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2. OSOBNOST MUDr. RADMILA HÖSCHLA

Připomeňme si ve stručnosti osobnost mecenáše MUDr. Radmila Höschla (1931-
2011), s jehož jménem je spjat daný stipendijní fond. Jeho profesní dráhu shrnul 
poutavě profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (v té době prezident České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně) v článku „Vzpomínka na MUDr. Radmila Höschla“ (Praktický 
lékař 2011, 91, 558-559). 

Svou medicínskou dráhu zahájil Dr.  R.  Höschl ve Výzkumném ústavu endokrino-
logickém v Praze , kde se hlouběji věnoval studiu thyreopatií. Jeho další lékařská 
dráha byla dosti pestrá - přes Radioizotopové pracoviště ve FN Praha-Motol a řadu 
zahraničních angažmá v rámci Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a USA - se zaměřením na 
obor nukleární medicíny a na aplikace počítačů v medicíně. V některých nemocnicích 
v rozvojových zemích Asie a Afriky pomáhal vybudovat oddělení nukleární medicíny. 

Po emigraci, vynucené změnou politického klimatu v Československu v roce 1968, 
strávil Dr.  R. Höschl nejdelší čas - 23 let - na oddělení nukleární medicíny v Royal North 
Shore Hospital v  Sydney v Austrálii a byl řadu let vedoucím tohoto pracoviště (až do 
roku 1997). Z tohoto působení pochází řada jeho významnějších publikací a posílení 
jeho respektu na mezinárodním odborném fóru. I po návratu do ČR koncem 90-tých 
let udržoval kontakty s odborníky z celého světa. 

Bohužel se již hlásily závažné zdravotní problémy. Dr. R. Höschl zemřel 30. 6. 2011. 
Jsme přesvědčeni, že by byl spokojen s výše uvedeným využitím fi nanční částky, 
kterou věnoval ve své závěti Nadačnímu fondu Moderní léčba arytmií, neboť si jasně 
uvědomoval jaký význam pro rozvoj medicínského oboru v daném státě mají přímé 
kontakty se světovou odbornou špičkou. 

MUDr. Radmil Höschl
1931-2011
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1. ÚVOD

Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ v souladu se svým statutem podporuje 
zavádění moderních diagnostických a léčebných postupů a technologií u závažných 
poruch srdečního rytmu - především v rámci Kliniky kardiologie a Kliniky kardiochirur-
gie IKEM Praha a zprostředkovaně též v rámci České republiky i v regionu střední 
a východní Evropy. Nedílnou součástí tohoto úsilí je edukace zdravotnických pracovní-
ků v dané problematice. Nyní díky velkorysému fi nančnímu daru, vyplývajícímu ze 
závěti MUDr. Radmila Höschla získal Nadační fond dostatečné prostředky k podpoře 
uvedených vzdělávacích aktivit. 

Dle rozhodnutí Správní rady z 28. 5. 2015 byl uvedený fi nanční dar deponován na 
zvláštní konto, které bude sloužit jako stipendijní fond pro fi nancování stáží a stu-
dijních pobytů zejména mladých lékařů i dalších zdravotnických pracovníků a techniků 
na špičkových zahraničních pracovištích či jejich účasti na významných mezinárodních 
odborných akcích s cílem osvojování si progresívních technologií a nejnovějších lé-
čebných metod v dané oblasti kardiologie.



OKRUH ŽADATELŮ

O fi nanční příspěvek se mohou ucházet zdravotniční pracovníci a medicínští tech-
nici, pracující na Klinice kardiologie či Klinice kardiochirurgie IKEM Praha, případně 
zdravotničtí pracovníci z jiných pracovišť, kteří pravidelně spolupracují s IKEM v oblasti 
arytmologie. 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o fi nanční příspěvek se podávají výhradně elektronickou formou. Žadatel dle 
zadání vyplní elektronický „Formulář pro žadatele o fi nanční příspěvek“ (viz příloha), 
kde je obsaženo jméno, příjmení, titul, rodné číslo či IČO, kontaktní adresa, tel. číslo, 
email, peněžní ústav, návrh požadované výše příspěvku, jednoduchá fi nanční rozvaha 
o předpokládaných nákladech na plánovanou odbornou akci, její stručná charakteris-
tika, místo a termín konání akce, informace o činnosti žadatele (přínos akce pro další 
práci, ev. návaznost na další projekty).

Takto vyplněný formulář elektronicky odešle na uvedenou kontaktní adresu, poté 
vytiskne, připojí podpis a doručí osobně na sekretariát přednosty Kliniky kardiologie 
IKEM či zašle na uvedenou poštovní adresu Nadačního fondu. Žadatel k vytištěné 
formě formuláře připojí doporučení přednosty pracoviště. 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Všechny žádosti jsou posouzeny 3-člennou komisí, jmenovanou Správní radou NF.

Komise doporučí udělit žadateli požadovaný nebo nižší příspěvek, případně fi nanční 
podporu nedoporučí. Defi nitivní rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadateli učiní 
Správní rada. V případě časové tísně vzhledem k plánované akci může Správní rada 
rozhodnout v neúplném složení (při dodržení požadavku přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů Správní rady).

Měl by být dodržen maximální roční fi nanční limit 300 000,- Kč poskytovaných příspěv-
ků pro nejbližší rok po zahájení čerpání daného stipendijního fondu. Ve výjimečných 
případech může Správní rada Nadačního fondu tozhodnout o navýšení limitu. Pro 
další roky stanoví Správní rada výši uvedeného limitu vždy pro nejbližší kalendářní rok.

Rozhodnutí Správní rady o poskytnutí nebo neposkytnutí fi nančního příspěvku bude 
žadateli doručeno elektronickou formou nejpozději do 10 dnů od zasedání Správní 
rady. Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

3.  PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
ZE STIPENDIJNÍHO FONDU MUDr. RADMILA HÖSCHLA

Správní rada Nadačního fondu schválila 1. 12. 2015 pro zajištění transparentnosti 
procesu poskytnutí darů tato stručná pravidla, shrnutá do následujících bodů: 

   Účel

   Okruh žadatelů

   Způsob podání žádosti

   Hodnocení žádosti

   Smlouva o poskytnutí fi nančního příspěvku

ÚČEL

Nadační fond poskytuje fi nanční příspěvky z uvedeného stipendijního fondu za úče-
lem podpory:

   realizace stáží a studijních pobytů, zaměřených na nové technologie a medicínské 
postupy v diagnostice a léčbě poruch srdečního rytmu

   aktivní účasti žadatelů na významných odborných akcích 



4.  ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU STIPENDIJNÍHO FONDU MUDr. RADMILA HÖSCHLA 

 Na základě smlouvy o ČSOB kontu pro neziskové organizace (v tomto případě 
Nadační fond „Moderní léčba arytmií“) z 22. 7. 2015 byl zřízen samostatný účet 
pro uvedený stipendijní fond.

Číslo tohoto účtu u ČSOB je:
271212267/0300

Uvedený stipendijní fond, založený při Nadačním 
fondu „Moderní léčba arytmií“, je otevřen dalším 
sponzorům a podporovatelům Nadačního fondu.

Kontaktní adresa:
nadační fond Moderní léčba Arytmií
Klinika kardiologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 

tel. +420 236 055 006
fax +420 261 362 985  

www.srdecni-arytmie.cz

Kontaktní adresy pro zaslání 
žádosti o fi nanční příspěvek: 
ruzena.burysova@ikem.cz
marie.blahova@ikem.cz
pavla.klepacova@ikem.cz

SMLOUVA

V případě poskytnutí fi nančního příspěvku bude vyhotovena „Smlouva o poskytnutí 
fi nančního příspěvku“, ve které bude uvedeno především:

   práva a povinnosti smluvních stran (forma převedení příspěvku obdarovanému na 
jeho osobní účet, výše příspěvku, termín do kdy obdarovaný doručí Nadačnímu 
fondu podstatné dokumenty prokazující účel využití příspěvku, zprávu o průběhu 
odborné akce, fi nanční vyúčtování s kopiemi dokladů, případně doklady o publi-
citě zíslaných poznatků a výsledků vztahujících se ke studijnímu pobytu.

Obdarovaný se zavazuje, je-li to vhodné, uvést též skutečnost, že danou činnost 
fi nančně podpořil Nadační fond v publikovaných materiálech a sděleních týkajících se 
podpořené aktivity.

V případě, že nebudou splněny podmínky čerpání poskytnutých fi nančních prostřed-
ků a zejména nebudou-li požadované dokumenty doručeny Nadačnímu fondu ve 
stanoveném termínu, vyzve Správní rada příjemce daru k nápravě. Pokud ani tehdy 
obdarovaný nesplní tuto povinnost, bude vyzván k vrácení poskytnutého příspěvku.




