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Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ (dále NF) funguje již poměrně 
dlouhou dobu. 

Rok 2016 byl dvacátým prvním rokem působení této neziskové organi-
zace. Stejně jako v předchozích letech byla činnost NF v roce 2016 plně 
v souladu s hlavními cíli, deklarovanými ve statutu. 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 2016 poskytnuty. Veškeré úda-
je, týkající se hospodaření NF, byly řádně dokladovány v přiznání k dani 
darovací. Pokračovala též správa a upřesnění podmínek pro čerpání 
prostředků stipendijního fondu, který byl při NF založen v roce 2015. 

Hospodaření NF v roce 2016 bylo kontrolováno dozorčí radou a bylo 
posouzeno nezávislým auditorem. Závěr provedeného auditu je uveden 
v příloze této výroční zprávy. 

I. Úvod
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V průběhu roku 2016 měla Správní rada 17 členů. Její složení na součas-
né funkční období bylo potvrzeno volbou v červnu 2013 a následně bylo 
zapsáno v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze. Na své schůzi 
v prosinci 2016 Správní rada NF vyjádřila souhlas se žádostí 2 členek 
Správní rady (Bc. H. Klozové a E. Novákové) o jejich uvolnění z funkce ve 
Správní radě z důvodu změny pracoviště a z osobních důvodů. Takže od 
roku 2017 bude mít Správní rada NF 15 členů. 

V roce 2016 se tento řídící orgán sešel 4-krát (21. 1., 26. 5., 22. 6. 
a 22. 12. 2016) a kromě toho proběhla ještě 2 mimořádná jednání za 
účasti neúplné Správní rady (23. 3.– k vyúčtování workshopu, 4. 10. – ke 
schválení využití určitého sponzorského příspěvku). 

Správní rada se na svých zasedáních zabývala zajištěním aktuálních 
i dlouhodobějších úkolů Nadačního fondu, jeho provozními záležitost-
mi a rozhodovala o způsobu použití finančních prostředků. Správní 
rada dostávala k posouzení průběžné informace od pověřených osob 
(L. Augustinové a H. Kunešové) o stavu hospodaření NF.

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

V roce 2016 pokračoval Nadační fond ve vedení podvojného účetnictví. 
Činnost správní rady Nadačního fondu byla i nadále zajišťována bez 
profesionálního zázemí.

Na zasedání dne 26. 5. 2016 projednala a schválila Výroční zprávu 
a účetní závěrku za rok 2015 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 L.Augustinová (členka Správní rady). V průběhu 
roku 2016 byla ukončena po vzájemné dohodě spolupráce NF s Mgr. 
P. Krištofovou, která dle smlouvy z roku 2010 měla na starosti „public 
relations“ a která nyní vykonává funkci ředitelky Spolku Rytmus srdce.

Nadále trvá již dříve deklarovaný úkol pro Správní radu – vytvořit alespoň 
jednoduchou profesionální řídící strukturu, která by měla přispět ke 
zlepšení organizace a efektivity činnosti NF a jeho výraznější propagaci 
na veřejnosti.

II. ČInnost správní rady
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Hlavní odbornou akcí, kterou Nadační fond dosud každoročně podporo-
val, byl Pražský workshop o katetrizačních ablacích. V předchozím 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). V roce 2016 or-
ganizátoři workshopu svěřili jeho kompletní organizační a ekonomické 
zajištění Spolku Rytmus srdce, takže Nadační fond se v roce 2016 
na části finančního krytí této akce de facto nepodílel. Po určitých 
následujících výhradách - zejména k časovému zpoždění ve vyúčtování 
proběhlého workshopu - byla pro následující rok 2017 k spoluúčasti na 
organizačním zajištění workshopu přizvána opět firma CCL - Conference 
Czechoslovakia Ltd. Nadační fond přislíbil financování reprezentační 
brožury u příležitosti 20. ročníku uvedeného workshopu. Tato publikace 
by měla stručně shrnout průběh dosavadních ročníků, včetně chronolo-
gického přehledu účasti pozvaných špičkových zahraničních odborníků, 
počtů všech účastníků jednotlivých ročníků workshopu a měla by být též 
určitou propagací IKEMu a české arytmologie obecně. 

Lze shrnout, že Nadační fond považuje účelnou ekonomickou podporu 
Pražského workshopu o katetrizačních ablacích za svůj přednostní 
úkol, který plní již od úplných začátků této akce, která má již zave-
denou tradici v rámci každoročních mezinárodních kardiologických 
edukačních aktivit. Mimořádné přednosti uvedeného workshopu byly 

již opakovaně popsány v předchozích výročních zprávách NF i v dalších 
referencích o zmíněné akci.

Přehled dalších investic je ve zprávě o hospodaření NF. Alespoň struč-
ně chceme zmínit následujcí 3 investice, které byly prostřednictvím 
Nadačního fondu realizovány díky velkorysosti sponzorů a přispěly 
k inovaci či posílení důležitého přístrojového vybaveni Kliniky kardiologie 
IKEM:

»  Nákup komplexního systému ochranných clon (Zero-Gravity ZGM-6.5 
Floor Unit) včetně doplňků - k Rtg přístroji na implantační sál Kliniky 
kardiologie IKEM - díky sponzorskému daru firmy Boston Scientific 
Praha ve výši 2.500.000,- Kč. Tento systém umožňuje podstatné sní-
žení radiační zátěže pro implantujícího bez jeho nežádoucího zatížení 
a omezení vahou protiradiačních ochranných prvků. 

»  Nákup sofistikovaného víceúčelového EKG zapisovače s příslušenstvím 
MAC 5500 HD (s připojením do systému MUSE), umožňujícího přenos 
dat do centrální databáze IKEM - díky sponzorskému daru firmy 
Pražská energetika (PRE Praha) ve výši 250.000,- Kč. Toto zařízení je 
určeno pro rekonstruovaný provoz stacionáře Kliniky kardiologie IKEM, 
sloužícího ke krátké, obvykle několikahodinové hospitalizaci pacietů, 
podstupujících diagnostické a terapeutické intervenční katetrizační 
výkony a reimplantace kardiostimulátorů a kardioverterů-defibriláto-
rů. Další doplňky a spotřební materiál k uvedenému víceúčelovému 

III. aktIvIty a hospodaření nadaČního fondu
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EKG zapisovači bude hrazen přímo z prostředků Nadačního fondu 
a Kliniky kardiologie IKEM. 

»  Nákup spotřebního materiálu pro Ambulanci srdečního selhání 
(ASS) Kliniky kardiologie IKEM v rámci programu léčby plicní hyper-
tenze – díky opakovanému sponzorskému daru firmy AOP Orphan 
Pharmaceuticals AG, Praha – v celkové výši 381.000,- Kč. Uvedené 

prostředky slouží k zajištění oximetrických vyšetření na katetrizačním 
sále ASS a k zajištění spotřebního materiálu v rámci chronické léčeb-
né parenterální aplikace prostanoidů u pacientů se závažnou plicní 
hypertenzí.

»  Fotodokumentace ke dvěma uvedeným investicím doplňuje tento 
text.
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Chceme též připomenout charitativní akci, závod dračích lodí zorga-
nizovanou firmou CBRE, s.r.o., Praha 1, z níž vyplynul sponzorský dar 
našemu NF á 7.500,- Kč od 13 subjektů, které participovaly na dané 
akci, jejímž cílem bylo podpořit vybranou neziskovou organizaci, která 
se snaží o podporu nových medicínskných trendů v rámci prevence 
náhlé srdeční arytmické smrti. Organizátoři dané akce na základě refe-
rencí vybrali náš NF a všechny zúčastněné firmy jej podpořili uvedenou 
sponzorskou částkou, která celkem činila 97.500,- Kč. Jejich podrobný 
seznam je uveden v ekonomické části této výroční zprávy.

Na tomto místě chceme vyjádřit upřímné poděkování nejen všem výše 
jmenovaným sponzorům ale i všem dalším fyzickým a právnickým oso-
bám, které finančně podpořily NF v roce 2016. Seznam všech sponzorů 
je uveden dále.

Činnost Správní rady a hospodaření NF bylo kontrolováno 3-člennou 
Dozorčí radou. Její zpráva tvoří přílohu této výroční zprávy.

Nadační fond se obdobně jako v předchozích letech podrobil i v roce 2016 
auditu svého hospodaření. Provedením auditu byla pověřena společnost 
PKM AUDIT Consulting s.r.o. Zpráva auditora tvoří samostatný doplněk 
k této výroční zprávě.

Okolnosti, vedoucí k založení stipendijního fondu MUDr Radmila 
Höschla jsou podrobněji popsány v loňské výroční zprávě. V prů-
běhu roku 2016 byla upřesněna pravidla pro transparentní čerpání 

příspěvků z tohoto stipendijního fondu. 

Dle rozhodnutí Správní rady NF z 22. 12. 2016 byla základní finanční 
částka tohoto stipendijního fondu u ČSOB posílena o 100.000,- Kč, 
Tuto částku věnovala Správní rada Nadačního fondu z účtu NF. Daný 
stipendijní fond má sloužit k financování stáží a studijních pobytů 
zejména mladých lékařů i dalších zdravotnických pracovníků a techniků 
na špičkových zahraničních pracovištích či pro podporu aktivní účasti na 
významných odborných akcích. Uvedený stipendijní fond je otevřen dal-
ším přispívatelům. Zatím zůstává v platnosti roční limit celkové částky 
300.000 Kč pro poskytnutí příspěvků z tohoto fondu. V dalších letech 
bude nejspíše tato částka zvýšena - 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 NF.

Iv. stIpendIjní fond Mudr. radMIla höschla
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Hlavní úkoly Správní rady Nadačního fondu jsou obdobné jako v před-
chozím období.

Ve spolupráci s vedením Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM se 
bude Správní rada Nadačního fondu i nadále snažit o efektivní využívání 
existujících finančních prostředků v souladu s cíli této neziskové orga-
nizace. Správní rada se pokusí získat další potenciální dárce, aby bylo 
možné zvýšit finanční částky, poskytované na pořízení některých nových 
přístrojů či technologií pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu 
a k podpoře edukace zdravotnického a technického personálu i pro 
edukaci kardiologických pacientů. 

Chceme zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek NF a vylepšit 
jejích strukturu, aby důležité informace pro veřejnost byly snadno dosaži-
telné, přehledné a jasné. Správní rada předpokládá další případnou spo-
lupráci 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 technologiemi a s logistikou péče o pacienty s vybranými 
kardiologickými onemocněními. 

Důležitým úkolem je zlepšení a další udržování standardního provozu 
webových stránek Nadačního fondu a aktualizace poskytovaných informací 
o aktivitách Nadačního fondu. V této oblasti chce Správní rada zlepšit fun-
gování a udržování webových stránek a zajistit jejich včasnou aktualizaci 
- též v souladu s potřebami Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM. 

V roce 2017 zůstává pro Správní radu aktuální úkol - vyřešit profesionali-
zaci řízení aktivit Nadačního fondu. Správní rada si uvědomuje důležitost 
tohoto kroku, který byl již opakovaně komentován v minulých výročních 
zprávách.

v. Úkoly pro rok 2017
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Správní rada si uvědomuje, že úspěšná činnost Nadačního fondu je 
jednou z podmínek pro udržení špičkové úrovně arytmologie v rámci 
Kliniky kardiologie IKEM. Vzhledem k dominantnímu postavení tohoto 
pracoviště v dané oblasti kardiologie to příznivě ovlivňuje proces zkva-
litňování péče o pacienty s poruchami srdečního rytmu nejen v rámci ČR 
ale i v dalších evropských zemích bývalého východního bloku. Je vhodné 
zde zdůraznit, že to jsou právě pacienti, kdo tvoří cílovou skupinu, která 
bude profitovat z očekávaného pokroku v dané oblasti medicíny. Věříme, 
že Nadační fond bude s Vaší podporou i nadále přispívat k vytváření 
podmínek pro udržení špičkové úrovně péče o pacienty s významnými 
poruchami srdečního rytmu v našem státě.

V Praze dne 20. května 2017. 
Správní rada Nadačního fondu 
Moderní léčba arytmií

Složení Dozorčí rady Nadačního fondu (2016)

» Vladimír Staněk 
» Lenka Švančarová 
» Petra Marková - Jůnová

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 funkční období je rovněž pětileté.

Složení Správní rady Nadačního fondu (2016):

» Lenka Augustinová  
» Marie Bláhová 
» Jan Bytešník 
» Robert Čihák 
» Vladana Fišerová 
» Jitka Homolová 
» Jan Hubáček 
» Petr Hutla 
» Josef Kautzner 
» Helga Klozová 
» Renata Krausová 
» Helena Lásková 
» Kateřina Lefflerová 
» Eva Nováková 
» Petr Peichl 
» Jan Pirk 
» Iva Valtrová

dozorČí rada a správní rada  
nadaČního fondu Moderní léČba arytMIí
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příloha Č. 1 rozvaha ve zjednodušenéM rozsahu  
ke dnI 31. 12. 2016 (v tIsících kČ)

aktiva
a. dlouhodobý majetek celkem 6 703

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 011

Dlouhodobý hmotný majetek 34 728

Dlouhodobý finanční majetek 0

Oprávky k k dlouhodobému majetku celkem - 34 036

b. krátkodobý majetek celkem 4 721

Pohledávky celkem 0

Krátkodobý finanční majetek 4 721

Jiná aktiva 0

Zásoby 0

celkem aktiva 11 424

pasiva
a. vlastní zdroje celkem 11 424

Jmění celkem 11 020

Výsledek hospodaření celkem + 404

b. cizí zdroje celkem 0

Rezervy, dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky, jiná pasiva 0

celkem pasiva 11 424

Vyhotovila:  
Helena Kunešová
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Správní rada si velmi váží podpory, které se dostalo NF v průběhu hod-
noceného roku 2016 od právnických i fyzických osob formou peněžních 
darů a vyslovuje své poděkování níže uvedeným dárcům.

Příspěvky a dary NF v celkové výši 3 333 956,-kč darovali:

příloha Č. 2 
přehled sponzorských darů za rok 2016

právnické osoby:

BOSTON Scientific Praha 5 2 500 000,00 Kč

AOP Orphan Pharmaceuticals AG 381 000,00 Kč

Pražská energetika, a. s. 250 000,00 Kč

Mint Investments 7 500,00 Kč 

KPMG ČR,s.r.o. 7 500,00 Kč

KINSTELLAR,s.r.o. 7 500,00 Kč

PointPark Properties s.r.o. 7 500,00 Kč

Skanska Property Czech 7 500,00 Kč

LaSalle Investment Management 7 500,00 Kč

PwC Česká republika 7 500,00 Kč

Dentons Europe CS LLP 7 500,00 Kč

Josefská 1, a.s. 7 500,00 Kč

Arcona Capital Czech Republic, s.r.o 7 500,00 Kč

Wilson & Partners 7 500,00 Kč

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.   7 500,00 Kč

Unique development s.r.o. 7 500,00 Kč

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

celkem: 3 233 500,00 kč
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fyzické osoby:

Michael J. Hermann 50 000,00 Kč 

Stanislava Starchová 10 000,00 Kč 

Ludmila Holadová 10 000,00 Kč 

MUDr. Jan Schöttner 7 000,00 Kč 

Ing. Jan Kratochvíl 5 500,00 Kč 

František Znojil 5 000,00 Kč 

Karel Pazdera 2 700,00 Kč 

Mgr. Jiří Kadlec 2 556,00 Kč 

Ing. Josef Vojtěch 2 500,00 Kč 

Jaroslav Kovanda 2 000,00 Kč 

Mgr. Čestmír Církva 1 200,00 Kč 

Josef Šetek 1 000,00 Kč 

JUDr. Milena Kolářová 1 000,00 Kč 

celkem: 100 456,00 kč
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příloha Č. 3 zpráva o ČInnostI dozorČí rady nadaČního fondu 
Moderní léČba arytMIí za období Červen 2016 až květen 2017

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 způsobem, který se osvědčil v před-
chozích letech. To znamená, že se průběžně z vlastní iniciativy zajímala 
a ze strany Správní rady NF pak byla průběžně informována o činnosti 
Nadačního fondu. Plnila přitom veškeré 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 
hospodaření Nadačního fondu. Členové dozorčí rady sledovali i vývoj 
Stipendijního fondu MUDr. Hoschla. Ocenili posílení finančních prostřed-
ků na jeho účtu, ke kterému došlo rozhodnutím Správní rady, a zároveň 
sledovali také způsob čerpání a využití prostředků tohoto fondu. Dozorčí 
rada měla kdykoliv 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 2016, která potvrdila finanční stabilitu 
Nadačního fondu. Projednala rovněž podklady pro Výroční zprávu hod-
notící jeho činnost v roce 2016. 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 se zvláštním zaměřením na realizované investi-
ce. Své případné připomínky nebo otázky bude neprodleně komunikovat 
ve vztahu ke Správní radě.

V Praze dne 29. května 2017. 
Prof. MUDr. Vladimír Staněk CSc. v.r. 
předseda Dozorčí rady Nadačního fondu Moderní léčba arytmií
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příloha Č. 4 zpráva nezávIslého audItora  
k ověření ÚČetní závěrky za rok 2016

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

název: Nadační fond Moderní léčba arytmií 
sídlo: Vídeňská 1958/9, Praha 4 
PSČ: 140 21 
IČ: 63830311 
zápis v OR: N 15 vedená u Městského soudu v Praze

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky nadačního fondu Nadační 
fond Moderní léčba arytmií sestavené na základě českých účetních 
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12 2016, výkazu zisku a ztráty 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, souhrnu 
podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje 
o nadačním fondu Nadační fond Moderní léčba arytmií jsou uvedeny 
v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán nadačního fondu Nadační fond Moderní léčba arytmií 
je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této 
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 
mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit 
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních 
informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr 
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik vý-
znamné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způ-
sobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor 
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kont-
rolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
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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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Výrok zní 
bez výhrad

Zpráva o jiných požadavcích stanovených zákony nebo předpisy

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpo-
vídá statutární orgán nadačního fondu.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani 
k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostat-
ními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční 
zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní 
závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 

nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak 
není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic 
takového nezjistili. 

Obchodní firma: PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: 
č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským 
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní 
třída 43/365, 110 00 Praha 1

Auditor: Ing. Luboš Marek

bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle 
zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, 
číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské nadačního 
fondu PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku 

Datum vypracování: 1. 6. 2017

Zpráva auditora byla předána Nadačnímu fondu Moderní léčba arytmií 
a byla projednána Správní radou.
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Stav konta, založeného u ČSOB (číslo účtu 271212267/0300) 
v rámci „Stipendijního fondu MUDr Radmila Höschla“, při 
Nadačním fondu Moderní léčba arytmií (stav k 31. 12. 2016)

1 984 526,68 Kč

IČ: 63830311

Nadační fond Moderní léčba Arytmií

Klinika kardiologie IKEM 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 
Česká republika

Tel.: +420 603 204 730 
E-mail:   jaby@medicon.cz; joka@medicon.cz;  

jalm@medicon.cz; augustinova@email.cz

Číslo účtu: 75825349/0800 (Kč) 




