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Za uplynulý rok 2015 můŽeme konstatovat, že nadace stále funguje a podle svého statutu co
nejiépe naplňuje svoji funkci. Důsledně zajišt'ujeme předevšírn náš hlavní cíl, tj. podporu nových
léčebných a diagnostických postupů v oblasti kardiovaskulárních chorob a podporu vzdělávéni a
publikace v odborném tisku, na sjezdech ajiných prezentacích'

Nadace podpořila dary a granty následující projekty a Žádosti o podporu:

r Grantová podpora pokračovďa ještě počátkem roku 20i 5 u studie CZF.CH _ I a CZF'CH *
2. Jak bylo jiŽ vloni popsáno, jednalo se o analýzu charakteristiky a osudu pacientu
zatazených do registrů studií CZECH -I aCZECH-2 .Udaje v registru CZE'CH- 2 byly ve
28 regionálních nemocnicích bez katetrizaěních laboratoŤí a ve ětyřech kardiocentrech
s lrybavením pro katetrizační léčbu.

r Vroce 2015 byla také ukončena stuďe Prague 18. Do této randomizované multicentrické
studie byli zařazeni pacienti s akutním infarktem myokardu, indikovaní k primární
perkutanní koronámí intervenci - pacienti byli následně randomizováni k léčbě prasugrelem
v úvodní dávce 60 mg a udržovací dávce 10 (5) mg denně, nebo ticagrelorem, v úvodní
dávce 180 mg a udržovací. dávce 90 mgl den. Studie byla garantovaná Českou
kardiologickou společností a CLS JEP. Lékďi zapojeru do tohoto sledoviíní MUDr.Aleš
Kovďík, MUDr. Dita Nováková a MUDr. Martína Zítová, provedli od října roku 2013 do
konce února 2015 kontrolu klinickou nebo telefonickou 82oÁpacientů zatazených v registru
CZECH _2. U všech zaŤazených pacientů byla zjištěna nemocniční mortalita a stanovena
konečná diagnóza podle kritérií akutrrího koronámího syndromu (AKS)' Ve sfudii
spolupracovalo celkem 28 regionálních nemocnic' mimo jiné všechny jihočeské nemocnice.
Přesná konečná ďiagtóza byla stanovena u 68 z372 pacientu (18 %) s nepotvrzeným AKS'
V kaŽdodenní klinické praxi není akutní koronární syndrom potvrzen u r,ysokého procenta
pacientů přijatých s podezřením na AKS. Závět ztéto analýzy je, že tito pacienti představují
\Tsoce rizikovou populaci, často s již prokázanou ICHS v anamnéze- I přes nízkou
hospitalizační mortalifu této podskupiny pacientu' jednoroční úmrtnost není zanedbateIná a
proto této skupině je nutné věnovat mimořádnou pozomost.

. Dále nadace poskyla roční předplatné časopisu Heart a Journal of American Society of
Echocardiog'áphy MUDr. Radce Panyové, ambulantní kardioloŽce z Českých Budějovic.

o JiŽ devá!ým rokem nadace podpořila vzdělávací aktivitu : Den jihočeského kardiocentra,
která se konala v dubnu 2015, částkou 50 000 Kč. Jedná se o vzdělávací celodenní akci,
určenou široké lékďské veřejnosti z řad především praktických lékařů a ambulantních
specialistu a těší se stále velkému zájmu Jsou zváni přední čeští kardiologové a
kardiochirurgové. Zájem o tuto akci je stoup{ící , protože se koná v blízkostijihočeské
metropole a je časově i místně dobře dostupná.

. Nadaci byla předložena Žádost o podporu projektu monitorování srdečního rýmu u
nemocných po prodělané mozkové cévní příhodě, buď TIA nebo překonaný ictus'
s trvalými funkčními následky. Je důležité u těchto nemocných detekovat poruchy rytmu ,

a to především němé formy fibrilace síní, která má velký podíl na vzniku mozkové
embolizační příhody. odhalení této poruchy rýmu pak indikuje zavedeni antikoagulační
léčby a tím k významnému sníŽení ťrzika vzniku mozkové cévní příhody. Prim. MUDr.
ostrý poŽádď o moŽnost ambulantního monitorování nemocných po prodělané CMP. Jako

spolupracující lékařku nawhl MUDr. Radku Panyovou, ambulantní kardioložku
z praóovistě Kardioecho s.r.o. České Budějovice, která již měla zkušenost s dlouhodobým
monitorováním poruch rytmu a jeho hodnocením. Logickou součástí projekfu byla žádost o

dar, v podobě zakoupení monitorovací jednotky. Nadace tuto jednotku zakoupila .Tato



přístrojová technika je vyhrazena výlučně pro monitorování tétq skupiny nemocných. Jsouodesíláni k monitorování na základě doporučení lékaře neurologického oddělení. Tentozpůsob vyšetřováni již spolehlivě běŽí více jak 6 měsíců. Nemocným se tak dostáváadekvátní péče.

Správní rada nadace se pravidelně scházela, koordinovala činnost nadace, tak aby fungovalave smyslu jejího účelu, coŽ potvrdil i audit' provedený v dubnu 2016. er"no"e spravni rady idozorčí rady konstatuji, že nadace v roce 2015 splnila suoje programové cíle.

Za správní radu nadace

fr14{r,
MUDr. Milan Vambera,CSc

předseda správní rady

V Ceských Budějovicích 3l .5 ' 2016



Zpr áv a nezávislého auditora
(nedílnou součastí této zprávy.le výrok auditora)

o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

Nadace Kardiocentrum České Buděiovice

se sídlem Ceské Buděiovice, Klaricova 22' PSC 370 04' lC 47235292
zapsané v NR u Kra.iského sor"rdu v Českých Budějovicích, ocldíl N, vloŽka 7l

Příjemce zprávy:.

ověřované období:

Auditorská společnost:

Auditor:

lng. LibuŠe Kyselová
.j ednatelka společnosti-auditor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů

Správní rada, dozorčí rada

Od L l.20l5 do 31.12.2015

AZP CZ s.r.o. oprávnění č. 343
Jírovcova 37, České Budějovice
Zapsaný v oR u Kr. soudu v Č' Bude;ovicích, oddíl C' vloŽka 8900, IČ 25|9875l

lng. Libuše Kyselová - auditor, oprávnění č.012l

Provedli jsme audit přiloŽené účetní závěrky Nadace Kardiocentrum České Budějovice, která se skládá z rozvahy
k 3l. l2. 2015,výkazu zisku a ztráty za rok končící 3l' 12'2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis pouŽitých
podstatných účetních metod a dalŠí vysvětlující informace.

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán Nadace Kardiocentrum České Budějovice je odpovědný za sestavení účetni závěrky, která podává věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a zatakový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala význarnné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou'

Odpovědnost auditora

Naší odpovědnostíje vy,jádřit na základě naŠeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem
č.9312009 Sb.' o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doloŽkami Komory audítorů
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. Cí|em tohoto posouzení je

navrhnout vhodné auditorské postupy' nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému úČetní jednotky. Audit téŽ

zahrnuje posouzení vhodnosti pouŽitých účetních rnetod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení

celkové prezentace účetní Závěrky.

Jsme přesvědčeni, Že důkazní informace, které jsme získali' poskytují dostatečný a vhodný zák\ad pro vyjádření našeho

výroku'

VÝRoK AUDlTORA

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka Nadace Kardiocentrum České Budějovice ve všech významných
ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti k 3l. l2.20l5 a náklady' výnosy
a výsledek hospodaření za účetní otldobí od l. l.20l5 do 3l. 12.20l5 v souladu s účetními předpisy platnými v Ceské
republice.

u*.ýX
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B- $:,

áísgl ''uq
3"" Kffi
,?*-effi

{op.aunonrt9
V Českých Budějovicích dne l6. 5.2016
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ROZVAHA

k 31.12.2015

(v.tis. Kč)

lČ

47235292

Název a sídlo účetnÍ iednotkv
Nadace Kardiocentrum Čes(e euoejo

Klaricova 837122
37004 České Budějovice

označ AKTIVA R.
Stav k prvnímu dni

účetnÍho období
1

Stav k poslednímu dni
účetního období

2
A Dlouhodobý majetek ř. 9 + 20 + 28 - 40 1 3 515 3 500
At1.

2.

3.

4.

Á

6.

7.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0
Software 3 0 0
ocenitelná práva 4 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
Poskytnuté zálohy na d|ouhodobý nehmotný majetek 8 il 0

AI Dlouhodobý nehmotný majetek (součet ř. 2 aŽ B) I n 0
A. il.'1.

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

o

'10

Pozemky 10 3 497 3 497
Umělecká díla' předměty a sbírky 11 {t 0
Stavby 12 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 126 126
Pěstitelské celky trvalých porostů 14 U 0
Základní stádo a taŽná zvířata í< 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 0 0
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 U 0
NedokonČený dlouhodobý hmotný majetek ,18 n 0
Poskytnuté zálohy na d|ouhodobý hmotný majetek '19 0 0

A. II Dlouhodobý hmotný majetek (součet ř. 1O aŽ 19) 20 3 623 3 623
A. ilI.1.

2.

a

4.

t

6.

7.

Podí|y v ovládaných a řízených osobách 21 0 0
Podíly v osobách s podstatným vlivem 22 0 0
DIuhové cenné papíry drŽené do splatnosti z3 tt 0
Pujčky organizačnim sloŽkám 24 0 0
OstatnÍ dlouhodobé půjČky 25 0 0
ostatní dlouhodobý finanČní majetek 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27 n 0

A. lil Dlouhodobý flnanční majetek (součet ř. 21 aŽ 27) 28 U 0

Rozvaha NO strana



označ AKTIVA
lČ: 47235292

Ř
Stav k prvnímu dni

Účetního období
1

Stav k poslednímu dni
ÚčetnÍho období

2IA IVl
I

I12.
Ile

4.

6.

7.

8.

o

10.

11.

^ 
l lgl ll l lUll lyl ll Vy5leoKUm VyzKumu a vývoje

oprávkyksoftwaru 

--

oprávky k o."nit"Inyffi

-

29 0 0
30 0 U
31 0 0v'lav^y 

^ 
ulvUllclllu ulounooooemu nehmotnému majetku 32 U 0

looooemLl nenmotnému majetku CJ U 0oprávky k stavbám
34 n 0

r lyrrt movllym Vecem a souborům movitých věcí 35 108 123oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů JO 0 0
y Á ZdÁlaQnlmu staou a tazným zVířatÚm

0 0
y Á uloÍJl]emLl olounooobemu hmotnému maietku 38 0 0oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 

'u;u*u 39 0 0A. IV. majetKu (souČet ř. 29 až 39) 40 108 123B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + Bo + 84

B. t. 1.

z,

3.

4.

Á

o.

7.

r.

o

41 21 104 21 202

Materiál na cestě
1Z

43

0 0

0 0
I 'ruvw^wilucrrd vyruua

I 
Polotovary v|astni výroby

Výrobkv

Zvířata
%

Zboží na skladě a v prodejnách

-

ZboŽí na cestě

-

Poskytnuté zálohy na zásoby

Zásoby (součet ř. 42 až 50)

odběratelé

-

Směnky k inkasu

Pnhlarlár,L,, '^ ^-L^_.^'.^_: _

44 U 0
45 0 U

46 0 0
47

0
48 0

49 n
0

50 0 0BI
B lt. 1

2

3

4

t

o.

8.

9.

10

11

12

13

51 0 0
52 0 0
A? 0 0

Ugllllc PdplÍy
Poskytnuté provozní zálohy

-

ostatní pohledávky

PohIedávky za zaměstnanci

54 n
U

55 0 0
56 U 0
57 0 0I v' l'gvqvNy 4d lllsLltuuelIll soc. zaoezpec' a zdrav. pojiŠtění

-

Daňzpříjmů

-

ostatní příméd.ně 

-

Daňzpřidanénoon

-

ostatní daně . popl.tky-
Nárokynadotaceao.ffi

-

Nároky na dotace a o.t;ffi

0 0
59 0 0
60 0 n

ot U 0
Ól 0 0
OJ 0 0
64 0 0

Rozvaha NO strana



označ. AKTIVA
47235292

R.
Stav k prvnÍmu dni

účetního období
1

Stav k posledníňu dni
úČetnÍho období

2
14

'16.

tt.

18.

19.

Pohledávky za Účastníky sdruŽení 65 n 0
ťonledavKy z pevných termínových operací a opci oo 0 0
ťonleoavky z Vydanych dluhopisu 67 0 0
Jine pohledávky

Dohadné účty aktivní

68 tl 0
69 U 0

Upravna polozKa k pohledávkám 70

tl

0 n
B. lt Pohledávky (součet ř. 52 aŽ69 minus 70 0 0
B. 1il.1

2

3

4

^

6

7.

Ó

Pokladna 72 1 Ó
Cen jny 71 0 0
Bankovní účty 74 '19 103 21 194
Majetkové cenné papíry k obchdování AF 0 0
DluŽné cenné papíry k obchodování

-

ostatní cenné papíry

/o U 0
aa 2 000 tt

Horlzenl KratKodobého finančního majetku 1A 0 U
Peníze na cestě 79

BO

0 0B ilt. Krátkodobý finanční majetek (součet ř' 72 aŽ79) 21 1Ů4 21 202
B. tv 1.

2.

3

Náklady příŠtÍch období

Příjmy přištích období

B1 0

Óz 0 0
Kurzové rozdí|y aktivní

Jiná aktiva celkem (souČet ř' 81 aŽ 83)

83

84

0 0
B. IV

0 0
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 aÁ 24 619 24 7A2
KontroIní číslo ř. 1 až 83 997 74 289 74 598

rc

Rozvaha NO strana



PASIVAoznač
4723521

R
Stav k prvnímu dni-

Účetního období
3

Stav k poslednímu dni
Účetního období

4A. Vlastni zdroje ř' 90 + 94 B6 24 604 24 692A.r. 1

I

3.

Vlastníjmění
_---
l-ondy

Q-7 '19 450 19 450
88 1 017 1 017

VLglluvacl lozally z preceneni majetku a závazkú

Jmění (součet ř- 87 aŽ 89)

89 0 0AI
90 20 467 20 467A.il 1 UČet výsledku hospodaření
91 n 89

2.

J.

Vy5leuex nospooarenl Ve schValovacím řízení

Nerozdělený zisk' neuhrazená ztráta minulých let

92

93

137 0

4 000 4 136A. ll l95pooarenl (Soucet r. 91 aŽ 93) 94 4 137 4 225
B. v|zl zdÍo]e r. gij + 104 + 12B + 132 95 15 10B.L

B.il 1

2.

4.

o.

a

Rezervy

Dlouhodobé bankovnÍ úvěry

Vydané dluhopisy

Závazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobe zálohv

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

ostatní dlouhod obé záv azky

96 0 0
97 0 0
9B tt 0
99 0 0
00 0 0
01 U 0
02 0 0

103 tt UBil nooooe zavazKy (SouČet ř' 97 aŽ 103) 104 0 0

IB 
ilt 1

l2I^lr.
I

lol5l^lo.
lzlsl"I'
I 10

I rr
I

112
13.

14.

15.

16.

17.

,18.

19.

20.

21.

22.

zJ.

DodaVatelé

Směnky k úhradě

PřUďé 
'ábhy

ostatní závazky

Z*.ěat.a'"'

105 n
U

106 0 0
107 0 0
108 0 0
109 8 Ó

v5tdtÍll zaVazKy Vucl zamestnancúm

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav' pojištěnÍ

Daň z příjmů

ostatní přímé daně

Daň z přidane hodnoty

ostatnÍ daně a poplatky

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

-

110

111

U 0

U 0
112 E

0
113

114

2 2

U 0
115 0 0
116 0 0

LavazKy ze VzIanu K ÍozpoČtu organů USC 117 U 0
LavazKy z upsanycn nesplacených cenných papírů a VkladŮ 118 U 0
Závazky k Účastníkům sdružení

Závazky z pevných termínových operací a opcí

Jiné závazky

Krátkodobé bankovnÍ úvěry

Eskontní úvěry

Vydané krátkodobé dluhopisy

VlastnídIuhopisy

Dohadné Účty pasivní

119 0 0
120 U 0
121 0 U

122 0 0
12 U 0
124 U U

125 n 0
126 0 0

USlaInl KratKo0obe finančnÍ výpomoci 127 0
B. ilt. alKooo0e zavazKy (součet ř' 105 až 127) 128 15 '10

lČ

Rozvaha NO strana



označ. PASIVA Ř'
Stav k prvnímu dni

účetního období
J

Stav k poslednímu dni
účetního období

4

B. tv.1.

2.

3.

Výdaje příštích obdobi 129 0 0

Výnosy příštích období '130 0 0

Kursové rozdíly pasivní 131 0 0

B. IV Jiná pasiva (součet ř. 129 aŽ 131) 132 0 0

PAslVA CELKEM ř. 86 + 95 133 24 6'1,9 24V,Qz
KontrolnÍ číslo ř. 86 aŽ 'l33 998 e8 4% .$.,8.$,8,

Podpis odpovědné

osoby:

MUDr. Vambera_Milan, C
,.t) t

" 

/'ďo'

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Holečková Alena

tČ: 47235292

okamŽik sestavení:

29.03.2016 j7:24

r-riYi-li

Telefon:042 606735051

,. I
r,ir.;ri;iI':i.t:l Ii;i- :l::llt J. ir't4!::r::

é"*B'/c;a\
*" Ká "É

e-cŘ-+."1
{op"a*ooiS

Rozvaha NO strana



SwgEmaonrrsm4doz so
Ve znění pzdějšÍch předpisů

VÝKAz zlsKu A ZTRÁTY

k 31.12.2015
(v tis' Kč)

47235292

Název a sídlo účetníjednotky

Nadace Kardiocentrum České Budějo

Klaricova 837122

37004 České Budějovice

Ozn NAKLADY R

Cinnosl

hlrynÍ hospsářSká 7 cel!em

A t.

1

2

3

4

Spotřebované nákupy celkem (A.l.1. aŽ A.l'4') 1
q 0 A

Spotřeba materiá|u 2 5 U t

Spotřeba energie J 0 0 0

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 0 0 0

Prodané zboŽí 5 0 0 c
q il.

6

7

I

SluŽby ce|kem (A ll 5 aŽ A.ll.8.) 6 50 0 5(
opravy a údrŽování 7 0 0 c

Cestovné 8 0 0 c

Nák|ady na reprezentaci o 0 0

ostatní sluŽby '10 50 0 5C

Ailt
o

'10

11.

12.

13.

osobní náklady celkem (A.lll.9' aŽ A'lll.'l 3.) 11 131 0 131

Mzdové náklady 12 131 13'1

Zákonne sociájní pojiŠtění IJ 0 0

oStatní Sociální pojištění 14 0 0 0

Zákonne sociálnÍ náklady 15 0 0 0

ostatní sociální nákIady 16 0 0 0
q

14.

15.

'16.

Daně a poplatky celkem (A.lV.14. aŽ A.lV'16') 17 1 0 ,|

Daň siIniční 1B 0 0 c

Daň z nemovitosti 19 1 0 1

ostatnÍ daně a poplatky 20 0 0 c
q

17

18

19

20

21

22

ZJ

24

ostatní náklady celkem (A.V'17. až A.Y.24.) 21 331 0 331
SmIuvní pokuty a Úroky z prodlení 22 0 0 c

Ostatní pokuty a penále )'). 0 0 c

odpis nedobytné pohledávky a^ 0 n 0

Uroky 25 0 0 0

Kursové ztráty 26 0 0 0
Dary 27 325 0 325
Manka a škody 28 0 0 U

Jiné ostatní náklady lu o 0 6

Výsledovka No strana 1



|Č: 47235292

Ozn. NAKLADY Ř

Cinnost

hlElní hosp$ářská 7 cel[em

A VI

25.

tr.
27.

28

29

30

odpisy, prodaný majetek' tvorba rezerv a oprav.poloŽek 30 ',í5 lfo, :.:!11l

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 15 0 15

Zůstat.cena prodaného dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku 32 0 0 0

Prodané cenné papíry a vklady 33 0 0 0

Prodaný materiál 34 0 0 0

Tvorba rezerv 35 0 0 0

Tvorba opravných poloŽek 36 n 0 0

A. Vlt.

31.

32.

Poskytnuté příspěvky celkem (A'Vll'31. aŽ A.Vll.32.) 37 0 r$ 0

Poskytnuté příspěvky zÚčtované mezi organizač.sloŽkami 38 0 0 0

Poskýnuté členské příspěvky 39 0 0 c

A.Vilt.

33.

Daň z příjmů celkem 40 i,iri.ai., iiiill
Dodatečné odvody daně z příjmů 41 0 0 c

NÁKLADY cELKEM 42 i,,53S ,0 ;r:l':=.533

& |lliolaAa,,LaAlÓ 6+.^h^



Ozn VYNOSY R,

Cinnost

hlryní hosp$ářská 7 celbem

B. t.

1

2

J

ržby za vlastnívýkony a zboŽÍ celkem (B.l.1' aŽ B.l.3.) 43 1 0 1

Tržby za vlastnÍ výrobky 44 0 0 0

TrŽby z prodeje sluŽeb 45 1 0 1

ÍrŽby za prodané zboŽí 46 n 0 0

B. ll.

4.

Á

o.

7

Změny stavu Vnitroorg.záSob celkem (B. ll.4.až B.ll'7 .) 47 0 0 0

Změna stavu zásob nedokončené výroby 48 0 0 0

Změna stavu zásob poIotovarů 49 0 n

Změna stavu zásob výrobků 50 n 0 0

Změna stavu zvířat 51 0 0 0

B. ilt.
a

o

10.

11

Aktivace celkem (B.lll.8. aŽ B.lll'1 1') 52 n 0 c

Aktivace materiálu a zboŽí Á? n 0 0

Aktivace vnitropodnikových sluŽeb 54 0 C

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55 0 0 c

Aktivace dIouhodobého hmotného majetku 56 U 0 c

B. IV.

12.

tJ.

14.

15.

16.

tt,

18.

ostatní výnosy celkem (B.lV.12. aŽ B'lV'18.) EA 61,9 0 6"1!

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 0 0 0

ostatní pokuty a penále 59 U 0 0

PIatby za odepsané pohledávky 60 0 0 0

Uroky 61 619 0 6't9
Kursové zisky rz 0 0 0

Zúčtování fondů 63 0 0 0

Jiné ostatní výnosy 64 0 tJ

B. V.

19

20

21

22

z3

24

25

TrŽby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav.poloŽek 65 0 o 0

TrŽby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku oo n 0 0

TrŽby z prodeje cenných papírů a podílů 67 0 0

TrŽby z prodeje materiá|u 6B 0 0 n

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69 0 0 0

Zúčtování rezerv 70 tt 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71 0 0 0

ZÚčtování opravných poloŽek 72 0 0 0

lČ: 47235292

Výsledovka No strana



Ozn. VYNOSY K

innost

hlryni hosp$ářská 7 celbem

B. VI.

26.

27.

28.

Přijaté příspěvky celkem (B.Vl.26. aŽ B.Vl.28 ) t5 3 o 3
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 74 0 0 0
Přijaté příspěvky (dary) 75 J 0

Přijaté Členské příspěvky 76 0 n 0
B. Vil.

29.

Provozní dotace celkem (B'Vll.29.) 77 0 0 0
ProVozní dotace 78 0 0 0

VYNOSY CELKEM 79 623 o 623

34.

Výsledek hospodaření před zdaněním 80 9o 0 90
Daň z příjmů 81 1 0 1

U. Výs|edek hospodaření po zdanění (c. - 34 ) 82 co 0 89

odesláno dne: Razítko:

10.05.2016

Podpis odpovědné

osoby:

MUDr. Vambera Milan, C

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

HoleČková Alena

lČ 47235292

okamŽik sestavení:

'10.05.2016 j6..12

Telefon: 042 606735051

ffi
&paunontť

Výsledovka No strana



Příloha k účetní závěrce
společnosti Nadace KARDloCENTRUM České Budějovice

k poslednímu dni účetního období roku 2015

Příloha je zpracována v souladu s VyhláŠkou č.5o4l2oo2 Sb., kterou se stanoví obsah ÚČetní závěrkypro ÚčetnÍjednotky' u kteých hlavnÍm předmětem činnosti neni poJniřa.l Úá"Ěpiitony vycnazeii zúČetnÍch záznamŮ Účetní jednotky (Účetní doklady, Účetní knihy a ostatní Účetní záznamy) a z dalŠÍchpodkladů, které má účetníjednotka k dispozici. Hodnotové uoa1e jsou vykázány u.uili"n tisícÍch Kč,pokud nenÍ uvedeno jinak.

obsah přílohy
obecné informace GI. lI)

1' Popis ÚčetnÍ jednotky
2. Majetková či smluvnÍ spoluÚčast ÚčetnÍ jednotky v jiných spo/ečnosťech
3. Změny a dodatky v obchodnÍm rejstříku
4' organizační struktura Účetníjednotky, její zásadnÍ změny v uptynulém Účetním období5' orgány spo/eČnosťl k rozvahovému dni
6. Majetková či smluvní spotuÚčast jiných Účetních jednotek ve společnosti
7' Zaměstnanci společnosťl, osobni náklady
8' Poskytnutá peněŽitá či jiná ptnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Gl. ttD

1' ZpŮsob ocenění majetku
1 '1 oceněnÍ a zpŮsob účtovánÍ zásob
1.2 ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku1.3 oceněnÍ cenných papÍrŮ a majetkových Účastí1.4 oceněnÍ přÍchovkŮ a přírŮstkŮ zvÍřat

ZlŮsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisovánÍ a postupŮ ÚčtovánÍ
opravné poloŽky k majetku
odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Způsob stanovení reátné hodnoty

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Gl. M)
1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finančnÍ situace účetnÍ jednotky1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minutá Účetní období1'2 Dlouhodobé bankovní Úvěry ,
1.3 Rozpis odloŽené daně ze zisku
1'4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní Účely1.5 Manka a přebytky u zásob

2. Významné události po datu účetní závěrky

3. DoplňujÍcÍ informace o hmotném a nehmotném majetku
3 1 HlavnÍ skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu3.4 NejdŮležitějšítituly přírŮstkŮ a ÚbýkŮ dtouhodobého ma1átru3'5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.7 Přehled majetku s výrazně rozdítným tržním a účetním oceněním3.B Dlouhodobé majetkové cenné papÍry a majetkové účasti

2.

3.

4.
A

6.

7.



Příloha k účetní závěrce k 3 1.12.201 5
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM 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 vtastního kapitátu
Rozdělení zisku (Úhrada ztráty) předchozího minutého období
Návrh na rozdělení zisku (Úhradu ztráty) běŽného účetního období
Základní kapitál

Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhŮtě sptatnosti
Z.ávazky po lhŮtě sp/aťnosÍi
U.daje o pohledávkách a závazcích k podnikŮm ve skupině
Úaa1e o pohtedávkách a závazcÍch z titulu uptatnění zástavního a zajišťovacího práva
Závazky nesledované v ÚčetnictvÍ a neuvedené v rozvaze
DalšÍ významné potenciátní ztráty, na které nebyla v Účetnictví tvořena rezerva

Rezeruy
Výnosy z běžné činnosti
Výdaje vynaložené v prŮběhu účetnÍho období na výzkum a vývoj

Úaa1e o přeměnách
S^trykturg vlastního kapitátu po přeměně spo/ečnosťi (včetně fondu z přecenění)
DalŠí významné Údaje vztahující se k přeměně

6.

7.

8.

9.

9.1.
9.2



Příloha k účetní závěrce k 3 I.l2.201 5
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

Učetní iednotka: Nadace KARDIOCENTRUM ceské Buděiovice
Sídlo: Klaricova 22, Ceské Buděiovice
Právní forma: nadace
Rozhoduiící předmět podnikání: Získávání darů k podpoře léěbv a prevence kard.chorob
Datum vzniku: 17.',,2.1999
lc: 47235292
DIC: cz47235292

obecné infbrmace

1. Popis účetní jednotky

2. Zakladatelé, zřizovatelé: MUDr. Milan Vambera, CSc., r.Ó' 4406241073
České Budějovice, Pekárenská 11
MUDr. František Toušek, r.č. 5105211268
České Budějovice, otakarova 6
|ng. Miroslav Šedek, r.c. 500605/171
Ceské Budějovice, E.Destinové 42

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v nadačním rejstříku

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)

4. organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém
účetním období

Činnost nadace řídí čtenové správní rady nadace prostřednictvím tajemnice nadace.

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

Ve sledovaném obdobídoŠlo k následujícím změnám: ,

Funkce Původní člen člen I Datum změn

6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnosťech
vyšší neŽ 20 olo

Funkce Příjmeni Jméno
oředseda správnÍ radv MUDr. Vambera, CSc. Milan
členové MUDr. Toušek' FESo. František

lng. Šedek Miroslav
oředseda dozorčí radv MUDr. Pešl Ladislav
člen dozorčí radv Malechová Jiřina
člen dozorčí radv Chlandová Jana

Název
společnosti

Sídlo Výše podílu na
základním
kapitálu

Výše vlastního
kapitálu

soolečnosti

Výše účetního
výsledku

hosoodaření
XXXXXXXXXXXX



Příloha k účetní závěrce k 3 l.l2.2015
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

7. Zaměstnanci společnosÍi, osobní náklady

PoloŽka
Zaměstnat

BěŽné
účetní období

rcicelkem
Minulé

účetní období

Z toho řídicícl
BěŽné

účetní období

pracovníků
Minulé

účetní období
Průměrný počet zaměstnanců 1 1

Mzdové nákladv 131 129
odměny č|enům statutárních orgánů společnosti
odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Nák|ady na sociální zabezpečeni 0 0
Sociální náklady
osobní náklady celkem 131 129

8. Poskytnutá peněžitá čijiná plnění
VÝše peněŽního a naturálního plnění stávaiícím členům oroánú

Druh plnění
statutárních řídicích dozorčích

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

Půičkv a Úvěrv
Poskvtnuté zárukv
Důchodové ořiooiiŠtěn í
Bezolatné uŽívání auta
J iné
Celkem X X X X X X

VÝše peněžního a naturálního plnění bÝvalÝm členům oroánů

Druh plnění
statutárnich řídicích dozorčích

BěŽné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

PŮičkv a úvěrv
Poskvinuté zárukv
Důchodové ořiooiiŠtěn í
Bezplatné uŽivání auta
Jiné
Gelkem X X X X X X

PouŽívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování
PouŽívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závérce
jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o Účetnictví, ve zněnívyhláŠky č.50412002 Sb.' kterou se
stanovÍ obsah Účetní závěrky pro účetní jednotky, u ,kteých hlavnÍm předmětem činnosti není
podnikání .

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
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společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

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

1.2 Způsoby oceňo$ánídlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vymezení nákladů
s jeho pořízením souvisejících:

a) účetníjednotka oceňuje DHM dle $32 vyhl. 504/2002 Sb.

1.3 oceněnicenných papírů a majetkových podílů

a) oceněnÍ cenných papírů - pořizovací cenou.

b) 1.4 ocenění příchovků a přírůstků zvííat

a) ve sledovaném účetním období ÚČetníjednotka nevykazovala příchovky ani přÍrůstky zvířat

2. ZpŮsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Druh majetku pořízený ve sledovaném účetním obdobi
oceněný reprodukční pořizovací cenou

Zpúsob stanoveni
renrodukční pořizovaci cenv

YXXXXXYX

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
a) odpisový plán účetnÍch odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetníjednotka v

internísměrnicivsouladus$28odst.2zákonaoúčetnictvíavycházelazpředpokládanédoby
jeho pouŽivání. Daňové odpisy se neuplatňujÍ.

c) odpisový plán Účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila účetníjednotka
v interní směrniciv souladu s $ 28 odst. 2 zákona o Účetnictví a vycházela z předpokládané
doby jeho pouŽívání.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

7. acenění majetku reálnou hodnotou

a) Ve sledovaném Účetním období nepouŽÍvala účetníjednotka ocenění reálnou hodnotou,
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku aztráý
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetnÍ

jednotky

1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetniobdobi

Zdaňovací období Důvod doměrku VÝše doměrku
XXXXXXXXXXX

1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry

1.3 Rozpis odloŽené daně ze zisku

1.4 Rozpis přijatých přídělů z prostředků NlF na zvýšení zákl.jmění

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob

2. Významné události po datu účetní závěrky

Rok splatnosti Uvěrv celkem
rok x
rokx+1
rokx+2avice
CELKEM XXX

Položka Gástka
od loŽený daňový záv azek X
odloŽená daňová oohledávka X
odloŽená daň vvkázaná v ÚčetnÍ závěrce X

Uče| dotace Poskytovatel Cástka
Běžné období Minulé období

0 0

Druh zásob BěŽné účetní obdobi Minulé účetní obdobi
Manka Přebvtkv Manka Přebvtkv

xxxxx

Den Událost Vliv na položku
rozvahv

Vliv na poloŽku
vÝsledovkv

Peněžní vyjádření
změnv

XXXX

3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
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3.1 Hlavní skÚpiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku Pořizovací cena oprávkv Zůstatková cena Přírůstky UbytkyBěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minu|é
období

Běžné
období

Minulé
období

BěŽné
období

BěŽné
obdobíPozemkv 3497 3497

Stavbv
Samostatné movité
věci a soubory
movitých Věcí

126 126 -1 23 -108 J Ó 0 0

Stroje, přístroje,
zařízení

126 126 1a) -108 2 18 0

Dopravní prostředkV
lnventář

ostatníDHM

Nedokončený DHM
0 0 0 0

Celkem
3623 3623 -123 -108 3 18 0 0

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku Pořizovací cena oprávkv Zůstatková cena Přírůstky llbvfkv
BěŽné
období

Minulé
obclabí

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

Běžné
období

Běžné
obdobíSoftware

ocenitelná práva
Nehmotné výsledky
VýZkumu a VýVoie
ostatní DNM
NedokončenÝ DNM
Celkem X X X X X Y X X

3'3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Neuhrazené spta-t<y sptatrre

Neuhrazené splátt<y sptatrre

3.4 NejdůleŽitější přírústky a úbytky dlouhodobého majetku



Název maietku Pořizovací cena
BěŽné účetní období Minulé úěetní období

Gelkem X x

Příloha k účetní záyěrce k 3 l. l2'201 5
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3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
(např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativnÍ evidenci)

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíŽeného zástavním právem

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tžním a účetním oceněním

3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (lv. 3.1. h)
Přehled majetkových cenných papírŮ a majetkových ÚčastÍ v tuzemsku a v zahraničí

4. Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo sníŽení vlastního kapitálu

PoloŽka Cástka
VÝsledek hosoodaření ( + zisk' -ztráta) 137
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu

PoloŽka maietku BěŽné účetní období Minulé účetní obdobi
Uěetní

hodnota
Forma

zaiištění
Uěetní

hodnota
Forma

zaiištění
Celkem x x X X

PoloŽka majetku
BěŽné účetní období Minulé Úěetní období
Učetní

hodnota
TrŽní

hodnota
Učetní

hodnota
TrŽni

hodnota
Celkem x X X X

BěŽné účetní období
Druh cenného

papíru
(maietkové účasti)

Emitent Poěet
akcií

Nominální
hodnota

Přijaté
dividendy

Celkem x

Minulé účetní obdobi
Druh cenného

papiru
(maietkové účasti)

Emitent Poěet
akcií

Nominální
hodnota

Přijaté
dividendy

Celkem X X X

Běžné účetní období Minu!é úěetniobdobí

ýlastnÍ imění 19450 19450

ZákonnÝ rezervni fond
Fondv 1017 1017

NerozdělenÝ zisk minulÝch let 41 37 400c

Neuhrazená ztráta minulÝch let
VÝsledek hosoodařenÍ běŽného obdobÍ BS 137

Vlastní kapitál celkem 24694 24604

4.2 Rozdělenizisku (úhrada ztráty) minulého účetního období
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Tvorba (+) nebo čerpán -)fondů
Tvorba (+) nebo čerpán ) nerozděleného zisku minulých let 137
Tvorba (+) nebo Úhrada (-) neuhrazené ztrátv minulÝch let

4'3. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty| běŽného účetního období

Doplňující údaje k daňovému přiznání:

Výsledek hospodařenÍ - hlavní Činnost: g0 244 Kč
Ř.+o-Nartaoy daňově neuzn. . 532 845 Kč
Ř.tol-R'rijate da'ry : 3 000 Kč
R.102- Uroky BU: 8221 Kč, zdaněné sráŽkovou daní
Ř.l oz-Úrory z term.vkl.: 610 693 Kč
Uroky z nadačního jměnÍ, zapsaného v obchodnÍm rejstříků: 597 323 Kč
Ř.zzo -zanad daně : 113 037 Kč
Ř.zlo-zat<lad daně po úpravě: 0 KČ
Ř.zgo- daň z příjmu: 0 Kč - sráŽková daň 1 562 KČ
Řaoet 25'1 - částka oodle 620 odst.7 zák. o danícl

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po Ihůtě splatnosti

5.2Závazky po lhůtě splatnosti

PoloŽka Cástka
Výsledek hospodařenÍ ( + zisk, - ztráta) 89
Tvorba +) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba +) nebo čeroánÍ (-) statutárních fondů
Tvorba +) nebo čeroání (-) nerozděleného zisku minulÝch let 89
Tvorba +) nebo úhrada (-) neuhrazené ztrátv minulÝch let

ádek 25'1 - Částka podle s20 odst.7 zák. o daníc mu
Rok Kč
2009 61771,- dodaněno v roce 2012
2010 77561,- dodaněno v roce 2013
2011 300000'- dodaněno v roce 2014
2012 98492'- dodaněno v roce 2015
2013 28250.- + 77561,- = 105 811
2014 300 000'- (37 448 Kč zdaněno)
2015 1 13 037,-

Počet dnů po
splatnosti

Běžné účetní období Minulé účetní období
Z obchodního

stvku
Ostatni Z obchodního

stvku
ostatní

90-1 80 X X X X
180 a vice X X X X

Počet dnů po
splatnosti

BěŽné účetní obdobi Minulé účetni období
Z obchodního

stvku
ostatní Z obchodního

stvku
ostatní

90-1 80 X X X X
180 a více X X X X
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5.3Závazky po lhůtě splatnostivůči sz, zP,FU

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

s.+ Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu upIatnění zástavního a zajlšt'ovacího práva

5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v Íozvaze
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetnÍ rezerva)

Tvo zárukv Příiemce zárukv Sledované období Minulé období
XXXXXXXXXXX

5.6 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Popis nei isté skutečnosti ovlivňuiíci faktorv odhad finančního dopadu

XXXXXXXXXXXX

6. Rezervy

7. Výnosy z běžné činnosti

BěŽné období Minulé období
Pohledávky kryté zástavnim právem X X
Závazkv krvté zástavním právem X X

Další sledované závazkv (peněŽní i nepeněŽní) X X

Druh rezervy
Minulé účetní obdobi BěŽné úěetní období

Zůstatek
k 1.1.

Tvorba Cerpání Zůstatek
k31.12

Tvorba Gerpání Zůstatek
k31.12

Zákonné rezervv

ostatní rezerVV
Rezerva na daň z
přÍimŮ

Celkem
X X X X { x X

Výnosy
BěŽné účetni období Minulé úěetní obdobi

Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí
TrŽby za vlastni
vÝrobkv

ÍrŽby z prodeje
sluŽeb

1 090 1 090 0 817 Óll 0

TrŽbv zazboŽí
Čeroání rezerv
ostatní výnosv
Celkem 0 0 X X X X

10
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Běžné účetni období Minulé účetní obdobi
Druh vÝzkumné činnosti Výdaie Druh výzkumné činnosti VÝdaie

VÝdaie celkem Y X

8. Výdaje Ýynaložené v prŮběhu účetního období na Výzkum a VWój

Dary
Výz n a m n í pos kytovatel é darů :
Soukromé osoby
Celkem 3000 Kč
Význam ní přÍjemci darů :
Nemocnice České Budějovice
Lékaři kardiologové
Celkem 325 299 Kč

Sestaveno dne:
29.3.2016

Sestavil:
Holečková

ffi

11



Příspěvky a dary poskytnuté nadací v roce 2at5

stav k 3L.I2.2AL5

příjemce daru Kč oředmět

MUDr. Júlia čanadyová 6 000,00
iazyková korektura článku do odborného
řasopisu

MUDr. Vojtěch Kurfirst PhD L4tL,O0
členský popl. v Evropské asociaci pro srdeční a

hrudní chirurgíi na r. 20]-5

M UDr'Martina Krupauerová L20879,O0 Monitorovací systém CardioPoi nt-Holter

Nemocnice České Budějovice 50 000,00 Den Jihočeského Kardiocentra

MUDr' Stašková 3 02s,00 poster

MUDr. Radka Panyová 55 539,00 ECG Holter - Grant 2015

MUDr.Bulava, MUDr. Haniš 3 025,00 ooster

lékaři kardiologové 35 420,00 časopis ř'uropean Heart Journal

MUDr.Aleš Kovářík 20 000,00 Grant 2014 - 2. část

MUDr. Dita Nováková 20 000,00 Grant 2014 - 2. část

MUDr. Martina Zítová 10 000,00 Grant 20L4 - 2. část

součet 325 299,00



Uložení finaněních prostředků Nadace Kardiocentrum České Budějovice
stav ke dni 31.12.2415

í/ Termínované vkladv

10 7o4 ooo,oo Kč uloŽeno v oberbank AG, pobočka Česká republika,
čís |o ú čtu te rm í n ova né ho vklad u : 20 22900025 l 8040
/ od 12.5. 20A8 do 11 .5.2018/

NnonČNí.lnnĚNÍ zapsané v oR

6153 ooo,oo Kč uloŽeno ve SBERBANK CZa.s., pobočka České Buděiovice,
číslo účtu termínovaného vkladu: 4205081375/ 68a0

/od 24.5.2013 do 23.5.2016/
runonČNí.lnaĚruí zapsané v oR

600 ooo,o0 Kě utoŽeno Ve sBERBANKcza.s', pobočka České Budějovice,
Čislo účtu termínovaného vkladu : 4205098177l680a
/od 4.6.2015 do 3.6.2418/

runoeČruí.lrrrlĚruí zapsané v OR

NADAČNÍ JMÉNÍ zapsané v oR celkem: 17 457 000,00 Kč

2l BéŽné úéN

Komerční banka a.s.' pobočka České Budějovice, číslo účtu: 53537231la10a
oberbank AG, pobočka Česká republika , číslo účtu: 70í2004940/8040
$BERBANK cza.s., pobočka České Budějovice, číslo účtu: 4200148569/6800

í 4oo ooo,oo Kč uloŽeno ve SBERBANK GZ a.s., pobočka České Budějovice,
Čislo účtu termínovaného vkladu : 42050981{8516800
/od 4.6.2A15 do 3.6-2018/

Zpracovala: tng. Maie Šedková
Dne 1.2.2016
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Rozpis nákladů a výnosů v roce 2a15

{3ň#

'{č
čísís ,ffiEev

tákldy 5Ú'! snď€k r*ateriálu 5 320-0É

5'i8 ďt-ŤŽfoFí 58'q53,ffi
s21 mzdové nákladv 130 500,0c
532 Jaň z nemovitostí 491,0C

54C Jary poskytnuté 325 299,0(
54€ :oolatkv bankám 6 09C,9r
551 rdpisv hmot. maietku 14 910,0(

5912 sráŽková daň z úroků 1 561,9e
ÁoE loolatek daně za rok2a14 81,0(

{nosy 602 oachtovné 1 090.0(
6441 Úrokv z běžných účtů 8 305.5S

6442 jrokv z termín. vkladů 610 693,0t
682 larv ořiiaté od fuzickÝch osob 3 000,0(



Movit',ý a nemovitý maietek Nadace Kardiocentrum České Buděiovice

stav k 31.72,20r.5

invent.
číslo

Nrízev pořizovací
cena

poznámka
(umístění - užívá)

Stavební parcela ) 894/ 1 4, 1 5 3 497 300,00
44107 PC Acer As E 700, tiskrirna

Samsung
41 909,00 Ing.Sedková administrativa

nadace
4611,1 N otebook Acer TÍavel Mate

s přísl.
21 338,00 Kmórologické oddělení

Nemocnice C'Buděj ovice,
Dr. Toušek

47111 Počítač PC Core s přís{. 30 494,00 Potřeby nadace
Dr. Vambera

48/12 PC sestava včetně
příslušenství,
tiskrárna CANON

32231,04 Kancelář nadace
Ing.Šedková
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Tento v}ipis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal .KRAJSKÝ soUD V čEsKÝcH BUDĚJoVlcícH [lč 00215586}'dne 14.6.2016 v L2:o2:o8'
EPVid :mBsw/MkRXlEiP3dq4lSBg

Výpis

z nadačního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Česlcých Budějovicích

oddílN, vloŽka71-

Datum zápisu: 17. prosince 1999

Spisová značka: N 7]- vedená u Krajského soudu v Českych Budějovicích

Název: Nadace Kardiocentrum České Budějovice

Sídlo: t<laricova 873t22, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice

Identifikační čís!o: 472 35 292
Právní forma: Nadace

Účel nadace:
a) získávání a účelné vyuŽívání peněŽiých a nepeněŽiých darů od ýzickych a

ich osob k revence a léčby kardiovaskulárních chorob

o; poopora státních i nestátních zdravotnickych zaYízení, zejména s

kard iologickym a kard ioch i rurgickym programem, sídlících především v

iihočeskému regionu

ďorganl z ace Zd ravotnické osvěý zaměřené na prevenci kardiovaskulárních

chorob
ol poopora vsecrr forem vzdělávání lékařů a středního zdravotního personálu v

oborech kardiologie a kardiochirurgie, zejména poskytováním grantů, stipendií či

jiných finančních příspěvků na odborné stáŽe, specializované kongresy v

tuzemsku i v zahraničí, členství v mezinárodních profesních organizací, nákup

odborné literatury
e) podpora ověřování, případně vyvoje novych vyšetřovacích a léčebných metod,

zet ii a kardiochirurqii
r1 rirel naoace je veřejně prospěšný. Účel nadace můŽe být rozhodnutím

zakladatelů ve smyslu potřeb rozšířen, případně změněn, ve smyslu ss 321--326

zákonač. 89/2012 Sb.

Správní rada:
předseda správní
rady:

MUDr. MILAN VAMBERA, CSc., dat. nar. 24' června L944

PekárenskáIoz}tLL, České Budějovice 3,37o 04 České Budějovice

Den vzniku funkce: 22. záÍí 2ot4
Den vzniku členství: 22' záYí 2oL4

člen správní rady:
lng. MIRoSLAV ŠEDEK, dat. nar. 5' června 1-950

Šinolovy Dvory 99, 370 0]- Litvínovice
Den vzniku členství: 22. záÍí 2014

člen správní rady:
MUDr. FRANT|ŠEK ToUŠEK, FESC., dat. nar. 21-. května 195]-

Líšnice 13, 373 4]- Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členství: 22. záYí 2oL4

Počet členů:
Způsob jednání: trlaoaci zastupuje a je oprávnén 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:

Údaie platné ke dni: ]_4. června 20]-6 05:4]- 1.12
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předseda dozorčí
rady:

MUDr. LAD|SLAV PEŠL, dat. nar' 14' května ]-964
Křesínská ]-]-09, 373 4L Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 22. záYí 201'4
Den vzniku členství: 22. září 2oL4

členka dozorčí rady:
JlŘlNA MALECHoVÁ, dat. nar' 29' května L953
č.p. 25, 392 0L Komárov
Den vzniku členswí: 22' září 2oL4

členka dozorčí rady:
JANA cHLANDoVÁ, dat. nar. 30. srpna 1-960
J. Plachý 2L54l9, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice
Den vzniku členství: 22. záYí 20L4

Počet členů: 3

Zakladate!:
MUDr. M|LAN VAMBERA, CSc', dat. nar. 24. červnaL944
Pekárenská LozztLt, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice
Vklad: ]-66 666,66 Kč
Splaceno: LOOo/o

MUDr. FRANT|ŠEK ToUŠEK, FESC, dat. nar. 21. května 1-951-

Líšnice ]-3, 373 4]- Hluboká nad Vltavou
Vklad: 1-66 666,66 Kč
Splaceno: LOOo/o

lng' MIRoSLAV SEDEK, dat. nar. 5. června 1_950

Šinolovy DVory 99, 37o 01 Litvínovice
Vklad: 166 666,66 Kč
Splaceno: LO)o/o

Nadační kapitál: L7 457 000,- Kč
Výčet majetku:

Nadační jmění je uloŽeno na zvláštních účtech:
a) účet číslo 2022900025/8040 u oBERBANK A.G., pobočka České Budějovice
b) Účet číslo 4205081_375/6800 u SBERBANK cZ a.s. České Budějovice
c) Wertpapierdepot 68.L50.739 u PRIVATBANK A.G. der Raiffesenbank
Oberosterreich - Prag

Údaje platné ke dni: ]_4. června 2oL6 05:41 2t2
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NEMOCNICE
ČESKÉ BUDĚJoVlcE, a.s'

České Budějovice' B Němcové 585/54, PSČ 370 01

TISKovÁ zpnÁva

Nemocnice české Budějovice' a. s.

31.3.2015

Špičky české kardiomedicíny si vymění zkušenosti se svými jihočeskými kolegy

Hluboká nad Vltavou Se ve čtvrtek 2. dubna stane na celý den centrem české kardiologie a

kardiochirurgie. V prostorách zdejší Mezinárodní školy Townshend Internationaltotiž

Nemocnice české Ěudějovice, &. S', poÍádájíŽdvanácd Den jihočeského kardiocentra.

odbomá konference, které se zúěastní špičky české kardiologie a kardiochirurqie, bude zahájena

v 9 hodin. U ,jednoho Stolu" se zde sejde většina současných nejqýznamnějších osobností

tuzemské kardiomedicíny spolu s ,'terěnnímť'lékaři z celého Jihočeského kraje. Chybět nebudou

například profesor Jarr Pirk, prof. Josef Veselka, prof. Aleš Linhart a další odborníci'

,,Prestiž této akce je od jejíIto vzniku velmi vysoktí. Proto se o ni zajímají lékaři z ostatních

íuzemských kardiocentěr, a to nejenom předntÍšející, ale i ti' kteří zde získúvají informace'

Hlavním smyslem a cílem této aice je tótiž rozšířit poznatky v kardiochirur-s_i! a kardjologii 
' .

mezi terénni a praktické lěkaře,r, uvedl primář Kardiologického oddělení Nemocnice Ceské

Budějovicel &. S.t MUDr. František Toušek, FESC'

Svou práci budou vedle odborníků z ce!é České republikyprezentovat na Hluboké také lékaři

českoůudějovického kardiocentra. To se z hlediska přístrojové vybavenosti a kvality

poskytované medicínské péče řadí v současné době mezi nejýznamnější specializovaná

ietur'm pracoviště svého druhu v ČR. Mezinárodní prestiž získalo v oblasti chirurgické léčby

onemocnění aortálních chlopní a je mimo jiné tuzemskou jedničkou v transplantacích srdečních

chlopní lidského původu.

,,JÝa Dni jihočeského kardiocentra se zde prolínají témata jak kardiologickd, tak
'íardiociirurgickd, 

čili operatéři zde jednijí s těmi, kteří jim posílají pacienty. Konference je

tak určena tiké pro proitir*é lékaře-, ambulantní internisty, ambulantní kardiologl i lékaře z

okresních nemocnic, kteří tak mají možnost sezntÍmit se zde osobně s největšími českými

kapacitami těchto oíorů i nejmoáernějšími způsoby |éčby," doplnil prim. MUDr. Toušek'

Lékaři českobudějovického Komplexního kardiovaskulárního centra intenzivně pokraěují v rozvoji

takzvaných miniinvazivních, neboli maximálně šetrných operací. Výjimkou nejsou ani tak

s1oŽité žiluoky,jako například jížzmíněné ýměny aortálních chlopní. Tam, kde kdysi bylo

nutné otevírat'celý hrudník, si nyní lékďi vystačí v celé řadě případů pouze's drobnými řezy.

Lidé, kteří ještě před deseti lety na onemocnění srdce umírali, dnes dostávají šanci žít dáI.

Vysoce ..ňěno je českobudějovické kardiocentrum hodnocer'ro také v oblasti léčby akutního

infarktu myokardu.

,,Maximúlní prostor se snažíme ddvat kotegům z okresních nemocnic, kteří jsou vedle
'záchranné 

síužby těmi, kdo k núm odesítdivé paciený. Den kardiocentra je určen všem, kteří

se problematikou srdečních onemocnění zabýiají, Kongres přintÍší možnosti osobních diskusí

o ionkrétních případech, debat o spróvných postupech téčby, zejména v akutních případech a



NEMOCNICE
ČesxÉ BUDĚ;oVtcE, a.s'

České Budějovice, B. Němcové 585/54' PsČ 370 01

podobně' Cíl je stejný, closažení maximd|iy9žné kvality pěče o naše pacie"; W^r;
]!r:'r:: !::,r:':':::::!!'d'm-t1sr.ěšn9 (čbll, osrtto niien mezi veřejností, ale také mezilékaři v terénu, se vyplticí a vysvětlije nárůst včasných ,ai,í,i,',l -r;;,i;T;}.i;;r;:::,fr:r1:infarkt ů r" konstatoval primář Toušek.

Den jihočeského kardiocentra není uzavÍený pouze pro kardiospecialisty. Problematika léčbysrdce' pro Život klíčového orgánu, je vysoce multioboro vou záležitostí' Na programu tak nebudechybět například vystoupení primáie Ňeurologického oddělení Nemocnice'Česr<e Budějovice' a.s'' MUDr' Svatopluka ostrého, Ph.D., na témá organizacepéče a moŽnosti léčby ischemickécévní mozkové příhody, tedy mozkové mrtvice.

"Problematika cěvních mozkovýctt příhod je velmi blízkd pro kardiologii i neurologii. Řactarizikových faktorů ovtt13uitctyn 
.vzittr tohóto ,rn-rrrěrí, například vysoký krevní tlak, jestejná pro oba obory. Účastníci kongresu tak získají detailní ínfor*rrž taia o vývoji léčby iktuv českobudějovické nemocnici," poinamenal prim. Toušek.

Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovicer 8. S., se z hlediska přístrojovévybavenosti a kvality poskytované medicínske peJ. r"a .JJtri n";rope hodnocená'specializovanálékařskápracovištěsvéhodruhuvnašízemi.Sóučailěj.;'.;j#,ffi;řu'l"iniut"-]
v transplantacích srdeěních chlopní lidského původu. ť'";;;e;;ň;kňá e..i"ň'oe:ovickékardiocentruT 

| "yj]T\"u 
transfilaniaí;.l"i;9;Jďi"'r"""o'"ř,če o pacienty s postižením srdce. Totopracoviště, jehoŽzá*.ladem je kardiologiikďakarol".r'm.gi.iie oaact"ni eeskobudcjl"vili:1j;#:;vzniklo v roce 1998 a nyní patří mezi ú uro"a1touunyihxffi"*nich kardiovartui".*-i"r, center Ý Češkérepublice' Péčí zhruba.etyri"itty 

'á"istn rotařri a l5ó.".*;il;;iljř;ňi;řďóó pacientů.Spádovou oblastí kardioóentru p.o ir't"*"*"]ř*aiáffiř.Jir''irlou..w kraj, spádovou oblast prokardiochirurgii a ýkony v ob]ásti arýmologie 
" 
k;ňi;;;iňi".l, p"t.pr"al 

"",i:i "'.:en 
celé jižrrí Čechy,,

iilJiff':.'ěř 
polovina kraje Vysočňa a eašt Pk;.k;h; i;;j;;;.fi;;;;'ilJ;'ilm žije pÍibližně v25

Nemocnice České Budějovice, a. s.,.patří se svou lůŽkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největšízdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje zák?adní,specializovanou i Vysocespecializovanou péči prakticky vé všech meaióinšty.t' ouo...t' zejména pro celý jihočeský
region.
V Nemocnici České.Budějovice, jejímŽ jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročněhospitalizováno okolo' 53 tisíc paóióntů. Lekaii zde provedou více než 3ótisíJ operačníchzákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetřeni a iéčebných vykonů. Loni se zde narodilo 2267dětí.
Nemocnice má pruměmě 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů vJihočeském kraji' Za posledních sedm let nemocnice investovala áo svého rozvoje více než l,6miliardy korun.
V loňském roce českobudějovická nemocnic e zvítězi]av celostátní soutěži Nemocnice 20l4v kategorii finanční zdraví.

Kontakt:

MUDr' František rouLek, FESC. - primář Kardiologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.tel.: + 420 387 874 301
e-rnail: kardiologie@nemcb.cz
www.nemcb.cz



r--

8l Í%Ws ffiwmák úterý 9. června i

ffiffiffiffifo ffiffi ffiffiffiffiffiK potřebují
každÝ rok tisíce pacientů

Kdo z Jihočechů ještě před
dvaceti lety potřebovď ope-
raci srdce, musel doufat, Že
na náwh budějovických té_
kařů kýtmou kardiochirur-
gové v některé z praŽských
klinik. Dnes mohou přimo
v Komplexním kardiovasku-
iárním centru českobudějo_
vické nemocnice podstoupit
kromě transplantace srdce
jakýkoli ze zákroků, které
umožňuje moderní medici_
na. Jejich rrýčet ďe jeho ředi-
tei MUDr' Ladislav Pešl ne-
povaŽuje za to nejásadnější
měřítko kva]ity poslqrtované
péče. ,,Pro nás je duleŽité, co
o nás říkají naši pacienti.
NejvětšÍm úspěchem, kte_
rým se českobudějovické
kardiocentrum můŽe pochlu-
bit, je poctivá a dobře odve_
dená práce," zdůrazňuje.

Sám byl u začátků budová-
ni tohoto pracoviště. ,,Kardi-
ocentrum bylo zďoženo v ro-
ce 1998, to bylo vywchoiení
pětiletého úsilí tehdejšího
ředitele nemocnice doktora
JiřÍho Bouzka. Musel tu byt
ale také 6řm lidÍ, kteřÍ při-
spěIi svým umem, znalostmi
a zkušenostmi. A samozřej-
mě byla potřeba také ne-
zmérná píle a nasazení,"
vzpomíná Ladislav Peš}.

Jako prtrnÍ vzniklo v Budě-
jovlcích kardiologické oddě-
lení' }Íere spol'upracovďo
s pražskýni k]inikami. ,"L4y
jsme tu začali bq'asíEně v-_v-

-ietrovat pacienty. Pokud
jsme jim nemohli pomocika-
ktl'lzaclně' například rozta-
žé:lÍl:r aiŽených cév výztuŽí,
zlmá*a pokud museli být
operovanÍ' tak jsme pacien'
ty, jejich nález a anamnézu,
tenkrát buseli jezdit prezen-
tovat dď'h"ahy' na věh]asné
kliniky, kde se rozbodlo, zda
je tamní tékďi budou opero-
vat. Většinu pacientů jsme

Řroml komp|exrí}o lardig.yaskutárníbo centra Ladislav Pešl
považuje na nejvéGí úspěch dobře odvedenou práci.

mocnici, jejíŽ lékďi uŽ v
1999 doporučili k operat
odvozili do Prahy sedn
vek pacientů, tak
vzniklo také kardioch
gické oddělení. ,,Byl to d
velký milník.na cestě k,
nímu kardiocentru.
jsmese vroce2000dosta
nejnižšÍ formy kardioc,
na tu prosťřední. Znamr
to ale zase spoustu nov(
ce. PříŠ}i sem tři zkušen
diochirurgové z IKEMI
kteří sem přesidlili, ji
časem Wátili do Prah:
díky jim se tu rozjela k
ká kardiochirurgická o
tiva. Hned se ukázalo, ja
bylslirrrbý dluh ve zdra
péči. Jen první rok jsn:
operovali tísÍc pacíentt
lrteré byla do té doby
t&ko dostupná," vg)oč
ředitel budějovického
diocenta.

I nyní;.,byť počty ope
ných pacientů pozvolna
iy, patřÍ zdejši centrum
pilnějším v zemí. M'ŮŽe l
nárůst zákroků v inter
nÍ kardiologii. ,,Vice nt
set let jsme pnrni nejrl
nější katetrizační labor
pňponiná Ladislav Pei
konylékařů,kjejichŽ k
dennÍ pracovní náplnÍ
nejeh vyšetřování, ale i
né metody Iéčby potíží'
katetr zavedený k
tepnou obvykle z třísla
enta dnes umí roztáhnot
žené tepny, napravit
mie, ďe třeba i vyměn:
mocné srdeční chlopn
nové náhrady' ,,Prová
celé spekbum qýkonů, i
v intervenční kardiolog
Iat Lze. V kardiochir
kromě transplantací dě
všechno. Ročně operu
Šest až sedm set pacientt
stďi jsme se velmi řs€h
prvnÍ pětky co se ťyce rŤ
nosti kardiocenten Poi
telně ďe nemúžeme kc
rovat IKfiL{ua Csntn: k
ovaskulároíakptranl
chiruEie v iW,* ds

na pražské t<tiiiit<y dostali.
Bylo to ovšem velmi krko-
Iomné' Po práci v nemocnici,
která mnohdy končila aŽ
o pulnoci, jsem druhý den
vstávď před čtvrtou hodinou
ráno, je} do Frahy, abych tam
v sedm ráno mohl prezento-
vat pacienty a v deset hodin
uŽ jsem byi zpátky v Budějo-
vicích na oddělení," líčí ještě
nedávnoupraxl

Mit problémy se srdcem
nohl b:it jeŠtě neřárto po-
radný prušvi}r- Spmta3izova-
1osena ně jen nÉ,hďíkkli:nik
v zemi a až p'EděiÍ se'rozšířil
dál. ,,Kdýmá člověk infarkt,
péče musí být dostupná, pro-
to Ceská kardiologická spo_
lečnost dospěla k závěru, že
v kaŽdém kraji musí být jed_
no kardÍocentrum' Ukazďo
se, Že léčba stentem, angio_

plastikou v přÍpadě akutr:*to
srdečního infarktu ]ná ryei-
Iepší výsledky, není srÍ}Yna-
tebrá ďternativa. Aby ale pa-
cientům byla dostupná, ňe-
můŽete teIefonovat a sbánět
kliniku, kde by vašebo paci-
enta s infarktem vsali akam
by potom dalšÍ ři hodiny jel.
Když uŽ začne inťarkt, počí_
tajÍ se minuty. Cím dřív se
člověk dostane do špitálu,
kde jsou na ta.kovou léčbu
připravení' tím wšší má pa-
cient šanci na přeŽiti, ďe ta-
ké na dobrou kvďifu Života
po infarktu. Naopak čím déle
budete mÍt tepnu zavřenou,
tím víc srdečního svalu vám
odumře a tim slabší srdce
vám do konce života zůsta-
ne," zdt7razňuje MUDr' Ladi-
slavPešI.

v českobudějovické ng. ředite]
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,,Jediné, co nám chybělo a
podďilo se vybudovat v roce
2008, byla kompletní arytmo_
logická péče. Tady se do té
doby, podobně jako dnes
v kazdé okresnÍ nemocnici,
sice zašívďy budíčky, to je
vcelku jednoduchý qýkon,
ďe ty komplikovanější chy-
běly. Patří sem třeba sloŽitěj-
ší kardiostimulátory, jimiŽ
dnes umime jednak zachrá-
nit před náhlým srdečnÍm
úmrtím, zhoubnou arytmií,
jednak lze zlepšit qýkonnost
srdečnÍho svďu jako pumpy.
V současnosti provedeme ta-
ké kolem pěti, šesti set radÍo-
frelrvenčnÍch ablaci za rok,
coŽ'nás drŽí na ťetím místě
v republice. Co se |ýče.b;.rdíč_
ků a sloŽitých stimutáčnÍch
systémů, i tam se fužime na
jednom z přednÍch míst v ze_
mi," přďstavuje dďší drr]e
Žitou součást lrardiocenta.

BÉdějovickým_ kardiocen-
trern projde kďdý rok takové
kvantum lidi a tékďi tu pro-
vedou tolik zákroků, že pací-
enti těŽko najdou nemocnici
se zkušenějším limem zdra-
votnÍků ,,.A,ni profesor ve fa_
kulhí nemocnici není na sá-
le osm hodÍn denně. DuleŽití
jsou ti lékaři, kteři operujÍ
kazdý den, pak budou ve
svém oboru dobřÍ," zdiraz-
ňuje MtIDr. Ladislav PeŠl-

co tedy pacienta, který do
kardiocentra kvuli bolestÍ na
prsorr přijde, čeká? V prvnÍ
radě vysetřenÍ. ,,Lékďi 4iis_ti sd4 jsou vaše potÍžé'škti-'
tecaě Bd srdce a pokud ano,
pak je otázkou, jestIi jste ne-
mocný.,ptolik;,'že musíte zů-
stat teďhběd:ve špitale a pod-
stoupit.Ýšěbhna mofuá dalši
vyšetřeni plus dalši ošetření-
Pro akubÍho pacienta máme
luŽko vŽdycký. V opaČném
případě máte čas si vyřÍdit
některÉ. věci a dostanete,teř:
mín na přijetí na kardiolo
gické oddělenÍ třeba z'a W-
den," vysvětluje lékď ob-
vyklý postup. Zádný z paci-
entů na ošetření nečeká déle
neŽ-čtrnáct dní. Výjimkou
jsou zákroky, na které je tře_
ba pacienta připravit napří_
kladředěnímkrve.

,,Po přijetí následuje série
vaŠeťření. odběry krve, do
hodiny známe výsledky,
EKG máme prakticky oka_

ŘRou pnoatÉMŮ umí tékaři kardiocentra vyřešit takzvanými mi_
niinvazivními metodami. Často se k srdci dostávajíjen pomocí
katetru zavedeného do tepny v tříslech.

mŽitě; nasleduje echokardÍo_ zákrok úplně bezpečný,
grafic'ké w-šeďenÍ, to,máte abychom věděli, co presrié
zpnividla do tří hodin hoto' , ěekat. Jen ve rrýjimóčných
vf, Pokud to nehořÍ. Pokud přÍpadech nemůíe p"óíu''i
jde o běžÍeí infarkt, máme čekat ani hodinu, to še býká
výsledky hned. Pak vás od- tak pěti, nanejr4ýš deseti pa-
vezou do katetrizačnÍ labo- cientu zatok,,. odhaduje La-
ratoře' kde vám uděláme r,ry- dislavPešl.
šetřeÚ třís}em" prohlédnem e
gi4q'Ie!ůgenP'várlitétepny, ostatnínemocniještěpřed
\terg -zasobqjÍ srdďní sval operací podstoupí armáana
dkysličenou krvÍ a Ž*ri'xami. Y}'šeení' ,,tviušime mít o
Vtétofázimámejasno oůÚE tónn ďověkú aóstalóení ou
co pacient poffebuje, a mtiž+ lázek, vědět o něm všeóhno,
me jednat. KdyŽ 4iistÍnne, Že protoŽe ho posíláme za prvé
jsou tam zižené tepny;které ' na celkovou anestezIi,- za-
je třeba roztáhnout, okamži- druhé na mimotělní oběh atě na vyšetření navazuje potřebujeme vědět, Že aŽbu-
oŠeťření. Samobrá angio- de muset opravené srdceplastika trvá podle nďoč- znovu začít pracovát, ió-ió
*osti od 15 minut do tří h+ zvládne. KdyŽ zjistÍme rizika
din. Z laboratoře uŽ pacient a musíme paóienta přesto

',ffichází 9ietř9nÝ a vé větši operovat, je'aritezito riit na
n! nřinadů můŽe druhý den moáré komplikace př!p*ave.
odejÍt domů," lÍčÍ šéf kardio ní. NejhoršÍ, co nůze chinr-centraběŽnýscénríř. ga potkat, je prekvapnÍ na

Exisťuje ďe přibliárě deset tri#'ffiBffi;ťj:-'procent pacientu s ischenic- nak".. Ťypýěttujb arivoa póe-
kou chorobolr stdeční, u kt* ..'Evych priprav.
rých angioplastika není tím
sprátrným řéšenÍma pacient Naopak představa ďou-
musí b:it operován. ,,Je má1ď'.' hých {ýanri v nemocnici ne-

'těch, kteří nemohou být před musí většinu operovaných
operací jeden nebo dva dny trápit. I ti odchází v průměru
r,ryŠetřenitak,aby pronějbyl během osmi dnÍ,po zákroku

do domácÍho léčení. Nez
mená to ďe, Že jsou v 1

okamŽiku úplně'flt, třeb
často uŽ brzy po zákroku
velkou úlevu. ,,Pnrni mi
se můŽe leccos přiho
nejde o Život ohrožující
vy, ďe pacienti musí
moŽnost kdykoli do nen
nice dojet a nechat se oŠet
Čtověk po klasické srdr
operacÍ se do nějaké for
zpravidla nedostane ď
než za měsíc, rána a srdc
úp]:rě zahoji aŽ po třech
sÍcích a kost definitivně
roste aŽ po Šesti měsícír
naztračuje lékď moŽné k
plikace, kvuli jejichŽ riz
by operovaní neměli porr
vat iéčebný reŽim.

Jen pár dnÍ na nemoc
ním luŽkrr si poleŽi i ti,
potřebqií napravit arytr
Vyšetřeni jsou jiŽ obvyk]r
ambulantnich speciďi
Poté, co absolvují zák;
kterýtwázhrubajednua
hodiny a lékaři při něm
mocí takzvané ra
ffekvenčnÍ ablace prost
nictvÍm tátetru zaveden
do těla tříslem nastaví st
ten správný rytmus, zů
vaji v kardiocenffu asi
dny a dál uŽ chodÍjen na
bu]antnÍkonboly.

PřestoŽe si lékaři kar
centra dnes umÍ s řadou r

mocněni srdce eleganfuně
radit, proďouŽí pacient
kvďitnÍ Život o deset až
náct}et aaž v 75 procentr
kdykoti to je moňré, sa
mÍsto otevřených ope]
k šetrným, takzvan;ýu
niinvazivním metodiá&, s
plati,že by lidé měli dělat
pro to, aby takovou por
vůbec nepotň*ovďi.,'Jt
ve]mi jednoduché. Sami
sebe niifue.''udě1at par
cí !&riiušíme se přejÍ
kouřit a pít ďkohol a mr
me'šé dostatečně hýbat,"
-dáVá na závěr ředitel karr
centra obyčejnou, ale o
účinnějšíradu.

Foto: Deník/ Hana Svít
Jaroslav S'

Připravila Hana Svít

" DatšÍ dfl seriálu z česi
budějovické nemocn
nás zavede 7. červenee
hemodiďyzačnisředist
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