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NADACE KARDIOCENTRUM CESKE BUDEJOVTCE

'. založenov roce 1992 .'...

Klaricova 22, 37 0 04 České Budějovice ; IČ: 41 23 5292
nadac ekardi o c entrum @ seznam. cz

Bankovní spojení: KB České Budějovice, číslo účtu 5353723Il u00

Nadace je zapsanáv nadačním rejstříku vedeném K'uj'ký- .oud"* u Č"'ky"h Budfuvicích oddíl N, vloŽka7l

Výroční zpráYa
Nadace Kardiocentrum české Budějovice Za Íok20l2

organy nadace Kardiocentrum České Budějovice pracovaly v r.2012 v nrásledujícím složení:

Správní rada nadace

MUDr. Milan Vambera, CSc _ předseda správní rady
Prim. MUDr. František Toušelro FEsc
Doc. ML]Dr. Marek Šetina, CSc

Dozorčí rada

MUDr. Ladislav Pešl
Jiňna Malechová

Taiemnice Eadace:
Ing. Marie Sedková

Tel., fax: 387 313 437 e-mail: Nadacekardiocentrum@ seznam.cz



V roce 2012 uplynul o jiŽ 20let činnosti Nadace Kardiocentrum České Budějovice.
Nadace byla založena na ustavující schůzi dne t9.9. 1992, v roce 1999 proběhla její
transformace.

Jedná se' pro nadaci, o velmi ýmamné qýročí, které stdí za ohlédnutí.
Proto připojuji v celém zněru charakteristiku činnosti nadace, jak ji shmul u pffležitosti 20.

výročí jejího za\oženi spoluzakladatel nadace a niíš současný poradce a spolupracovník
Ing. Miroslav Sedek:

Na kanci třetího čnrtletí roht 2012 dospěla nadace Kardiocentrum České Budějovice
k dovršení 20 let svého trvání. Její zakladatelé se tehdy v zóří 1992 zamýšleli nad tím, jak by
mohli přispět lre zrychlení nóstupu novych léčebných metod a postupů v souvislosti se
zhoršujícíie knrdiovaskulórní morbiditou a mortalitou v České republice. Ačkoliv nebylo v té

době příliš mnoho zkušenosrt s nějakou podporou prostřednictvím nadací, nolili zakladatelé
próvě tutoformu, Iterá mohla a měla umožnit co nejširší zapojení veřejnosti, firem ifyzicbých
osob do vytvdření materiálních i lidskych předpoHadů pro romoj lrardiologie a
lrardiochirurgie na jihu Čech. Nelze také pominout falct, že zakladatelé chtěli próvní formu,
laerá bude naprosto průhledně a přehledně ulrazovat jak je se zíslranými prostředlcy
hospodařeno a lram směřují.
Délka existence nadace nás opravňuje vyslovit nózor, že její práce byla a je smysluplná,
potřebnó a bezpochyby přispěla sťyn dílem kpobolru , Herého bylo na poli lrardiologie a
lrardiochirurgie v jižních Cechóch dosaženo. Před 20 leý se dalo jen těžla tušit, kjalrcmu
obratu skutečně dojde, že se Česlra republilra velmi rychle vypracuje mezi země, lderé vylrazují
nej lepší ýsle dIE v l é čbě lrar diovaslatl árních onemocnění.

Nadace Kardiocentrum České Budějovice se na tom podílela a to dává zakladatelům pocit
hrdosti , že se podařilo naplnit hlavní cíI, lceý si při svém založení vyýčila .

Ne vše ale nadaci vyšlo jak bylo zamýšIeno. Zejména se nepodařilo připoutat větší
pozornost širšího olvuhu dórců' Donótorství v tom poctivém slova smyslu není zatím v Česlcu
příliš rozšířenou činností. Nadace si také nemohla dovolit pořádat nějalre velké reHamní
akce. Přesto se zejména v prvních letech po vznihl nadace podařilo zíslrat prostředlE
potřebné především pro přípravu lidslcych zdrojů a současně talrc potvrdit poctivost
proHamovaných zóměrů a hospodařit ve smyslu platrrých zókonů. To nalronec vedlo k tomu,

že nadace byla uznóna za potřebnou, plnící vlastní statut a poctivě hospodařící a z toho
duvodu jí vláda ČR podpořila přidělením čóstky ve ýši přes t6 mil.Kč z Nadačního
investičníhofondu. Ta je talre pilířemJinančních zdrojů nadace .

Nadací Kardiocentrum České Budějovice poskytnutó podpora se v průběhu let dotHa desítek
lidí i pracovišť lrardiologie a posléze i lrardiochirurgie, byla přístupnó širokému spelcru
lékařů, zdravotnického personálu, vedení Nemocnice v Českých Budějovicích. Celkem se
jedrui o částlcu 5 500 000 Kč. Zakladatelé nadace jsou si vědomi, že v dalších letech nebudou
z hlediska příjmů pro nadaci podmínky niherak lepší, spíše naopak. Přesto budou usilovat o
další polrokv naplnění jejích cílů.



Hodnocený rok 2012 byl pro nadaci důležiťý také tím , Že obstala velmi dobře při finanční
kontrole hospodďení s prosťedky nadačního investičního fondu, která se ýkďa období 2007
_ 20ll, podle zikona č.320/2001 Sb.. Rovněž limit nrákladů na správu nadace byl dodržen'
resp. nedočerp'ín.

V souladu se svým stafutem i v tomto roce se grantová podpora vzdělávríní v kardiologii a
kardiochirurgii zaměřila na qýzkumné programy' podporu v doktorandském studiu a diíle na
publikační činnost, umožrění návštěvy školících seminrffi .

Hlavním granto\ďm projekÍem, kteý byl zahájen již v r.2011, je projekt

lcrnenouÚ,ch buněk.
Garantem projektu je MUDr. Júlia Čanadyová zkardiochirurgického oddělení Nemocnice
České Budějovice a.s., spolupracuje prim. MUDr. Aleš Mokráček, CSc , Kardiocentrum
Nemocnice Ceské Budějovice a dďší.

Zpráv a o pokračov áni prací na proj ektu:

Imunomodulace organizmu pfijemce na ďogenní tkiáň pomocí mezenchymorlých kmenoqých

buněk

Cíl projektu
1) Posoudit efektivitu MSC z kostní dřeně potkanů v navození imunosuprese /tolerance/

imunomodulace u potkanů po heterotopické transplantaci srdce

2) Určit nejvhodnější protokol infuze dřeňových MSC (ďávka' místo aplikace, timing, event.

kombinace s j inými imtrnosupresivy)

3) Připravit a natrénovat techniku heterotopické transplantace a provézt zríkladní pokus, ve

kterém by se porovnďo pet skupinz:tíÍat_ dvě kontrolní skupiny bez léčby' další skupině

by se imunitní reakce modulovala mezenchymráIními kmenovými buňkami, čtvrté skupině

by se podavď cyklosporin A a pál.r skupině by se aplikoval cyklosporin A spolu s infirzí
MSC.



V posledním roce z prosfiedků poskytrrutých Nadací Kardiocentrum České Budějovice byly
zakoupeny mikrochirurgické nrístroj e (pituety,jehelec, nůŽky) potřebné k provádění vlastní
operace _ transplantace srdce. Část peněz byla použita pro nákup anesteziologického
materiiílů, literafury a na cestovní náklady spojené s pobytem na Pracovišti Experimentílní
medicíny v IKEM (PEM IKEM). Rovněž bylo nutné zakoupit potkany, určené k nrícviku
chirurgické techniky.
V říjnu a prosinci 2012 během týdenního pobytu na PEM v IKEM proběhl nácvik chirurgické
techniky vlastní heterotopické transplantace srdce.
Do konce roku 2013 je plránovrína rcalizacepilotrího pokusu. Cílem tohoto pilonrího pokusu
je vyloučit technické a chirurgické příčiny mortality potkanů související s vlastlrí transplantací
srdce v stadiu leaming curve chirurgické techniky transplantace (napr. krvácení) a odlišit je
od mortality související s aplikací MsC při hledání optimálního protokolu aplikace MSC
a současně to poskytne materiiil na histologické vyšetření implantovaných ďogenních štěpů
s moárostí srovniání histologiclcých zrněn v průběhu času a moŽností pak vyrŽít t5rto poznatky
anáiezy ve vlastním experimenfu.

Dne 20.10. 20o7 bylpřidělen grant MUDr. Martině Krupauerové , soukromé kardioložce ,
5T*:-:1";-:, !:.n: -":1cj9vic3 

a ]vÍUDr. {iÍ-u ru"iuror,i, so-ukromému kardiologoúz Českého Krumlova. Grant byt ureenypro projekt

ruT
Nadace považovďa za 

'vhodné 
podpořit obi* i sledoviíníkvality životanemocných se áskanými chlopňovými vadami v běŽné ňuu*toi praxi.

Grantový úkol byl splněn 
'_ 

ďIl t rké spolupníci s kardiochirurgi;ký- oddělením
Kardiocentra Nemocnice České Budějovice u.... vy't"dky pak uyry sňuty a předneseny
dne 29'10.212 na prestiŽním zasedáni EACTS @wopska asociácá pro k*diochirurgii ahrudní chirurgii) _ Annual Meeting v Barceloně .

Během sledoviání a vyhodnocování sfudie byly předneseny dďší dvě předntášky na českém
odborném foru při zasediíní Pracovní skupiny pro získan é a wozené srdeční vady. V tisku jedďší publikace v mezinárodním časopisu.
Pro úplnost je otištěna zasadní čríst zprávy o splněď grantového projektu.
Vyplývá zni' že nemocným s ntíhradami srdeěnícň chlopní se áostalo mimořádné péče.
Výsledkem jsou doporučeni, že i u starších nemocných v 8. deceniu lze při s|rávné indikacibezpečně provádět. operace chlopní. Kvďita žiíota se zlepší ariŽ se uýraaně 

"uětšiperioperační mortalita a morbidita' které zůstrívají v rozsahu odpovídajícím skupině pacientů
o dekídu mladších _tj. 701et věku.



Citace ze závětečné zprávy _ sledované parametry
umělé chlopňové náhrady (aortrílní , mitriílní, tricuspidální / kombinované qýkony, qýkony na
aortě)
druh a velikost mechanické chlopenní náhrady
biologické chlopňové náhrady _ typ a velikost
stavy po plastice chlopní ( valve repair)
operace na vzesfupné aortě

1rttílní homografty (uvést chirurgickou metodu implantacce ďograftu)
free _ hand technika inkluzrrí technika (mini root) nebo technikJfool íoot)
stavy po Rossově operaci
CABGjako simultánní či předchozí operační zál<rok

Standardní klinické sledoviíní v 6 aŽ 12 ti měsíčních intervďech od operace
v indikovaných případech kontrolní vyšetření podle klinického 

"ý""j" 
i v kratších intervďech,

tato vyšefiení v intervalech kratších jak 6 měsíců nejsou obvykle tr"reoupojišťovnami.
Výchozím předpokladem zařazení do souboru a áódnoceníje zrralost pr"aópe*eního nálezua qýkonnosti pacienta' údaje o tecbnice operÍrce z operačního p'ótokoí., a pooperďní
sledovríní. V sťednědobém sledovríní 3 _ 5 let je nutné se zaměřit iejména na: áodnocení
rizikových faktorů a jejich vyvoj / ovlivnění.
Všechny přednrášky povaŽujeme za relevantní danému tématu. Byl
soubor nemocných a zobecněny získané zkušenosti.
Díky spolupráci s Kardiocentrem jsme byli velmi potěšeni, že nďe
prezentovat na prestiŽrím mezirrrírodním foru.

zde áodnocen vel\ý

výsledky jsme mohli

Přidělený grant byJ použit pro spolupracovníky formou odměn, z.a jejich vytrvalou apřílosnou pomoc při shromaŽďováni dat, vyplňovríní dotazrríků , vysetrovári nemocných a
vyhodnoceď získaných dat.

Dále nadace podpořila v t20l2' tak jako již tadičně každý rok ,, Den Jihočeského
kardiocentrď' čiístkou 50 000 Kč, dále přispěla na člensM ve Ewopíké společnosti pro
kardiochirurgii a hrudní chirurgii, uhradila zhbtovení několika po't"* a diále financovala
roční předplatné 

_ 
o!|omÝch časopisů - Heart a Journď of American Society of

Echocardiography, knih apod.

V srpnu 2012 spravní radanadace rozhoď4 že podpoří grantem ziskáni údajů pro

D-ne29-5-2013 byl uzavřen audit účetní uzávěrky Nadace se ávěrečným výrokem auďtora:Podle nďeho néaoru přiloŽená účetní uzávěrka Nadace ru'bio"ó''t'um- 
" 

e"'r.y"r'
Budějovicích ve všech ýznamných o^hlede9h věrně a poctivě zobrantje aktiva' pasivá a
Íinanční situaci společnostik3t.l2.20t2 anáklady , vynosy a rnýsledek hospodaření zaičetní
období odl.l.20t2 do 3l.l2.20|2v souladu s úče-tlrími pr'edpisýplatnými včesrc republice.

4



Správní rada nadace se pravidelně schazela , vzalana vědomí výsledky kontroly provedené
finančním úřadem a výsledky auditu provedené v květnu letošďho roku.Tyto výsledky nrís

zavazují pokračovat v této činnosti i nadríle a zlepšovat tak možrosti vzdělávaní a publikační
činnosti v oblasti kardiologie a kardiochirurgie

V Českých Budějovicích dne 10.6. 2013

Za sptávntradu Nadace Kardiocentrum České Budějovice

MUDr. Milan Vambera, CSc
předsedaspivní rady

'i/úr/



Zpr áv a nezávislého auditora
(nedílnou sclttČástí této zpráryl.je výrok attditora)

o ověření řádné účetní závěrky k3l. 12.2012

Nadace Kardiocentrum České Buděiovice

se sídlem České Buděiovice' Klaricova22,IČ 47235292
zapsané v oR u Krajského sóudu v Č' Btrdějovicích. oddil N, vloŽka 7l

Předmět podnikání:

Příjemce zprávy:.

ověřované období:

ověřovatel:

Jména ověřovatelů:

Získávání darů k podpoře léčby kardiovaskulárních chorob

Správní rada, dozorčí rada

Od l. I .2012 do 31. 12.2012

AZP CZ s.r.o. (auditorská společnost, oprávnění č.343)
Jírovcova 37, České Budějovice
Zapsaný v oR u Kr. soudu v C. Budějovicích, oddíl C, vIoŽka 8900' IC 2519875l.

Ing. LibuŠe Kyselová - auditor, oprávnění č' 072l

Provedli jsme audit přiloŽené účetni závěrky Nadace Kardiocentrum České Budějovice, která se skládá z rozvahy
k3l.l2.20|2'výkazu zisku a ztráty za rok končící 3l. |2.2012a přílohytéto účetní závěrky, kteráobsahuje popis pouŽitých

podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán Nadace Kardiocentrurn České Budě.|ovice .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) rresprávnosti 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
č. 9312009 Sb., o auditorech. r-nezinárodnírni auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doloŽkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těrnito předpisy jsme povinrri dodrŽovat etické poŽadavky a naplánovat a provést audit tak,

abychom získali přinrěřenoujistotu, 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 z,ávěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctiVý obraz' CíIem tohoto posouzenije navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vy.jádřit 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 účetn í ZáVěrky.

Jsme přesvědčeni, Že důkazní informace, které jsrne získali, poskyujídostatečný a vhodný základ pro r1'jádření našeho qiroku.

VÝRoK AUDlToRA:
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka Nadace Kardiocentrum České Budějovice ve všech významných
ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva' pasiva a Íinanční situaci společnosti k 3l. l2. 2012 a náklady' výnosy
a výsledekhospodaření za účetní období od l. l.2012 do 3l. l2.2012 v souladusúčetnímipředpisyplatnými
v Ceské republice.

Ing. Libuše Kyselová
.jednatelka společnosti-auditor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 072 l

f*ott 
s

g$3
V Českých Budějovicích clne 29. 5.20l3



Zpracováno v souladu
s vyhláškou č.504/2002 sb.
ve znění pzdějších předpisú

ROZVAHA

k 31.12.20'.42

(v tis. Kě)

lČ

47235292

Název a sídlo ÚČetnÍjednotky

Nadace Kardiocentrum České Budějo

Klaricova 837122

370O4 České Budějovice

označ. AKTIVA Ř
stav k prvnímu dni

účetního období
Stav k poslednímu dni

účetního obdobi
2

A Dlouhodobý maietek ř' 9 + 20 + 28 _ 40 1 3 543,03 3 556,94

A.l. 1.

2.

J,

4.

6

o.

7

Nehmotné výs|edky výzkumu a vývoje 2 0,00 0,00

Software 3 0,00 0,00

ocenitelná práva 4 0,00 0,00

Drobný dloUhodobý nehmotný majetek Á 0,00 0,00

ostatní dloUhodobý nehmotný majetek b 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný maietek 7 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný ma'ietek B 0,00 0,00

AI Dlouhodobý nehmotný ma.ietek (součet ř. 2 aŽ 8) I 0,00 0,00

A. il. 1.

2

is
la
ls
lo
lt
la
lsI ro

Pozemky 10 3 497,30 3 497,30

Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0,00 0,00

Stavby 12 0,00 0,00

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 158,58 190,82

Pěstitelské celkY trvalých porostů 14 0,00 0,00

základni stádo a tažná zvířata 15 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý hmotný ma'jetek 16 0,00 0,00

ostatni dlouhodobý hmotný majetek 17 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 't8 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0,00 0,00

A.ll. Dlouhodobý hmotný majetek (součet ř. 1 0 aŽ 19) 20 3 655,88 3 688,12

4. ilI 1.

2.

J,

4.

5.

o.

7.

Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0,00 0,00

Podily v osobách s podstatným Vlivem 22 0,00 0,00

Dluhové cenné papíry držené do Splatnosti 23 0,00 0,00

Půjčky organizačním sloŽkám 24 0,00 0,00

ostatni dIouhodobé půjčky 25 0,00 0,00

ostatni dlouhodobý finančni ma'ietek /.{řr_r-?} 26 0,00 0,00

Pořizovaný dlouhodobý finančnÍ majetek 

^Í*_ 

'',it\ 27 0,00 0,00

A.lll. Dlouhodobý finančni ma.ietek (soucet ř. zl |ilhl W ^r z 28 0,00 0,00ffi ť'-

Rozvaha NO strana 1
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označ. AKTIVA Ř.
Stav k prvnimu dni

Účetního období
1

Stav k poslednimu dni
účetního období

2

A. tv.1.

2.

3.

4

5.

6.

oprávky k nehmotným rnisledkům výzkumu a vývoje 29 0,00 0,00

oprávky k softwaru 30 0,00 0,00

oprávky k ocenitelným právÚm 31 0,00 0,00

oprávky k drobnému d|oUhodobému nehmotnémU majetku 32 0,00 0,00

oprávky k ostatnímu dtouhodobému nefi&'tfiJ $íltBN 33 0,00 0,00

oprávkykstavbám /š"-- -4\ 34 0,00 0,00

(---.

Rozvaha NO strana 2



Ř
Stav k prvnimu dni

účetního období
3

Stav k poslednímu dni
účetniho obdobi

4označ. PASIVA

35 112,85 131 18
7.

8.

9.

10.

'11.

opra*v r samostatným movitým věcem a souborům movitých Vécl

36 0,00 0,00
oorávkv k pěstitelským celkům trvalých porostů

J/ 0,00 0,00
oorávkv k základnimu stádu a tažným zvÍřatům

38 0,00 0,00
Óorávkv k drobnému dlouhodobému hmotnému majelku

39 0,00 0,00
oorávkv k ostatnímu dlouhodobému hmolnému ma,etKu

40 112,85 131,18
A.IV. oorávkv k dlouhodobému ma.ietku (součet ř' 29 aŽ 39)

41 20 424,65 20 668,97
B. Krátkodobý maietek ř.51 + 71 + 80 + 84

42 0,00 0,00
B.l. 1.

2.

'l

4.

tJ,

o.

7.

8.

9

Materiál na skladě

43 0,00 0,00
Materiál na cestě

44 0,00 0,00
Nedokončená výroba

45 0,00 0,00
Polotovary vlastní výroby

46 0,00 0,00
VÝrobkV

47 0,00 0,00
Zuííala

4B 0,00 0,00
zboŽí na skladě

49 0,00 0,00
ZboŽi na cestě

Poskvtnuté zálohy na zásoby 50 0,00 0,00

51 0,00 0,00
B.l zásoby (součelř. 42 až 50)

IB.il.1.lz
ls
la
ls
lo
lz
le
ls
I ro

1,,1,,I rs

odběratelé 52 0,00 0,00

Směnky k inkasU 53 0,00 0,00

54 0,00 0,00
Pohledávky za eskontovar]é cenné papíry

Poskytnuté provozni zálohy
AÁ 0,00 0,00

ostatni pohledáVky 56 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 57 0,00 0,00

únGoaurv za institucemi soc. zabezpeč' azdrav' pojištěni 5B 0,00 0,00

Daň z příjmú 59 0,00 0,00

ostatni přimé daně 60 0,00 0,00

Daň z přidané hodnoty 61 0,00 0,00

ostatnidaně a poplatky /**o'' s fai\ rz 0,00 0,00

Ňárory na dotace a ostatni zúčtoftpš".E}T|.o.počq 63 0,00 0,00

Ná.Ly * dotace a ostat. zúčtopď s roz|ft1ffnů ( 64 0,00 0,00

,E eř-s,
\*,^"ž'

tČ: 47235292

Rozvaha NO strana



označ. PASIVA Ř.
stav k prvnímu dni

účetního obdobi

3

stav k poslednímu dni
účelního období

4

14.

15.

16.

17.

18.

19

Pohledávky za účastníky sdruženi 65 0,00 0,00

Pohledávky z pevných termínových operaci 66 0,00 0,00

Pohledávky z vydaných dluhopasŮ 67 0,00 0,00

Jiné pohledávky 6B 0,00 0,00

Dohadné účty aktivni 69 0,00 0,00

opravná položka k pohledávkám 70 0,00 0,00

B. ll Pohledávky (součet ř. 52 až 69 minus 70 71 0,00 0,00

B.lll.1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Pokladna 72 18,33 14,13

Ceniny 73 0,00 0,00

Bankovní účty 74 20 356,32 18 604,84

Maietkové cenné papiry k obchdováni 75 0,00 0,00

DluŽné cenné papiry k obchodování 76 0,00 0,00

ostatní cenné papíry 77 0,00 2 000,00

Pořízení krátkodobého finančniho majetku 78 0,00 0,00

Peníze na cestě 79 0,00 0,00

B.lll Kíátkodobý finanční majetek (součet ř. 72 aŽ79) 80 20 374,65 20 618,97

B.lv.1

2

J

Náklady přištích obdobi 81 50,00 50,00

Příimy příštích obdobi 82 0,00 0,00

Kurzové rozdÍly aktivní 83 0,00 0,00

B. IV Jiná aktiva celkem (souČet ř. 81 až 83) 84 50,00 50,00

AKTIVA cELKEM ř. 1 + 41 .áň'>. 85 23 967,68 24 225,91

xontrotníčíslo ř' 1 aŽ 83 /Š'- '7z\ 997 72 304,44 73152,45

/-,-

lČ 47235292

Rozvaha NO strana 4



označ. PASIVA Ř
Stav k prvnímu dni

účetního obdobi

3

stav k poslednímu dni
Účetniho období

4

A. Vlastni zdroje ř. 90 + 94 86 23764,53 24165,91

A. t. 1.

2.

3.

Vlastni jmění 87 19 450,22 19 450,22

Fondy 8B 1016,85 10'16,85

oceňovaci rozdily z přeceněni ma.jetku azávazkú 89 0,00 0,00

A.t Jměni (soucet ř.87 aŽ 89) 90 20 467,07 20 467,07

A.il.I Účet vystedku hospodařeni 91 0,00 401,38

2.

3.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 132,20 0,00

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 3 165,26 3 297,46

A.ll Výsledek hospodaření (součet ř. 91 aŽ 93) 94 3 297,46 3 698,84

B. cizí zdroje ř. 96 + 't04 + 128 + 132 95 203,17 60,00

Bl.
8. il. 'r

2.

3

4

A

6

7

Rezervy 96 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovni Úvěry 97 0,00 0,00

Vydané dluhopisy 98 0,00 0,00

Závazky z pronájmu 99 0,00 0,00

Přijaté dlouhodobé zálohy 100 0,00 0,00

Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0,00 0,00

Dohadné účty pasivni 102 0,00 0,00

ostatni dlouhodobé závazky 103 0,00 0,00

B.lr. olouhodobé závazky (součet ř. 97 aŽ 103) 104 0,00 0,00

B.llt.1 Dodavatelé 105 0,00 0,00

2 Směnky k úhradě 106 0,00 0,00

3 Při|até zálohy 107 0,00 I 0,00

4 ostatni záVazky 108 50,00 50,00

Á Zaměstnanci 109 7 ,91 8,50

o ostatni závazky vůči zaměstnancŮm 11 0,00 0,00

7 Záuazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav' pojištění 111 5,18 0,00

8 Daň z přiimú 112 137,75 0,00

9 ostatní přimé daně 113 2,33 1,50

10 Daň z přidané hodnoty 114 0,00 0,00

11 ostatní daně a poplatky 115 0,00 0,00

12 Záuazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 116 0,00 0,00

13 závazky ze vztahu k rozpočtu organů ÚsC 117 0,00 0,00

14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papirů a vkladů 118 0,00 0,00

15 Závazky k Ůčastníkům sdruženi '119 0,00 0,00

16. Závazky z pevných termíno{'ch operaci 120 0,00 0,00

17 Jiné závazky 121 0,00 0,00

18 Kfátkodobé bankovni úvěry 122 0,00 0,00

19 Eskontni úvěry 123 0,00 0,00

20 Vydané krátkodobé dluhopisy 124 0,00 0,00

2 Vlastnídluhopisv dgs"t s n0ň. 125 0,00 0,00

22 óónuone účty pasivní /*ť 
'"+\ 126 0,00 0,00

23 ostatni krátkodobé Íinanóní výpomo{ 6o\ I ai
i

127 0,00 0,00

B ilI. xátrooooo závazky (souČet ř. ros |xizafft} $ 128 203,17 60,00

\;,.7

lČ 47235292
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PASIVA

Ýýdaie přišticn ouoooí

Výnosy přištich obdobi

ilsové rozdily pasivni

Í"aí.'G-Goučet ř' 129 aŽ 131)

Fí6vn crlxey1 ;' 66 + 95

ř.it]ni ei.ro ř' 86 až 133

L\

odesláno dne: Razítko:

28.05.2013

Podpis odpovědné
osobY:

MUDr. Vambera Milan' C

\''\/l
'/ (Ítlt'

t

okamŽik sestavenl:

28.05.20'1 3 17:09

kqtdie ttnilii,tt
ťtsk{ 3i;',i';.;vitt
N.ADnc* {1) Telefon:042 606735051

Rozvaha NO strana



Zpracováno v souladu
s vyhláškou č.504/2002 sb
ve znění pzdějších předpisů

VYKAZ zlsKu A ZTRÁTY

k 31.12.2012

(V tis' KČ)

lČ

47235292

Název a sídlo Účetní.iednotky

Nadace Kardiocentrum České Budějo

Klaricova 837122

37004 České Budějovice

Ozn NÁKLADY Ř
Crnnosl

hlavní
5

hospodářská
b 7

celkem
8

A. t.

I

2

J.

4.

Spolřebované nákupy celkem (A.l.1. aŽ A.l.4 ) 1 2,02 0,00 2,02
spotřeba materiálu 2 2,02 0,00 2,02
spotřeba energie 3 0,00 0,00 0,00
Spotřeba ostatních neskladoVatelných dodávek 4 0,00 0,00 0,00
Prodané zboŽi Á 0,00 0.00 0,00

A.lt.

5.

6.

7.

B.

Služby celkem (A.ll.5. až A.ll.8.) o 37,08 0,00 37,08
opravy a údrŽováni 7 0,00 0,00 0.00
Cestovné 8 0,00 0,00 0,00
Náklady na reprezentaci 9 0,00 0,00 0,00
ostalníslužby 10 37,08 0,00 37,08

4. 1il.

9.

10.

11

12.

13.

osobní náklady celkem (A.lll.9. aŽ A.lll.13') 11 190,01 0,00 190,01
Mzdové náklady 12 147.00 0,00 147.00
Zákonné sociální pojištěni 'I 3 43,01 0,00 43,01
ostatní sociální pojiŠtění 14 0,00 0,00 0,00
Zákonné sociální náklady 15 0,00 0,00 0,00
ostatní sociální náklady 16 0,00 0,00 0,00

A.IV.

14.

15.

16

Daně a poplatky celkem (A.lV.14. aŽ A.lV..l6.) 17 0,43 0,00 0,43
Daň silniční 18 0,00 0,00 0,00
Daň z nemoVitosti 19 0,43 0,00 0,43
ostatní daně a poplatky 20 0,00 0,00 0,00

A.V
17

18

19

20

21

22

23

24

ostatni nák|ady celkem (A-V'1 7 ' až A.v.24.\ 21 '1'18,60 0,00 í 18,60
Smluvní pokuty a úroky z prodleni 22 0,00 0,00 0,00
ostatní pokuty a penále 23 0,00 0,00 0,00
odpis nedobylné pohledáVky 24 0,00 0,00 0,00
Úroky 25 0,00 0,00 0,00
KursoVé ztráty 26 0,00 0,00 0,00Dary /*o$I s Brrř\ 27 102.08 0,00 102,08
Manka a škody /A'" - %\ 28 0,00 0,00 0,00
Jiné ostatní náklady I a :Áz 29 16,52 0,00 16,52w (_

Výsledovka No strana 1
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Ozn NÁKLADY R,
Činnost

hlavní
Á

hospodářská
b 7

celkem
I

A. VI.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.položek 30 18,33 0,00 18,33

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3í 18,33 0,00 18,33

zůstat.cena prodaného dlouhodob.nehmot. a hmot'majetku 32 0,00 0,00 0,00

Prodané cenné papíry a vklady JJ 0,00 0,00 0,00

Prodaný materiál 34 0,00 0,00 0,00

Tvorba rezerv 35 0,00 0,00 0,00

TvoÍba opravných poloŽek 36 0,00 0,00 0,00

A. Vll.

31.

32.

Poskytnuté přispěvky celkem (A.Vll'31. aŽ A.Vll'32') 37 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté přispěvky zúčtované mezi organizač.sloŽkami 3B 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté členské přispěvky 39 0,00 0,00 0,00

A.Vlll

33.

Daň z příjmů celkem -Zís p} 40 0,00 0,00 0,00

Dodatečné odvody daně z nří1můr/$$v- -"?o\ 41 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY cELKEM -Ioo- t, t 
-o) 42 366.47 0,00 366,47

r.t .ElEL *
I 

--- 

il

f* (CR- s)
\.ow r^/
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Ozn. VÝNosY Ř'
Činnost

hlaVní
5

hospodářská
o 7

celkem
8

Bl.
1

2

3

rržby za vlastní výkony a zboŽí celkem (B'l'1' aŽ B'l.3.) 43 0,00 0,00 0,00

ÍrŽby za vlastní VýÍobky 44 0,00 0,00 0,00

TrŽby z prodeje služeb 45 0,00 0,00 0,00

Íržby za prodané zboži 46 0,00 0,00 0,00

B. ll

4,

5,

6

7

změny slavu Vnitroorg'zásob celkem (B.ll.4.až B.ll.7 ') 47 0,00 0,00 0,00

změna stavu zásob nedokončené výroby 48 0,00 0,00 0,00

změna stavu zásob polotovarÚ 49 0.00 0,00 0,00

změna stavu zásob rnýrobků 50 0,00 0,00 0,00

změna staVu zvířat 51 0,00 0,00 0,00

B. lll.

8.

9.

10.

11

Aklivace celkem (B'lll.8. aŽ B.lll.1'1 .) 52 . 0,00 0,00 0,00

Aktivace materiálu a zboží 53 0,00 0,00 0,00

Aktivace vnitropodnikoVých sluŽeb 54 0.00 0,00 0,00

Aktivace dlouhodobého nehmotného maietku 55 0,00 0,00 0.00

AktiVace dlouhodobého hmotného majetku 56 0,00 0,00 0,00

B. IV

12.

'13.

14.

15.

16.

1?.

18.

ostatni Výnosy celkem (B.lV.12. aŽ B'lV'18') 57 766,65 0,00 766,65

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 0,00 0,00 0,00

ostatní pokuty a penále 59 0,00 0,00 0,00

Platby za odepsané pohledávky 60 0,00 0,00 0,00

Úroky 61 766,65 0,00 766,65

Kursové zisky 62 0,00 0,00 0,00

Zúčtování fondů 63 0,00 0,00 0,00

Jiné ostatní Výnosy 64 0,00 0,00 0,00

B. V.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tržby z prodeie majetku, zúčtováni rezerv a oprav.položek 65 0,00 0,00 0,00

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmol' majetku hh 0,00 0,00 0,00

Tržby z prode'je cenných papírú a podilů o/ 0,00 0,00 0,00

TrŽby z pÍode,ie materiálu 68 0,00 0,00 0,00

Výnosy z králkodobého finančního majetku 69 0,00 0,00 0,00

Zúčtování rezerv áiT} 70 0,00 0,00 0,00

Výnosy z dlouhodobého finaneqjÍ6$sětxu -'€}r\ 71 0,00 0,00 0,00

Zúčtování opravných porozex/B J, , 
'a'

72 0,00 0,00 0,00

^; Ittat *
O 

--- 
m

ů.; {E'R. $]
\*'ý

i--
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R.

------Tt"o.t
Ozn VÝNosY hlavni

5
hospodářská

o 7
celkem

I

B. VI

26.

27.

28.

Přiiaté přispěVky celkem (B.Vl'26. aŽ B'Vl'2B') 73 1,20 0,00 1,20

Přiiaté přispěvky zúčtované mezi organizačními sloŽkami 74 0,00 0,00 0,00

-Přijaté příspěvky (dary) 75 1,20 0,00 1,20

Přijaté členské příspěvky 76 0,00 0,00 0,00

B. Vll.

29.

Provozní dotace celkem (B.Vll.29.) 77 0,00 0,00 0,00

Provoznídotace 'č
78 0,00 0,00 0,00

ffi .á\$oo'ott0ca\ 79 767,85 0,00 767,85

34.

Výsledek hospodařeni nr"o .a.nffi s - - 
?\ 80 401,38 0,00 401,38

Daňzpříjmů ÍŇ Iv B1 0,00 0,00 0,00

D ýýsreoer< hospodařeni po zoaně\(3c ř i-!' 82 401,38 0,00 401,38

w;)
odesláno dne: Razitko

21.05.2013

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Holečková Alena

okamŽik sestavení:

21 .05.2013 '15:35

ksrdirlrtritl* i:l
Lt5l'? .ť,: i.JJ?l(ť
NAD;j'(;ť: (l)

relefon:042 606735051

Výsledovka No



pŘilonn k účetní závěrce
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č.504/2002 sb.
ve znění pzdějších předpisŮ k 31.í2.2012

(v tis. Kč)

lČo

47235292

1 . Účetní 'iednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývajÍ z ustanovení části třetí zákona
2. DoplňujÍcÍ údaje:

Název a sídlo Účetníjednotky
Nadace Kardiocentrum České Budějo

Klaricova 837122

37004 České Budějovice

Název údaje c. r.
Přijato skutečnost

I 2

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 1 0,00 0,00

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 0,00 0,00

z toho: na vědu a výzkum 3 0,00 0,00

na vzdělávání pracovníkÚ 4 0,00 0,00

na informatiku 5 0,00 0,00

individuální oo{ace na jmenovité akce o 0,00 0,00

PřUaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek 7 0,00 0,00

Dotace celkem na dlouhodob.m4.z rozpočtu ÚSC 8 0,00 0,00

Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu I 0,00 0,00

z toho: na vědu a výzkum 10 0,00 0,00

na vzdělávání pracovníkÚ 11 0,00 0,00

na informatiku 12 0,00 0,00

Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC 13 0,00 0,00

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 0,00 0,00

Pohledávky celkem 15 X 0,00

Závazky celkem í-acl s r} 16 X -51,50

Á"o' "..7a 17

crt- :^d o4 18
v 

-q-:o'- af lŇ
)> '19

\ s7 
'-..

20

J.UcemljeqnoKa,'""""i;;;;ff;ff;ffi:;ffiffi.cíprávnípředpisnebozřizovatel(akodalšíčástdodatku)
a které isou rozhoduiící orojsou rozhodující

odesláno dne: Razítko:

21.05.2013

Podpis odpovědné
osoby:

MUDr. Vambera Milan, C

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Holečková Alena

..

relefon: 042 606735051

okamŽik sestavení:

21.05.2013 15:39

kmtJirrtntrnm
{l:;,:lj',:,iii;vits
5;.q1r,;r.1)Ě {1)

Příloha No strana 1



Příloha k účetní závěrce
společnosti Nadace KARD19gENTRUM České Budějovice

kposlednímudniúčetníhoobdobÍroku2012

Příloha je zpracována v souladu s VyhláŠkou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky

pro Účetní jednotky, u lt"ni"ň hlavním preáňétum činnosti není podnikání' Údaje přílohy vycházeii z

účetních záznamŮúČetníjednotky (účetní Jokr"ov, účetnÍ knihy á ostatní úČetní záznamy) a z dalších

podkladů, které má uéátni ;eonotr.á x oi.pá'i"i Ébonotove Údáje jsou vykázány v celých tisících KČ,

pokud není uvedeno jinak.

obsah přílohy

obecné informace Gl' ll)

1. Popis účetnÍ jednotky
z: Májetxova či'smtuvn'í spotuÚčast účetní jednotky v jiných spo/ečnostech

3' Změny a dodatky v obchodnÍm rejstřÍku

4' organizačni strut<tuiá účetní jedn'otky, jejÍ zásadní změny v uplynulém účetnÍm období

5. organy spo/ečnosti k rozvahovému dni

ai užjetxoia či smluvnÍ spotuÚčast jiných ÚčetnÍch jednotek ve společnosti

7. Zaměstnanci společnostl, osobní náklady

B' Poskytnutá peněŽitá čijiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetnízásady a zpúsoby oceňování Gl' lll)

1' Způsob ocenění majetku

1.1 ocenění a zpŮsob účtovánÍ zásob

1.2 acenění dtáuhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

1.3 oceněnÍ cenných papírů a majetkových účastí

1'4 ocenění příchovkŮ a přÍrŮstků zvÍřat

ZpŮsob stanovenÍ reprodukčnÍ pořizovacÍ ceny

Změny oceňování, odpisovánÍ a postupŮ účtováni

opravné poloŽky k majetku
odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu

ZpŮsob stanovenÍ reálné hodnoty

DoptňujÍciinformace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Gt' lv)

1. PoloŽky významné pro hodnocení majetkové a finančnÍ situace Účetní jednotky

1.1 Doměiky sptatné daně ze zisku za minulá ÚčetnÍ období

1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
1.g Rozpis odloŽené daně ze zisku
1.4 Rozpis přijatých dotací na investičnÍ a provoznÍ Účely

1.5 Manka a přebytky u zásob

2' Významné událostipo datu účetní závěrky

3' DoptňujÍcí informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

3.3Dlouhodobýhmotnýmajetekpořízenýformoufinančníhopronájmu
3.4NejdŮteŽitějšítitulypřÍrŮstkŮaÚbytkŮdlouhodobéhomajetku
3.5 Souhrnná výŠe majetku neuvedená v rozvaze

3.6 Rozpis hmotného majetku zatÍŽeného zástavnÍm právem

3.7 Přehted majetku s vý-razně rozdÍtným trŽním a Účetním oceněním

3.B Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

2.

3.

4.

5.

6.
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společnosti Nadace KARDloCENTRUM České Budějovice

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

VlastnÍ kapitál
ZvýšenÍ nebo snÍŽení vlastního kapitálu

RózdětenÍ zisku (Úhrada ztráty) předchozího minulého období

Návrh na rozdělení zisku (Úhiadu ztráty) běŽného účetního obdobÍ

ZákladnÍ kapitál

Pohledávky a závazky
Pohtedávky po lhŮtě sp/aťnosťi

Závazky po lhŮtě sp/atnosÍi
Úat"1" ó [ohledávkach a závazcÍch k podnikŮm ve skupině

I')daje o pohtedávkách a závazcÍch z titulu uplatnění zástavnÍho a zajišťovacího práva

Záiazky nesledované v ÚčetnictvÍ a neuvedené v rozvaze

oáiši iírrrmné potenciátní ztráty, na které nebyla v Účetnictví tvořena rezerva

Rezervy
Výnosy z běŽné činnosti
vyaaió vynaloŽené v prŮběhu účetního období na výzkum a vývoj

Úaap o přeměnách
Struktura v!astnÍho kapitálu po přeměně spo/ečnosťi (včetně fondu z přeceněnÍ)

Da!šívýznamné údaje vztahujÍcí se k přeměně

6.

7.

8.

9.

9.1.
9.2.



Příloha k účetní závěrce k 3 |'l2'2012

společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

Účetníiednotka: ké B]99j9y!99-
Sídlo: Klaricova 22, cqsKe truoe,ovlce

nadacePrávní forma:
noztroouiicí předmět podnikán|:
Datum vzniku: 17.12.1999

lČ: 47235292

DIC: c2472352su.

obecné informace

1. Popis účetní jednotky

2. Zakladatel é, zřizovate ! é : MUDr. Milan Vambera, CSc. , r.č.4406241073
České Budějovice, Pekárenská 1'l

MUDr. FrantiŠek TouŠek, r.ě. 5105211268
České Budějovice, otakarova 6
lng. Miroslav Šedek, r.ě. 500605/171
České Budějovice, E.Destinové 42

3. Změny a dodatky provedené v účetním obdobív nadačním rejstříku

Druh změnv (dodatku) Datum změny (dodatku)

4. organizačnÍ struktura účetníjednotky a její zásadní změny v uplynulém
účetním období

Činnost nadace řídÍ členové správnÍ rady nadace prostřednictvÍm tajemnice nadace'

5. čtenové správní rady nadace a dozorčí rady k rozvahovému dni

6. Majetková či smluvní
vyšší než 2o o/o

Funkce Přijmeni Jméno

oředseda správní radv MlJDr. Vambera, CSc. Milan

členové MUDr. Toušek, FESc. František
MlJDr. Setina, CSc. Marek

členové dozorčÍ rady MUDr. Pešl Ladislav
Malechová Jiřina

oředseda dozorčÍ rady W Zuzana

Ve sledovaném období doŠlo k následujícím změnám

spotuúčast účetní jednotky v jíných sporečnosÚech



Příloha k účetní závěrce k 3l 'l2'2012
společnosti Nadace KARDloCENTRUM České Budějovice

Smluvni dohody mezi společ nÍky (akcion áři) zakládající rozhodovací práVa

Název společnosti Předmět dohody Datum uzavřeni

XXXXXXXXXXX

ziskuÍ\.lláelaaÍ emlarlwv npha smlouvv o

Název společnosta Druh smlouvY Datum uzavření

XXXXXXXXXXXX

8. Poskytnutá peněžÍtá či jiná plněnÍ

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Z toho řidicích pracovníků

oomcny členům dozorčich oI9é!! J!9]99!9sti

Druh plněni
statutárnich řídicich dozorčích

Běžné
obdobi

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

Půičkv a úvěry
Poskvtnuté zárukv
Důchodové ořipoiiŠtěni
Bezplatné uŽívání auta
Jiné
Celkem X X X X X X

ffilního plněni bývalýry clpnyn s!1ánil

Druh plnění
statutárnich řidicích dozorčích

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

Půičkv a úvěrv
Poskvtnuté zárukv
Důchodové připoiiŠtěn í
Bezolatné uŽívání auta
Jiné
Celkem X X X X X X



Příloha k účetní závěrce k 3 l.12.2012
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování
PouŽívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetnÍ závěrce
jsou v souladu se zákonem Č. 563/1991 sb.' o účetnictví, ve zněnívyhláŠky č.5Q4l2002 Sb., kterou se
stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavnÍm předmětem činnosti neni
podnikání (ve znění vyhlášky Č' 476/2003sb.).

1. Způsob oceněnÍ majetku

1.1 ocenění a způsob Účtování zásob

ocenění a účtování nakupovaných zásob
a) ve skuteČných pořizovacích cenách, které zahrnují:

- nákupní cenu,
- vedlejŠí pořizovací náklady (z nich:dopravné, clo, provize, pojistné' jiné)'

c) ÚČtované
_ způsobem A

d) pro výdej ze skladu jsou pouŽívány
- skutečné pořizovací ceny,

1.2 ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní ěinnosti

a) úČetníjednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní Činnosti

1.3 oceněnicenných papírů a majetkových podílů

a) ocenění cenných papírů - pořizovací cenou.

b) 1.4 ocenění příchovků a přírůstků zvířat

a) ve sledovaném úČetním období úČetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat

2. Způsob stanovenÍ reprodukčnÍ pořizovací ceny
Druh majetku pořizený ve sledovaném účetním obdobi
oceněnÝ reorodukční oořizovací cenou

Způsob stanovení
reprodukční pořizovací cenv

XXXXXXXX

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
a) Ve sledovaném ÚčetnÍm obdobÍ nedošlo v účetníjednotce k Žádným změnám.

4. opravné položky k majetku
a) opravné poloŽky nebyly tvořeny.

5. odpisování



Příloha k účetní závěrce k 3|'|2'20|2
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

a) odpisový plán úČetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v

interní směrnici vsouladu šs za odst.2 zákonao účetnictví a vycházelaz předpokládanédoby

jeho pouŽívání. Daňové odpisy se neuplatňuji.

c) odpisový plán ÚČetních odpisů dlouhodobého nehmotného maietku sestavila úČetníjednotka

vinterní směrnicivsouladůs$28odst.2zákonaoÚČetnictví avycházelazpředpokládané
doby jeho pouŽívání.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

a) Ve sledovaném obdobÍ spoleČnost nepracovala s údajiv cizí měně.

7. ocenění majetku reálnou hodnotou

a) Ve sledovaném účetním období nepouŽívala úČetníjednotka ocenění reálnou hodnotou'

Doptňující informace k rozvaze a výkazu zisku aztráý

1. Potožky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetnÍ
jednotky

1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetniobdobí

Zdaňovaci obdobi Důvod doměrku Výše doměrku

xxxxxxxxxxx

1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok splatnosti Úvěrv celkem

rok x
rokx+1
rokx+2avice
CELKEM xxx

1.3 Rozpis odloŽené daně ze zisku

PoloŽka Částka
odloŽenÝ daňový závazek X
odloŽená daňová pohledávka X
odloŽená daň vvkázaná v účetní závěrce X

í.4 Rozpis přiiatých přídělů z prostředkú NlF na zvýšenízákl.jměni
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Běžné účetní ot rdobí

Zahájení Doba
trvání

Název majetku Splátky celkem Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné

do 1 roku po 1 roce

XXXXX

Minulé účetní období
Zahájení Doba

trvání
Název majetku Splátky celkem Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné

do'l roku po 1 roce

3.4 NejdůleŽitější přirůstky a úbytky dlouhodobého majetku

PoloŽka maietku Přírůstkv Ubytky
BěŽné obdobi Minulé obdobi BěŽné období Minulé období

PC 33 52 101

Celkem 33 52 0 í01

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
(např. dlouhodobý majetáx neúčtovaný na účtech Účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativní evidenci)

3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (lv.3.1. h)

Přehted majetkových cenných papÍrů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí

Název maietku Pořizovacícena
BěŽné úěetní období Minulé účetní období

Celkem X x

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

PoloŽka maietku BěŽné úěetní období Minulé úěetníobdobí
Učetni

hodnota
Forma

zaiištění
Učetní

hodnota
Forma

zaiištění

Celkem x x X x

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdilným tžním a úěetním oceněním

PoloŽka majetku
Běžné účetní období Minulé účetníobdobí
Učetní

hodnota
Tržní

hodnota
Učetní

hodnota
TrŽni

hodnota

Celkem x x X x
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BěŽné účetní obdobi

Minulé účetniobdobí

4. Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo sníŽení vlastního kapitálu

4.2 Rozdětení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

4.3. Návrh na rozdělenízisku (úhradu ztráty) běŽného úcetního období

BěŽné účetni období Minulé účetní obdobÍ

Vlastní imění 19450 19450

ZákonnÝ rezervní fond
Fondv 1 017 1017

NerozdělenÝ zisk minulých let 3291 316!

Neuhrazená ztráta minulých let
VÝsledek hosoodaření běŽného obdobÍ 401 132

Vlastni kaoitál celkem 241 6( 23764

PoloŽka cástka
Výsledek hospodaření ( + ztsk, - ztráta) 132
Tvorba (+) nebo čeroání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo Čerpání (-)fondů
Tvorba (+) nebo čeroání (-) nerozděleného zisku minulých let 132
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztrátv minulých let

PoloŽka Cástka
VÝsledek hosoodaření ( + zisk. - ztráta) 401
Tvorba (+) nebo Čeroání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpánÍ (-) statutárních fondů
Tvorba (+) nebo Čeroání (-) nerozděleného zisku minulÝch let 401
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztrátv minulÝch let



Příloha k účetní závěrce k 31.l2'2012
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Doplňujici údaje k daňovému přiznání:

Výsledek hospodaření- hlavní Činnost: 401 380'91 Kč
- hospodářská Čin.: 0KČ

Ř.+o_Naxtaoy daňově neuzn. : 366 467'99 KČ
Ř.tot_Rrijaté dary : 1 200 KČ
Ř'toz- Úroky BÚ: 13 026,78 Kč
Ř.to2_Úrot<y z term.vkl.: 753 622,12 KČ, z toho úroky z nadačního jmění 701 't63'62 Kč (NlF) +

15737,55 Kč (3o % úroků z vlast. prostředků v PB) = 716 901 ,17 Kč
Úroky z termín.vkladů zapsaných v nadačním rejstříku:
Volksbank (68) 256 666'08 KČ
oberbank (8040) 444 497,54 Kč
Privat bank (55oo) 15 737 ,55 Kč _ tj 600 000,- zaps.V NR je 30 % z celkové částky u PB

Ř.zzo -zat<lad daně : 98492 Kč
Ř.zzo-zawad daně po úpravě: 0 Kč
Ř.zgo- daň z přÍjmu: 0 Kč

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

5.3Závazky po lhůtě splatnostivůěi SZ, zP,FÚ

Všechny závazky vůči SZ, zP, FÚ byly vyrovnány do lhůty splatnosti.

s.l Údaie o pohtedávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva

5.5Závazky nesledované v účetnictvía neuvedené v Íozvaze
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud nenÍ tvořena účetní rezerva)

Tvp záru zárukv l sIedované období l Minulé obdobi

Řaaet 251 - Částka odst.7 zák' o daních z mu

Rok Kč
2009 61771,- dodaněno v roce2012
2010 77561,-
2011 300000,-
2012 98492,-

Počet dnů po
splatnosti

BěŽné úěetní období Minulé úěetníobdobi
Z obchodního

stvku
ostatní Z obchodního

stvku
ostatní

90-180 X X X X

180 a vice X X X X

5.2Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnŮ po
splatnosti

BěŽné účetní období Minulé účetníobdobi
Z obchodního

stvku
ostatní Z obchodniho

stvku
ostatní

90-180 x X X x
180 a více X X X X

BěŽné období Minulé období
Pohledávkv krvté zástavním právem X X

Závazkv krvté zástavním právem X x
Dalši sledované závazkv (peněŽní i nepeněŽní) x X

l0
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XXXXXXXXXXX

5.6 Da!ší významné potenciální ztráty, na které nebyta v Účetnictvi tvořena rezeNa

6. Rezervy

7. Výnosy z běžné činnosti

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Minulé účetní období

Minulé účetníobdobí

TrŽby z prodeje
sluŽeb
rržbv za zboŽí

Minu!é úěetniobdobí
Druh výzkumné činňošti Druh výzkumné činnósti

11
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Dary-viin 

" ^, 
i poskytov atel é d a r Ů :

Táplárna České Budějovice

VÝzn am ni p řijem ci da rťt :

N'emocnice České Budějovice
Lékaři kardiologové

&fre-ďÉ.-i
1,,,
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fipnáv& xl*návts&óho awďitorn
dle mezinárodního standardu pro ověřov ací zakázky ISAE 3000

- (nedílnou součástí této zprávyje výrok auditora)

Nadace .Kardiocentrum České Buděiovice
se sídlerl v Českých Budějovicích' Klaricova zz'tČ qlzlszgz

zapsané v oR u Krajského soudu v Č. oude.iovicích' oddÍl N, vloŽka 7l

Příjemce zprávy:

C)věřované období:

ověřovatel:

(auditor)

Jména ověřovatelů:

Účel ověřování:

Rozsah auditu:

Správní rada, dozorČí rada

Od l. L 2012 do 31. 12.2012

AZP CZ s.r.o. (auditorská společnost, oprávnění č' 343)

Jírovcova 37, Česke Budějovice

zapsána v oR u KS Č'Budě'|ovice v oddilu C, vloŽce ssoo, tČ 25l9875 l

Ing. LibuŠe Kyselová _ auditor' oprávnění č.072l.

V účetní jednotce bylo provedeno ověření hospodaření s výnosy

z prostředků nadačního fondu. Úlohou ověření bylo dodrŽení uŽití výnosů na

nadační příspěvky třetim osobám. Součástí této zprávy zpracované

nezávislým auditoremje výrok o dodrŽení uŽití těchto výnosů'

Při ověř-ování finančních prostředků bylo postupováno v souladu Se

Zákonem Č. g3l2}og Sb. o auditorech a s mezinárodním auditorslcým

standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000. Jsme povinni dodrŽovat

etické poŽadavky a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, Že ve vŠech významných ohledech byly dodrŽeny

podnrínky pouŽití finančních prostředků a Že účetnictví a vyúčtování

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

lng. LibuŠe Kyselová

jednatelka společnosti - auditor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 072 l

é:'j"D
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V Českých Budějovicích dne 29. 5. 20 l 3



ořÍiemce daru KČ nředmět

MUDr. Kurfirst Voitěch 1 300,00 unráoa členského přÍspěvku v EACTS
MUDr. ČoČek Daniel 1 300,00 orrraoa etenského příspěvku v EAQT$
MUDr. Kuta Bohuslav 6 900,00 dar r'a překlad odborného textu !q-eng]jĚ!!ry_

Nemocnice C. Buděiovice 50 000.00 Den Jihočeského kardiocentra

t Xafi Xardiocentra v C.B. I 280,00 oostery

MUDr. Bulava Alan 5 160,00 postery

MUDR. Panvová 29136,12 odborné časopisy

součet 102 076,12

Příspěvky a dary poskytnuté nadací třetim osobám v roce 2012

@ňadačních prostředků z výnosŮ Nl v roce 2012 = ,78 Kč

Skutečná výše příspěvků a darů v roce 2012 = 102 076,12 KČ

v roce 2012 překročen o 8 806'34 Kě.

!t
L

J ít,
vt tLtl'

Zpracovala: lng' Maie Šedková
dne 20.2.2013

Aritmetický průměr hodnot PRlBlD za rok 2012 = 1 ,1066

h nadaČních prostředků zarok2012'
0'5 x 1,1066 x'1/100 x 16 857 000,00 = 93 269,78 KČ

ffii



UloŽenífinančníchprostředkůNadaceKardiocentrum
stav ke dni 31'12'2012

1o 7o4 ooo,oo Kč uloŽeno v oberbank AG, pobocka Česká republika'

číslo účtu termínovaného vkladu: 085796/8040

/ od 12'5' 2oo8 do 11 '5'2O1Bt prostředky NlF

6 153 ooo,oo Kč uloŽeno ve Volksbank CZ a.s.' pobočka České Budějovice'

ěísloúčtutermínovanéhovkladu:4205028072/6800
lod2L5'2oo8' délk;vkladu 5leU prostředkyNlF

2 ooo ooo,oo Kč uloŽeno v PR.VAT BANK AG der Raiffeisenbank Oberosterrech,

Oiunopis (Wertpapierdepot 68' 1 50'739)

t od 30'4'2012 do 29'4'20151
ztoho600ooo'ooKčtvořinadačníjměnízapsanévoRvlastnÍ finanční prostředky nadace

2/ BěŽné účW nadace

Komerční banka a.s., po.bočka České Budějovice' číslo účtu: 53537231lo100

oberbank ot,f,ofi;iá ď;1;rápunlixa , či'slo účtu: 7012004940/8040

Volksban Rcza.s., poboera ČesŘe Budějovice, číslo účtu: 4200148569/6800

Privat Bank AG, Žirový účet čislo 789-08'101'495

-, !!,
Zpracovala: lng.MarieŠ"jLouá 

t Ú ^

Dne10.2.2013

České Budějovice

fI:q
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vÝRoK AUDIToRA
(který je nedílnort sottčástí zprávy attditora)

o přezkoušení hospodaření s výnosy z prost

LZ,P CZ s' r' o'

(oprávnění č' 343)

předkládá stanovisko k ověření předložených dokladů

Nadacg Kardiocentrum České Buděiovice

se sídlem v Českých Budějovicích

ředků NIF

V účetní jednotce bylo provedeno ověření předložených dokladů v souladu se

zákonem č. 93/2009 Sň' o auaitorech a s mezinárodním standardem pro

ověřovací z.akázky ISAE 3000'

PředloŽená zprávao hospodařeni_nadace' za rok 20l2 obsahuje sumarizaci

vvnaloženÝct' p.o'tr"jřt'-n" 'p'anu 
nuq1ce a příspěvky třetím osobám a

il.'á;;l;í routuou s rozpočtovými pravidly'

Ověřeni bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy a obecně

uznávanými no.*u#"on"ur""i pi"ily'i " 
eJrr.'e republice a zah rnovalo takové

testy a postupy ""ě;;;;t"; 
f'i' "; 

danýcíokolností považovány za nutné'

lng. Libuše Kysclová / i
jednatelka společnosti-auditor 

*\=

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 072l

V Českých Budějovicích dne 29' 5' 20l3

é-::%



Stav finančních prostředků v roce 2012

Zpracovala: lng. Maie Šedková
dne 20.2.2013

BANKA úěet stav
k1.1.2012

přírůstek (+)

úbvtek ( _ )

stav
k31.12.2012

Komerční banka
(0100)

BěŽný ÚČet 53537231/01 00 61 131,18 57 869,54 119 000,72

Oberbank

(8040)

BěŽnÝ Účet 7012004940 1 633 595.21 -177 203.44 1 456 391.77
Termín.ÚČ.(NlF) 0E5796' od
12.5.2008 do '1 1.5.20'18,
4,13 p.a. 10 704 000,0c 0.0c 10 704 000,0c

Volksbank

í6800)

BěŽný úěet 4200'148569 64 672.67 64 837'5€ 129 510.23

TermÍn. Úč. (Nl F) 4205028072,od
21.5.2008 do 20.5.2013, 4,16 p.a. 6153 000,00 0,00 6 153 000,0c

JI(IVA I BANK

15500)

ZirovÝ Účet 789_08.101 .495 39 924.22 3 0'17.01 4294',t.23

Termín. vklad 889-08.101.495, od
1.7.2009 do 29.4.2012, 4,55 p.a. '1 700 000,00 -1 700 000,00 0,00
urunoprs (vvenpapreroepol
68.150.739), od 30.4.2012 do
29.4.2015, (+,-) 3% 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

okladna hotovost 1ó 329'UU -4 199,00 '14 130,00

Finanční prostředky celkem 20 374 652,28 244321,67 20 618 973,95
z toho orostředkv NlF 16 857 000,00 0,00 í6 857 000.00



Příjmy a výdaje nadace V roce 2012

Příjmy

Výdaje

6441 úrokv z běŽnÝch úČtŮ 13 026,7t
6442 úrokv z termín. vkladů 753 622,12
682 darv od fvzických osob 1 200,00

součet 767 848,90

Účet
Kč ooznámkačísIo nazev

501 sootřeba materiálu 2 024,00

5'18 sluŽbv 37 082,00
audity, Účetní program Helios, softwaerové práce,
údžba domén. poštovné, poplatky' kopírování...

521 mzdové nákladv 147 000.00
5241 sociální 31 625,00
5242 zdravotní '1'1 385.00

532 daň z nemovitostí 426.00
546 darv 102 076,12

z toho:
MUDr. Kurfirst Vojtěch
MIJDr' Čoček Daniel
MUDr. Kuta Bohuslav
@
lékaň Kardiocentra v Č'B.
MUDr. Bulava Alan

-

MUDR. Panvován Radka

1 300,00 úhrada čIenského příspěvku v EACTS
1 300,00 úhrada členského příspěvku v EACTS
6 900,00 dar na překlad odbomého textu do an!

50 000,00 Den Jihočeského kardiocentra
8 280,00 postery
5160,00 postery

29 136'12 odbomé časopisy
549 ooolatkv bankám 16 518,11
55í cdoisv hmot. maietku 18 331,76

součet 366 467,99



Movitý a nemovitv maietek Nadace Kardiocentrum České Buděiovice

stav k 31.12.2012

invent.
číslo

Název pořizovací
cena

poznámka
(umístění - užívá)

Stavební parcela 1894/ 14,I5 3 497 300,00
43104 Notebook Acer

Aspire. software.brašna
64 843,10 Dr .J anžur a, kardiolo gie

44/07 PC Acer As E 700, tiskiírna Samsung 41 909,00 Ing.Sedková administrativa
nadace

46III Notebook Acer Travel Mate s přísl. 21 338,00 Kardiologické oddělení
Nemocnice Č.Budějovice,
Dr. Toušek

47III Počítač PC Core s přísl. 30 494,00 Potřeby nadace
Dr. Vambera

48112 PC sestava včetně příslušenství,
tiskáma CANON

32231,00 Kancelař nadace
Ins.Šedková



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal 'KRAJSKÝ soUD v ČEsKÝcH BUDĚJoVlcícH tlČ 00215686]" dne u'6.2013 v 09:13:12.
EPVid :3WG KgOHrsvFbzan Tdllalg

Datum zápisu:

Výpis
nadace z nadačního rejstříku, vedeného

Krajsým soudem v Česlcých Budějovicích
oddíl N, vloŽka7]-

1-7. prosince 1999

Spisová značka: N 71vedená u Krajského soudu v eshých Budějovicích

Název: Nadace Kardiocentrum České Budějovice

Sídlo: České Budějovic e, Klaricova 22

tdentiÍikační číslo: 472 35 292

Právní forma: Nadace

ÚčeI nadace: a) získávání a Účeln é vyuŽívání peněŽiých a nepeněŽiých darů od

ýzickych a právnickych osob k podpoře prevence a léčby
kard iovaskulárních chorob

b) podpora státních i nestátních zdravotnicých zaÍízení, zejména
s kardiologiclcým a kardiochirurgickým programem, sídlících
především v jihočeskému regionu

c) organizace zdravotnické osvěý zaměřené na prevenci
kardiovaskulárních chorob

d) podpora všech forem vzdělávání lékařů a středního zdravotního
personáIu v oborech kardiologie a kardiochirurgie, zejména
pos$rtováním grantů, stipendií čijiných finančních příspěvků na
odborné stáŽe, specializované kongresy v tuzemsku i v zahraničí,
nákup odborné literatury apod.

e) podpora ověřování, případně v.fruoje noých vyšetřovacích
a léčebných metod, zejména v kardiologii a kardiochirurgii

f) účel nadace můŽe byt rozhodnutím správní rady nadace Ve
smyslu potřeb dále rozšířen

Správní rada: předseda správní rady:
MUDr. Milan Vambera, CSc., dat. nar. 24. červnaL944
České Budějovice, Pekárenská 1-L

člen:
MUDr. František Toušek, dat. nar. 21-. května ]-951
České Budějovice, otakarova 6

člen:
MUDr. Marek Šetina, dat. nar' 5. prosince L959
Praha 4,ZaSkalkou 1-5, PSČ L47 00

Způsob jednání: Nadaci zastupuje a je oprávněn za ni jednat kaŽdý člen správní
rady samostatně. Činí tak způsobem, Že k napsanému nebo
vytištěnému názvu nadace připojí svůj vlastnoruční podpis s
uvedením zastávané funkce ve správní radě.

Dozorčí rada: člen:
MUDr. Ladislav PešI, dat. nar. 14. května 1964
České Budějovice, Třída Československých Legií 4

člen - předseda dozorčí rady:

Ll2Udaje platné ke dni: 11-.06.20].3 06:00



oddí! N, vložka 71

Zuzana Černá, dat. nar. 23' bÍezna 1-956

České Budějovice-Včelná, Zahradní 2B8

člen dozorčí rady:
Jiřina Malechová, dat. nar.29. května L953
Komárov 25,392 0L Soběslav
den vzniku člensfuí: 4. května 2006

Zřizovatel: MUDr. Milan Vambera, CSc., dat. nar. 24. červnaL944
České Budějovice, Pekárenská 11

MUDr. František Toušek, dat. nar. 21-. května 1951
České Budějovice, otakarova 6

lng. Miroslav Šedek, dat. nar. 5. června L950
České Budějovice, E.Destinové 42

Výše nadačního L7 457 000,- Kč
jmění:

Výčet majetku: Nadační ipcni je uloŽeno na zvláštních účtech u oberbank AG
pobočka Česká republika, Volksbank CZ a.s. a PRIVAT BANK AG
a) účet číslo 085796/8040
b) účet číslo 420502807216800
c) účet číslo 889-08.1-0L.495

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajsý soud v Česhých Budějovicích
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