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I. ÚVOD

Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ nyní „Nadační fond SRDCE“ (dále NF) má svoji nezanedbatelnou 
historii. Rok 2018 byl dvacátým třetím rokem existence této neziskové organizace. Rokem, který lze 
označit v její historii jako rok přelomový, neboť došlo k řadě změn, které jsou popsány níže v této 

zprávě.
 Stejně jako v předchozích letech byla činnost NF v roce 2018 plně v souladu s hlavními cíli, deklarova-

nými v jeho Statutu.

NF opět zcela 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 2018 poskytnuty. Veškeré údaje, týkající se hospodaření NF, byly řádně dokladovány v přiznání k 

dani darovací. NF rovněž zajišťoval správu a dbal na dodržování podmínek pro čerpání prostředků 
Stipendijního fondu MUDr. Höschla, který byl při NF založen v roce 2015.   

         Hospodaření NF v roce 2018 bylo kontrolováno dozorčí radou a bylo posouzeno nezávislým audi-
torem společností DIRECT ECONOMY a.s., zapsané v seznamu právnických osob Komory auditorů ČR,

IČ: 26206714, zastoupené Ing. Vladislavem Šupou, předsedou představenstva, která vydala Zprávu 
nezávislého auditora za rok 2018 ze dne 3.6.2019.
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II. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY

        Počátkem  roku 2018 měla Správní rada 17 členů. Její složení na další funkční období bylo schváleno 
novou volbou v březnu 2018. Z důvodu zkvalitnění a zjednodušení řízení činnosti NF včetně rozhodova-
cích procesů došlo k výraznému snížení počtu členů Správní rady. Jejich volbě předcházelo projednání a 

schválení revidovaného Statutu Nadačního fondu umožňující mimo jiné i tuto změnu. Od března roku 
2018 tedy působí ve Správní radě NF v souladu se Statutem 7 členů. Novým předsedou Správní rady byl 
zvolen Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, který se tak stal nástupcem MUDr. Jana Bytešníka, CSc., 

který stál v čele Správní rady od vzniku Nadačního fondu až do svého odchodu do důchodu.
         V roce 2018 se tento  řídící orgán sešel 2-krát a to 27.3. a 10.10.2018. 

         Správní rada mimo jiné projednala a schválila Výroční zprávu Nadačního fondu za rok 2017, zprávu 
o jeho hospodaření a účetní závěrku za rok 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora a zprávy dozorčí 

rady. Důležitým rozhodnutím byla změna Statutu.
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II. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY

        Dne 27.6.2018 se uskutečnilo jednání zakladatelů NF. Ti rozhodli o změně názvu NF a změně jeho 
účelu. Nový název NF zní Nadační fond Srdce. Jeho účel byl pak upraven tak, aby vystihoval nové pod-
mínky, ve kterých NF realizuje svoji činnost, a rovněž umožnil jeho další rozvoj. Zvýrazněna byla podpo-

ra různých forem vzdělávání v oboru kardiologie pro všechny kategorie zdravotnických pracovníků, 
včetně účasti na seminářích a kongresech v ČR i zahraničí. Další možostí podpory je financování nebo 

spolufinancování zahraničních stáží vybraných pracovníků kliniky. NF se rovněž zaměří na podporu 
výzkumných projektů v oblasti kardiologie, podporu publikační činnosti a bude podporovat kardiologic-

ké registry. V rámci svého poslání bude rovněž v rámci svých možností usilovat o nákup nezbytných 
zdravotnických technologií a dalšího potřebného vybavení pro KK IKEM. 

         Podzimní zasedání Správní rady pak projednalo a schválilo konečné úpravy Statutu včetně jeho 
úplného znění, Pravidla dodržování zásad GDPR v podmínkách činnosti Nadačního fondu, Pravidla 

podpory účasti na odborných akcích a stážích a finanční a majetkové záležitosti. Správní rada věnovala 
také svoji pozornost přípravě Workshopu 2019, plánu cest na rok 2019 a webovým stránkám. Schváleno 
bylo nové logo Nadačního fondu. Projednáno bylo vyúčtování Workshopu 2018 se ziskem ve výši 2,476 
mil. Kč s DPH. Správní rada rovněž rozhodla o finanční podpoře konference Fyziologického ústavu AV 

(New Frontiers in Basic Cardiovascular Research)a to částkou ve výši 50.000,- Kč.
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II. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY

Z jednotlivých zasedání Správní rady byly pořízeny písemné zápisy, ve kterých byla uvedena všechna 
důležitá rozhodnutí, včetně těch o použití finančních prostředků. Vzhledem k pracovní vytíženosti členů 

Správní rady a potřebě přijímat rychlá rozhodnutí, byla některá z nich schvalována mimo zasedání 
formou per rollam. Úplná evidence těchto rozhodnutí tvoří samostatnou agendu činnosti Správní rady.

        
V roce 2018 pokračoval NF ve vedení podvojného účetnictví. Nově bylo řešeno postavení Nadačního 
fondu jako plátce DPH. Ve vedení účetnictví došlo k zásadní změně. Od roku 2018 je vedeno externě 

Ing. Hladíkovou.

       Činnost správní rady NF a to především po stránce organizační a administrativní podporuje její 
tajemnice Bc. Dominika Chadrabová, pracovnice sekretariátu KK IKEM, které zároveň spravuje spolu s 
Bc. Janem Svobodou, sociální sítě a zajišťuje oblast PR. Toto rozhodnutí bylo jedním z prvních kroků 

směřujících k větší profesionalizaci vedení a spravování agendy NF. 
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II. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY

Správní rada udržovala především jejím prostřednictvím kontakt s Asociací nadačních fondů při Fóru 
dárců, jejímž členem je od roku 2003. V roce 2018 ocenilo Fórum dárců mnohaletou činnost Prof. MUDr. 
Josefa Kautznera, CSc., FESC ve Správní radě Nadačního fondu a udělilo mu ocenění Ceny Fóra dárců 
2018 pro osobnost nadačního sektoru za dlouholetou podporu a osobní přínos k rozvoji občasné spo-

lečnosti a veřejně prospěšných organizací. Toto ocenění jeho práce je možné považovat za uznání 
činnosti celého NF. Kromě toho byl NF vybrán jako beneficient pro finanční dar v hodnotě 30 250 Kč z 

akce Životní příběhy známých i neznámých 4, která se konala v září 2018 v Brně.
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III. AKTIVITY A HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

        Hlavní odbornou akcí, kterou NF dosud každoročně podporoval, byl opětovně Pražský workshop o 
katetrizačních ablacích. V  roce 2018 se Nadační fond podílel na materiálním zabezpečení již 21. ročníku 
(„21th Prague Workshop on Catheter Ablation“), který se konal v kongresovém centru Ústavu moleku-
lární genetiky ČSAV v Praze – Krči. Organizátoři workshopu svěřili jeho kompletní organizační a ekono-
mické zajištění opět firmě CCL - Conference Czechoslovakia Ltd. Nadační fond se podílel na obsahové a 

organizační přípravě této akce a v oblasti finanční částkou ve výši 1 137 763,00 Kč.

         NF tak pokračuje v realizaci dlouhodobého záměru – finanční a organizační podpory Pražského 
workshopu o katetrizačních ablacích. Tato akce má již zavedenou tradici v rámci každoročních meziná-
rodních kardiologických edukačních aktivit. Mimořádné přednosti a význam uvedeného workshopu byly 

již opakovaně popsány v předchozích výročních zprávách NF i v dalších referencích.
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III.AKTIVITY A HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

Přehled uskutečněných investic NF je detailně uveden ve zprávě o hospodaření NF. Alespoň stručně 
chceme ve Výroční zprávě zmínit některé důležité investice, které byly prostřednictvím NF realizovány 

díky velkorysosti sponzorů a přispěly k inovaci či posílení důležitého přístrojového vybaveni Kliniky 
kardiologie IKEM. Jednalo se o nákupy:

    -přístroje Air s příslušenstvím - pro léčbu spánkové apnoe
    -Vybavení prostor seminární místnosti AV technikou
    -Dezinfektor sond, 8- Antigermix AE 1
    -Sada 8 analyzátorů hodnot ACT typu i-Stat pro potřeby klinky
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III. AKTIVITY A HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond v roce 2018 podpořil studijní pobyty a stáže či účast lékařů na kongresech v zahraničí. 
Jednalo se o:

   -ESC Congress Mnichov – MUDr. Krebsová Alice, Ph.D.
   -11th Asia Pacific Heart Rhytm Society, Tai Pei – MUDr. Hašková Jana
   -International Dead Sea Symposium, Tel Aviv – MUDr. Sedláček Kamil
   -HRS Boston – MUDr. Jarkovský Patrik, Ing. Jansová Helena, 
       MUDr. Škoda Jan, Bc. Pařízková Alena, Bc. Horníková Petra
   -3rd EACTS Berlin – Doc. MUDr. Kettner Jiří, CSc., FESC
   -EHRA Europace – MUDr. Sedláček Kamil
   -Echo Imaging Milán – MUDr. Kotrč Martin
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III.AKTIVITY A HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

Činnost Správní rady a hospodaření NF byly průběžně kontrolovány tříčlennou Dozorčí radou, jejíž 
novou členkou a zároveň předsedkyní se stala JUDr. Mgr. Barbora Lindová. Její Zpráva tvoří přílohu této 

Výroční zprávy.
         

         Nadační fond se obdobně jako v předchozích letech podrobil i v roce 2018 auditu svého hospoda-
ření. Provedením auditu byla na základě rozhodnutí předsedy Správní rady nově pověřena společnost 

Direct Economy a.s. Zpráva auditora tvoří samostatnou Přílohu k této Výroční zprávě.
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IV. STIPENDIJNÍ FOND MUDr. RADMILA HOSCHLA

Stipendijní fond sloužil i v roce 2018 k financování stáží a studijních pobytů, zejména mladých lékařů i 
dalších zdravotnických pracovníků a techniků na špičkových zahraničních pracovištích či pro podporu 

jejich aktivní účasti na významných odborných akcích. Uvedený stipendijní fond je stále otevřen dalším 
přispěvatelům. Zůstatek finančních prostředků na účtu Stipendijního fondu vedeného u ČSOB činil k 

31.12.2018 částku ve výši 1 918 830,62 Kč



Nadační fond SRDCE12

V. ÚKOLY PRO ROK 2019

Nadační fond bude i nadále finančně podporovat rozvoj nových trendů v diagnostice a léčbě celého 
spektra onemocnění srdce a cév.

Nadační fond bude i nadále finančně podporovat vybrané vzdělávací akce, týkající se uvedené proble-
matiky a bude též finančně přispívat na stáže mladých lékařů, sester i medicínských techniků na špičko-
vých zahraničních pracovištích, aby se důkladně seznámili s progresivními technologiemi, a s logistikou 
péče o pacienty s kardiálním onemocněním. NF bude dle svých možností finančně podporovat aktivní 

účast perspektivních zdravotnických pracovníků na prestižních mezinárodních odborných akcích. 
Důležitým trvajícím úkolem je další zlepšování a udržování standardního provozu webových stránek NF, 
sociálních médií NF a aktualizace poskytovaných informací vzhledem k odborné i laické veřejnosti – též 

v souladu s potřebami Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM. 

V Praze dne 29. května 2019
Správní rada Nadačního fondu Srdce
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SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE

Členové Správní rady Nadačního fondu byli nově zvoleni v roce 2018 a jejich funkční období je pětileté. 
V roce 2018 byla též zvolena tříčlenná Dozorčí rada Nadačního fondu, jejíž funkčním období je rovněž 

pětileté.

Složení Správní rady Nadačního fondu:

Prof .MUDr. Josef Kautzner Csc., FESC
Doc. MUDr. Petr Peichl Ph.D

Ing. Petr Hutla
JUDr. Jan Hubáček, Doc.

MUDr. Jiří Kettner CSc., FESC                                          
Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský CSc.

MUDr Kamil Sedláček

Složení Dozorčí rady Nadačního fondu: 

JUDr. Mgr. Barbora Lindová
Mgr. Lenka Švančarová
Petra Marková - Jůnová.
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PODĚKOVÁNÍ

Správní rada si velmi váží podpory, které se dostalo NF v průběhu hodnoceného roku 2018 od právnic-
kých i fyzických osob formou peněžních darů a vyslovuje své poděkování níže uvedeným dárcům:

•AOP Orphan Pharmaceuticals, AG
•Medtronic Czechie s.r.o.

•Boston Scientific ČR s.r.o.
•OMNIMEDICS s.r.o.
•Benefice Život p.o.

•JUDr. Milena Kolářová
•Ing. Petr Landa
•Ing. Jiří Kožíšek

•Venceslava Tylová
•Jaroslav Kovanda

•Josef Šetek

•Petra Kutejová
•Mgr. Jiří Kadlec
•Čestmír Církva

•Jaroslav Kápička 
•Miluše Ho�manová 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018 Nadačního fondu Srdce se 
sídlem Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21, IČ. 63830311

Příjemce zprávy:
-Předseda správní rady
-Direct Economy a.s. 

Auditorské oprávnění č.460
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 79691, se sídlem Malešická 1936/36, 130 24 Praha.
Odpovědný auditor Ing. Vladislav Šupa, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky 
pod číslem audit. oprávnění č. 1909 za společnost Direct Economy a.s.

Obsah:
-Zpráva auditora
-Údaje o zpracovateli

Přílohy:
-Rozvaha
-Výkaz zisku a ztrát
-Příloha k účetní závěrce
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. V. Šupa, bytem Jesenická 1772/65, Šumperk, 787 01, oprávněný k auditorské činnosti, podle 
zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 
1909, v rámci činnosti auditorské společnosti Direct Economy a.s., ověřil účetní závěrku.

Název: Nadační fond Srdce
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 NF Srdce, sestavené za základě českých účetních předpisů, 
která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12. 2018 a přílohy této 
účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o nadač-
ním fondu Nadační fond Srdce jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Nadačního fondu Srdce je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věčný 
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.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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 
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 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 auditor-
ské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního 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.

Výrok auditora
BEZ VÝHRAD



Nadační fond SRDCE18

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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 odpovídá 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 
ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve význam-
ném (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 povinní zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.
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ROK 2018 V KOSTCE
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PŘÍLOHA Č.1-ROZVAHA HOSPODAŘENÍ VE
ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2018
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KONTAKT

IČ: 63830311
Nadační fond Srdce

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

Česká republika
Tel.: +420 241 722 011
Fax: +420 241 728 225
E-mail: chad@ikem.cz

Číslo účtu Stipendijního fondu:     271212267/0300 (bankovní účet veden v Kč)
Číslo účtu Nadačního fondu:         75825349/0800  (bankovní účet veden v Kč)




