v rámci âeské republiky a zãásti i v mezinárodním mûfiítku.

âinnost Správní rady

Správní rada Nadaãního fondu pracovala v hodnoceném období v souladu se
Statutem Nadaãního fondu. V roce 2005 se se‰la 4x (5. 1., 28. 4., 13. 10. 
a 16. 12.) a 2x v uÏ‰ím sloÏení (29. 3. - pfied konáním workshopu, 3. 11. 
- pfied stûhováním do novostavby IKEM). Na sv˘ch zasedáních se zab˘vala
aktuálními otázkami, spojen˘mi s fiádn˘m fungováním Nadaãního fondu,
rozhodovala o zpÛsobu pouÏití finanãních prostfiedkÛ a posuzovala zaji‰tûní
úkolÛ vypl˘vajících z poslání Nadaãního fondu. Správní rada prÛbûÏnû 
sledovala v˘voj hospodafiení fondu a nakládání s jeho majetkem. Plnila 
své povinnosti dané zákonem a projednala zprávy o hospodafiení a zprávu
auditora. Správní rada se snaÏila zajistit aktivní pÛsobení Nadaãního fondu 
v Asociaci nadaãních fondÛ pfii Fóru dárcÛ, jejímÏ ãlenem je od roku 2003.
Pokraãovala v rozvoji uÏ‰ích a pravideln˘ch kontaktÛ s Fórem dárcÛ 
a snaÏila se vyuÏívat získané poznatky ve své praktické ãinnosti.
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Správní rada se opakovanû vûnovala otázkám spojen˘m s vût‰í propagací 
ãinnosti Nadaãního fondu smûrem k vefiejnosti. Pfies pfiijatá rozhodnutí 
a vynaloÏené úsilí se zatím nepodafiilo dosáhnout zásadnûj‰ího pozitivního
obratu v této oblasti vãetnû popularizace a prezentace ãinnosti Nadaãního
fondu v médiích smûrem k ‰iroké vefiejnosti. V souvislosti s tím vûnovala
Správní rada rovnûÏ pozornost pfiípravû zfiízení webov˘ch stránek. Správní
rada oãekává zlep‰ení stavu v oblasti vztahÛ s vefiejností s vyuÏitím 
komunikace Nadaãního fondu se sdûlovacími prostfiedky v roce 2006.

V˘razn˘m zásahem do ãinnosti Nadaãního fondu bylo v závûru roku 2005
stûhování Kliniky kardiologie do novostavby IKEM. âinnosti s tím spojené
naru‰ily dosavadní pracovní reÏim a systém kontroly majetku Nadaãního
fondu, vedení a úschovy dokumentace tohoto subjektu.  Tato situace
vyÏadovala více úsilí a trpûlivosti vût‰iny ãlenÛ Správní rady k zaji‰tûní 
nûkter˘ch specifick˘ch úkolÛ, vázan˘ch na danou zmûnu. V souvislosti 
se stûhováním byla vyuÏita provedená inventarizace ve‰kerého hmotného
majetku Kl iniky kardiologie IKEM, neboÈ ãást pfi ístrojÛ byla kl inice
dlouhodobû zapÛjãena Nadaãním fondem. Správní rada posléze projednala 
a schválila zprávu inventarizaãní komise a vyslovila svÛj souhlas s vyfiazením
po‰kozeného ãi morálnû znaãnû zastaralého inventáfie z evidence majetku
fondu. Jednalo se vesmûs o majetek, kter˘ byl jiÏ ze 100 % odepsán z dÛvodu
amortizace.  Správní rada se rovnûÏ vûnovala projednání a pfiípravû 
rámcového plánu investic na rok 2006.

V roce 2005 probûhla i kontrola ze strany Finanãního úfiadu na Praze 4 
bez podstatnûj‰ích námitek a bez nutnosti pfiijetí nápravn˘ch opatfiení.

Ze v‰ech zasedání Správní rady byly pofiizovány písemné zápisy. V roce 2005
zabezpeãila Správní rada i nadále vedení podvojného úãetnictví. âlenové
Správní rady se podíleli na její ãinnosti v roce 2005 pfies své pracovní
vytíÏení odpovûdnû a iniciativnû dle sv˘ch ãasov˘ch moÏností. Správní rada
se také zaãala zab˘vat tématem profesionalizace fiízení Nadaãního fondu
vzhledem k rozvoji jeho aktivit a potfiebû jeho systematického vedení. 
V tomto svém úsilí bude pokraãovat a bude se snaÏit o vytvofiení jednoduché
profesionální fiídící struktury. Správní rada vidí v naplnûní tohoto svého
zámûru i pfiípadnou moÏnost aktivnû se ucházet o potenciální finanãní 
podporu nûkterého projektu ze zdrojÛ EU.
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V roce 2005 pracovala Správní rada ve stabilizovaném personálním sloÏení,
ve kterém nedo‰lo k Ïádn˘m zmûnám. Funkci revizora vykonávala i nadále
JUDr. A. Chmelíková.

Aktivity a hospodafiení Nadaãního fondu

V˘znamnou odbornou akcí ,  na jej ímÏ organizaãním a materiálním
zabezpeãení se jiÏ tradiãnû Nadaãní fond v˘znamnou mûrou podílí, byl 
jiÏ 8. roãník workshopu o katetrizaãních ablacích ("8th Prague Workshop on
Catheter Ablation"), kter˘ se konal v IKEM Praha ve dnech 5. - 7. 3. 2005.
Finanãní podpora této velmi hodnotné odborné, v Evropû uznávané a vysoce
kladnû hodnocené akce, byla realizována pfiedev‰ím v pfieklenovacím období,
pfied definitivní finanãní bilancí firmy CCL-Conference Czechoslovakia LTD,
která akci  organizaãnû zaj i‰Èovala.  Workshopu se zúãastni lo témûfi 
200 odborníkÛ, z toho více neÏ polovina ze zahraniãí. Hlavním tématem byla
katetrizaãní léãba komplexních tachyarytmií - vãetnû postincisionálních
tachykardií a fibrilace síní). Byla zde téÏ prezentace novinek v zobrazovacích
technikách vãetnû integrace elektroanatomického mapování a CT zobrazení 
(CARTO-MERGE).  Pfiedná‰ky a demonstrace opût zaj i‰Èoval i  ‰piãkoví  
odborníci z USA, SRN, Holandska, Dánska, Itálie. Lze shrnout, Ïe PraÏsk˘
workshop o katetrizaãních ablacích prokazatelnû pokraãuje v dosavadní
tradici úspû‰né v˘ukové odborné akce, která pfiispívá v˘znamnou mûrou 
k rozvoji této moderní léãby poruch srdeãního rytmu zejména v zemích 
stfiední, v˘chodní i severní Evropy. V závûru roku 2005, podobnû jako v letech
pfiedchozích, se proto rozebûhla pfiíprava pfií‰tího, t.j . 9. workshopu, pfiiãemÏ
Nadaãní fond opût poãítá se svojí podporou této akce.

Dal‰í v˘znamnou odbornou akcí, kterou Nadaãní fond spolufinancoval v roce
2005, byl âesko-rakousk˘ semináfi o pokrocích v oblasti implantabilních 
kardioverterÛ-defibr i látorÛ a srdeãní resynchronizaãní terapie (Czech
-Austrian Roundtable "Advances and Controversies in ICD and CRT"). 
Tato akce probûhla v Tfieboni 14.-15. 10. 2005 ve spolupráci Pracovní skupiny
arytmie a kardiostimulace âeské kardiologické spoleãnosti a Working Group
on Rhythmology of the Austrian Society of Cardiology, vedené pfiedsedou 
Dr. W. Kainzem z Vídnû. Semináfi mûl velk˘ ohlas u rakousk˘ch i na‰ich lékafiÛ
a je reáln˘ pfiedpoklad jeho opakování v pfií‰tím roce.
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Velice v˘znamnou akcí, kterou Nadaãní fond také podpofiil ,  byl velk˘ 
mezinárodní kongres EUROPACE, organizovan˘ EHRA (European Heart
Rhythm Association) v kongresovém centru v Praze ve dnech 26. - 29. 6. 2005.
Této akce se zúãastni lo zhruba 3,5 t is íce odborníkÛ z celého svûta 
a dá se shrnout, Ïe kongres se velice vydafiil a pfiispûl k zviditelnûní ãeské
kardiologie ve svûtû. Nadaãní fond se v rámci tohoto kongresu podílel
finanãnû na zaji‰tûní "Ïivého" pfienosu prÛbûhu vysoce specializovaného
léãebného v˘konu, provádûného na katetrizaãním a implantaãním sále
Kliniky kardiologie IKEM. Nadaãní fond podpofiil rovnûÏ v˘roãní bilanãní 
semináfi pracovníkÛ AAO.

Podpora v‰ech v˘‰e vyjmenovan˘ch akcí, kde se setkávají lékafii, sestry 
i technici a dal‰í odborní pracovníci ,  nepochybnû pfiispívá k dal‰ímu
zvy‰ování úrovnû daného odvûtví kardiologie a je plnû v souladu s posláním
Nadaãního fondu.

Hospodafiení Nadaãního fondu se vyvíjelo i v roce 2005 pfies záporn˘
hospodáfisk˘ v˘sledek vcelku pozit ivnû.  Ve‰keré f inanãní prostfiedky,  
se kter˘mi Nadaãní fond hospodafiil, byly pouÏity v prÛbûhu roku 2005 
v souladu s pfiedmûtem ãinnosti Nadaãního fondu.
Nadaãní fond financoval nákup 3 registraãních jednotek pro Holterovo 
monitorování EKG. Správní rada Nadaãního fondu vyhovûla i Ïádosti vedení
Kliniky kardiochirurgie IKEM a zakoupila pro resuscitaãní oddûlení Kliniky
anesteziologie a resuscitace speciální antidekubitální lÛÏko pro pacienty 
po kardiochirurgick˘ch v˘konech. Nadaãní fond téÏ realizoval transfer
finanãních prostfiedkÛ od sponzora pro vybavení místnosti pro personál 
oddûlení invazívní kardiologie. Je téÏ vhodné zmínit, Ïe Nadaãní fond velmi
operativnû zaãátkem ledna 2005 poskytl  symbolickou ãástku ve v˘‰i  
30 tisíc Kã na humanitární konto ADRA (konto pro Asii ) ,  vyãlenûné 
na pomoc obyvatelstvu v oblastech, postiÏen˘ch niãiv˘mi vlnami tsunami.
Nadaãní fond podpofiil ãástkou 150 tis. Kã téÏ MUDr. M. KoÏeluhovou 
z Kliniky kardiologie IKEM, aby jí umoÏnil 6-mûsíãní stáÏ (zamûfienou 
na moderní léãbu f ibr i lace s íní )  na kardiologickém centru kl iniky 
v Clevelandu (Ohio, USA).
Co se t˘ká pfiíjmové stránky, lze konstatovat, Ïe jednotlivé sponzorské dary
Nadaãnímu fondu jsou fiádnû evidovány v úãetnictví a byly poskytovány 
na základû darovacích smluv. Pfiijaté dary a pfiíspûvky ãinily 1.948.631,70 Kã.
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Z fyzick˘ch osob nejvût‰í finanãní dar ve v˘‰i 150.000,- Kã Nadaãnímu fondu
v hodnoceném období poskytl pan D. Mahoney. Pfiehled sponzorsk˘ch darÛ
fyzick˘ch osob i organizací tvofií pfiílohu této zprávy.

Hospodáfisk˘ v˘sledek Nadaãního fondu za rok 2005 dosáhl ãástky - 863 tis. Kã.
Úhrn aktiv ãinil k 31. 12. 2005 3,947 mil. Kã. Pfiehled o hospodafiení 
Nadaãního fondu a jeho majetku je obsaÏen ve Zprávû auditora,  
která tvofií samostatnou pfiílohu této zprávy. Lékafiské pfiístroje ve vlastnictví
fondu jsou na základû smlouvy o v˘pÛjãce zapÛjãeny Kardiologické klinice
IKEM. Celková bilance hospodafiení Nadaãního fondu v roce 2005 potvrzuje
pfies záporn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek s ohledem na v˘‰i aktiv odpovûdn˘ 
pfiístup k hospodafiení se získan˘mi finanãními prostfiedky a jejich efektivní
vyuÏití.

Kromû v˘razné finanãní podpory v˘‰e uveden˘ch domácích i mezinárodních
odborn˘ch akcí se Nadaãní fond podílel na finanãním zaji‰tûní fiady dal‰ích
aktivit  ã i  nákupu j iÏ zmínûn˘ch pfiístrojÛ,  napomáhajících fie‰ení 
problematiky diagnostiky a léãby závaÏn˘ch poruch srdeãního rytmu. 
Na nákup pfiístrojÛ a pomÛcek byla vynaloÏena ãástka takfika 600.000,- Kã .
Dal‰í investicí bylo pofiízení rozvodu audiovizuálních kabelÛ v katetrizaãních
a implantaãních sálech Kliniky kardiologie IKEM, které umoÏní mimo jiné
vyuÏití nov˘ch moderních v˘ukov˘ch metod a zajistí vy‰‰í kvalitu pfiím˘ch
pfienosÛ z katetrizaãních sálÛ. Jako v pfiedchozích letech i v roce 2005
Nadaãní fond financoval nákup odborné literatury pro personál Kliniky 
kardiologie IKEM. Kromû toho Nadaãní fond také poskytl finanãní v˘pomoc
knihovnû IKEM pro nákup elektronické verze vybraného kardiologického
ãasopisu.

Správní rada v rámci své pÛsobnosti téÏ rozhodla o vyplacení odmûn 
pracovnicím Kliniky kardiologie IKEM za vedení celostátních registrÛ 
- zejména registru implantabilních kardioverterÛ-defibrilátorÛ a registru
katetrizaãních ablací a téÏ za systematickou spolupráci pfii vytváfiení
celostátního registru kardiostimulátorÛ. Dal‰í odmûny pracovníkÛm Kliniky
kardiologie IKEM byly udûleny za mimofiádné pracovní v˘kony spojené 
s plnûním poslání a cílÛ Nadaãního fondu vãetnû podílu na organizaãní
pfiípravû a obsahovém zaji‰tûní workshopu o katetrizaãních ablacích.
Náklady za auditorské práce ãinily 29.000,- Kã .
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V˘znam ãinnosti a pfiíspûvku Nadaãního fondu 
pro Kliniku kardiologie IKEM

âinnost Nadaãního fondu se pozitivnû projevila v dal‰ím zkvalitÀování 
podmínek pro práci Antiarytmického oddûlení Kliniky kardiologie IKEM 
a pfiispûla k dal‰ímu zlep‰ování péãe o pacienty. Jak vypl˘vá jiÏ z v˘‰e 
uvedeného, podafii lo se nakoupit dal‰ í  dÛleÏité moderní pfi ístroje 
pro diagnostiku a léãbu poruch srdeãního rytmu. Nákupem potfiebného
vybavení se dále zlep‰ily podmínky pro pacienty i personál na daném 
pracovi‰ti.

V˘raznou f inanãní podporou odborn˘ch edukaãních akcí ,  zamûfien˘ch 
na srdeãní arytmie, Nadaãní fond zfietelnû pfiispívá k propagaci a rozvíjení
nov˘ch léãebn˘ch postupÛ v dané oblasti  kardiologie nejen v âeské 
republice, ale téÏ v okolních evropsk˘ch státech, pfiedev‰ím v zemích 
v˘chodní Evropy. Realizace tûchto akcí s sebou nese i propagaci samotné
Kliniky kardiologie IKEM a uvedené aktivity nepochybnû pfiispívají k udrÏení
jejího prestiÏního postavení v rámci âR i v mûfiítku mezinárodním. Nadaãní
fond finanãnû podporoval téÏ úãast mlad˘ch lékafiÛ, sester a laborantek 
na domácích odborn˘ch akcích, zamûfien˘ch na srdeãní arytmie.

Závûrem lze oprávnûnû konstatovat ,  Ïe ãinnost Nadaãního fondu 
"Moderní léãba arytmií" pfiispûla v˘znamnou mûrou k udrÏení vedoucí pozice
Antiarytmického oddûlení Kl iniky kardiologie IKEM v oblasti  
nefarmakologick˘ch postupÛ u závaÏn˘ch poruch srdeãního rytmu, 
pfiiãemÏ v nûkter˘ch smûrech zatím v âeské republice zÛstává jedin˘m 
pracovi‰tûm, které zaj i‰Èuje urãitou vysoce special izovanou léãbu 
nûkter˘ch komplexních typÛ arytmií. Jak jiÏ bylo ve v˘roãní zprávû uvedeno,
samotné pracovi‰tû téÏ pfiispívá v˘znamnû a nezi‰tnû k arytmologické
edukaci lékafiÛ z ostatních kardiologick˘ch center nejen âeské republiky, 
ale i  dal‰ích zemí stfiední a v˘chodní Evropy. Finanãní a materiální 
podpora vybran˘ch aktivit Antiarytmického oddûlení Kliniky kardiologie 
IKEM tedy nepochybnû slouÏí  dal‰ ímu rozvoj i  medicínského fie‰ení 
problematiky srdeãních arytmií ,  coÏ je plnû v souladu s posláním 
Nadaãního fondu.

IV.
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Úkoly roku 2006

Správní rada Nadaãního fondu bude i v roce 2006 dÛslednû usilovat 
o naplÀování Statutu fondu a cílÛ v nûm stanoven˘ch. Bude pokraãovat 
v efektivním vyuÏívání finanãních prostfiedkÛ a pokusí se oslovit dal‰í 
potenciální dárce aktivní prezentací sv˘ch aktivit .  Správní rada bude 
podporovat a rozvíjet podíl Nadaãního fondu na ãinnosti Asociace nadací 
a nadaãních fondÛ, coÏ by mûlo pfiispût k posílení prestiÏe Nadaãního fondu
a mohlo by pomoci v hledání pfiípadn˘ch dal‰ích zdrojÛ pro intenzivnûj‰í
rozvoj jeho aktivit. Jedním z konkrétních úkolÛ v roce 2006 bude zlep‰ení
komunikace a prezentace ãinnosti fondu ve vztahu k vefiejnosti. Zku‰enosti 
a poznatky minulého období ukazují, Ïe bude zapotfiebí s ohledem na rozvoj
aktivit zkvalitnit fiízení Nadaãního fondu a usilovat o vytvofiení manaÏerské
pozice, jejímÏ prostfiednictvím by byla úãinnûji zvladatelná dnes jiÏ rozsáhlá
administrativní agenda i kontakt s partnery. Správní rada bude usilovat 
o zv˘‰ení operativnosti urãit˘ch rozhodování smûfiujících k podpofie fie‰ení
nûkter˘ch organizaãních úkolÛ v rámci Kliniky kardiologie IKEM, získávání
potfiebn˘ch kontaktÛ pro ãinnost Nadaãního fondu a posílení finanãních
zdrojÛ pro ãinnost Nadaãního fondu. Systematické úsi l í ,  zamûfiené 
na tyto vyjmenované body, bude hlavním strategick˘m cílem ke zv˘‰ení
akceschopnosti a respektu Nadaãního fondu "Moderní léãba arytmií" a k jeho
dal‰í prosperitû. Úspû‰ná ãinnost fondu je, jak se jiÏ ukázalo, jednou 
z podmínek pro udrÏení ‰piãkové úrovnû medicínské péãe na Antiarytmickém
oddûlení Kliniky kardiologie IKEM a tím nepfiímo téÏ pro dal‰í zvy‰ování
úrovnû daného odvûtví kardiologie a kardiochirurgie v na‰em státû.

V Praze dne 29. kvûtna 2006
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Audit hospodafiení Nadaãního fondu

Celkovû pozitivní v˘sledky hospodafiení za rok 2005 potvrzuje zpráva 
auditora, spoleãnosti AUDIT SERVIS, spol. s r.o., která provedla v souladu 
se zákonem audit hospodafiení Nadaãního fondu. Auditor ovûfiil ve‰keré 
úãetní záznamy a správnost úãetních postupÛ. Pfiezkou‰el v celém rozsahu
úãetní závûrku a namátkovû zaúãtované úãetní doklady. Auditor provûfiil
vnitfiní kontrolní systém Nadaãního fondu a konstatoval, Ïe jeho úãinnost 
je plnû vyhovující. Potvrdil správnost vedeného úãetnictví a skuteãnost, 
Ïe v˘‰e v˘dajÛ na správu Nadaãního fondu v daném období byla niÏ‰í 
neÏ povolen˘ch 10 % z hodnoty aktiv k 31. 12. 2005.

V˘rok auditora je bez v˘hrad.
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V  ¯  R  O  K    A  U  D  I  T  O  R  A :

Odpovûdností auditora je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek 
na základû jejího ovûfiení. Povinností auditora bylo získat v‰echny 
informace, které povaÏoval za nezbytné pro fiádné ovûfiení úãetní závûrky. 
V pfiedloÏené úãetní závûrce jsou podle prohlá‰ení odpovûdné osoby 
zahrnuty v‰echny hospodáfiské operace, na které se v ovûfiovaném období
vztahovala povinnost jejich zaúãtování.

Úãetní závûrka Nadaãního fondu Moderní léãba arytmií sestavená 
k 31. 12. 2005 tak, jak je pfiiloÏena k této zprávû, podává vûrn˘ 
a poctiv˘ obraz o majetku, finanãní situaci a vlastním jmûní této 
úãetní jednotky.

V Praze dne 26. dubna 2006

AUDIT SERVIS, spol. s r.o.
Osvûdãení o zápisu do seznamu KA âR ãís. 10
Odpovûdn˘ auditor:
Ing. Jaroslav Chládek
Osvûdãení KA âR ãís. 410



Finanãní zpráva pro v˘roãní zprávu
Nadaãního fondu Moderní léãba arytmií

Rozvaha ve zjednodu‰eném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v tis. Kã)

A k t i v a
A. Dlouhodob˘ majetek celkem 861
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem 442
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem 2  592
Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem 0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - 2 173

B. Krátkodob˘ majetek celkem 3 086
Zásoby celkem 0
Pohledávky celkem 0
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem 3 086
Jiná aktiva celkem 0
Aktiva celkem 3 947

P a s i v a
A. Vlastní zdroje celkem 3 927
Jmûní celkem 4 790
V˘sledek hospodafiení celkem - 863

B. Cizí zdroje celkem 20
Rezervy celkem 0
Dlouhodobé závazky celkem 0
Krátkodobé závazky celkem 20
Jiná pasiva celkem 0

Pasiva celkem 3 947

Hospodáfiské v˘sledky - zisk

Komentáfi hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ:
Ztráta za rok 2005 ve v˘‰i 863.000,- Kã je ponechána v nerozdûleném zisku
úãetní jednotky.
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Pfiehled sponzorsk˘ch darÛ za rok 2005

Správní rada Nadaãního fondu si velmi váÏí podpory, které se dostalo v prÛbûhu
roku 2005 Nadaãnímu fondu od fiady právnick˘ch i fyzick˘ch osob formou
penûÏních darÛ a vyslovuje své uznání a podûkování níÏe uveden˘m osobám.

Právnické osoby
Biomedica 310.000,- Kã
Nadace Academia Medica Pragensis 250.000,- Kã
Biotronik 142.681,- Kã
Siemens Mnichov 120.320,- Kã
Medtronic 90.000,- Kã
Quidant 30.000,- Kã

Fyzické osoby
Donald James Mahoney 150.000,- Kã
MUDr. Jan Schöttner 10.000,- Kã
Hana ·imíãková 7.402,- Kã
Jana Bímová 6.000,- Kã
MUDr. Pavel Tauber 5.000,- Kã

âástkou niÏ‰í neÏ 5.000,- Kã dále pfiispûli:
Ing. Jan Kratochvíl, Ing. Petr Kramerius, Stanislava Stachová, 
Ing. Jaroslav Stoklasa, Vûra ·vehlová, Ing. Jan ·ulc a Vlasta Morávková.

Iâ: 63830311

Nadaãní fond Moderní léãba Arytmií
Klinika kardiologie IKEM
VídeÀská 1958/9, 140 21 Praha 4
âeská republika
Tel.: +420 241 722 011
Fax: +420 241 728 225
E-mail: jaby@medicon.cz, mame@medicon.cz, jarmila.drinkova@medicon.cz

âíslo úãtu:
75825349/0800 (Kã)
1558608263/0800 (EUR)
40280276348243/0800 (USD)
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Správní rada
(oproti loÀskému roku nedo‰lo ke zmûnám)

Lenka Augustinová

MUDr. Jan Byte‰ník, CSc. 
- pfiedseda Správní rady

MUDr. Robert âihák, CSc.

Vladana Fi‰erová

Jitka Homolová

JUDr. Jan Hubáãek

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
- pfiednosta kliniky kardiologie IKEM

Helga Klozová

MUDr. Renata Krausová

Helena Lásková

MUDr. Katefiina Lefflerová, CSc.

Eva Nováková

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
- pfiednosta kardiocentra IKEM

Prof. MUDr. Vladimír Stanûk, CSc.

Iva Valtrová

MUDr. Vlastimil Vanãura

Markéta Vlnasová
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