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Výroční zpráua
Nadace Kardiocentrum Ceské Budějovice

za rok20l7

orgiíny nadace Kardiocentrum České Budějovice pracovaly v r.2017 v následujícím složení:

Sorávní rada nadace

MUDr. Milan Vambera' CSc - předseda správní rady
Prim. MUDr. F'rantišek Toušek' FESC
ing.Miroslav Šedek

Dozorěí rada

MUDr. Ladislav Pešl - předseda
Jiřina Malechová
Jana Chlandová

Taiemnice nadace:

-..---Ing. Marie Sedková



V uplynulém roce 2017 pokračol'ala nadace . stejně jako v předchozích letech. ve sré
činnosti se zaměřením na podporu vzdělávání" studia. přednáškové a výzkumné činnosti a
zlepšení péče o některé vybrané okruhy kardiologicky nemocných pacientú.
Správní rada nadace ( dále SR) dále pečovala o rozmnoŽení majetku nadace. Pravidelně se

scházela k projednávání otázek chodu nadace. spojených s ekonomickou aktivitou.
projednání Žádostí o podporu Íbrmou grantů. darů a jiných menších projektů' či Žádostí o
podporu při nákupu odborné literatury kniŽní. či časopisecké.
Vroce 2017 nadace přemístila své sídlo na novou adresu. kvůli nutnosti ukončení nájmu
v Klaricově ulici pro potřeby majitele objektu.
Nové sídlo nadace je nyní na adrese: Radniční l33/l' j7001 České Budejorice.

Jako každý rok' tak i v roce 20l7 SR rozhodla. na Žádost Kardiocentra Nemocnice České
Budějovice. podpořit vzdělávání lékařů přednáškovou akcí Den jihočeského Kardiocentra
2017 částkou 50 000 Kč. Akce má jiŽ mnohaletou tradici. jednalo se o jednodenní
přednáškový cyklus. pod záštitou Nemocnice České Budějovice a.s.. který se konal 30.března
20l7 v prostorách Townshend lnternational School v Hluboké nad Vltavou. Vpříloze je
oznámení akce a seznam přednášek. které byly na této akci předneseny za hojné účasti
kardiologů. inlernistů. praktickjch lékařu. ale isester zJiŽnich Čech. Smyslem této akce je
přivést do JiŽních Čech na jedno místo významné odborníky kardiology a kardiochirurgy a

umoŽnit tím i lékařům seznámení s aktuálními pokroky v kardiologii a udrŽct tak kvalitu
kardiologické. kardiochirurgické a další péče vjihočeském regionu na vysoké úrovni. Akce je
hodnocena v bodovém systému celoŽivotního vzdělávání lékařů podle doporučení České
lékařské komory a vyhovuje zejména těm. kteří nemají moŽnosti nebo čas zúčastnit se jiných
celostátních či mezinárodních akcí.

Žádost autora prof. MUDr' Mgr. Alana Bulavy PhD nadace podpořila darem vydání článku
o komplikaci kardiostimulační léčby:
Chronic lymphocýic leukemia skin inÍlltration an lCD pocket inÍěction : a case
report.Kazuistika byla zaslána do BMC Cardiovascular Disorder a po malých úpravách byla
přijata k publikaci. Publikace je v reŽimu ..open Acces"
otiskujeme vyjádřeni dvou recezentů a rovněŽ vyjádření šéfiedaktora BMJ

Reviewer 1: I read your case report with interest. I think that is an intriguing article because of the
unusuality of the reported case. lt could be important to add the following information.
First, you specify the date of implantation but it's impossible to deduce how many days/months/years
have passed till the suspected infection.
Second, the reason why the patient has an ICD is mlssing.

Reviewer 2: I found the paper really interesting, concerning a subject that has remained surprasingly
underdeveloped in literature.
I just have some questions:
Why had the patient received an implantable ICD in the 2009?
Have you also performed dermatologic investigations of pacemaker components using the
manufacturer's speciÍied patch test?
For how long did you follow up the patient after the symptoms resolution? Did he not experience any
other inflammatory reaction during the follow-up period?

a pak i vyjádření šéfredaktora:

Dear Assoc. Prof. Bulava.

Your manuscÍipt "Chronic lymphocytic leukemia skin inÍjltration mimicking an ICD pocket infection: a case
report" (BCAR-D- | 7-00016) has been assessed by our reviewers. Based on these reports. and my own



assessment as Editor. I arn pleased to inforrn you that it is potentiallv acceptable for publication in BMC'
Cardiovascular Disorders. once you have canied out some essential revisions suggested by our reviewers.
Vzhledern k tomu. Že časopis lunguje na principu "open Acccss'', l'j' každý má ke článkůrn online přistup
zdarma. poŽaduje redakce za zpracováni. otištěnía online Zveřejnění Zaplatit Částku l370 GBP. tj' při kurzu
ČNB k dnešnilnu dni ( l GBP : 30'768 CZK) částku odpovidajicí 42'152-- CzK'
V příloze naleznete printscreen Z ww\ť stránky časopisu s potvrzením částky.

Vyjádření Žadatcle o podpor u vydání :

Velice pěkně děkuji za zvážení mé Žádosti' tím spíše pak budu vdččný za podporu' jíŽ se mi
uŽjednou od vás dostalo. V případě kladného vyřízení mé Žádosti bude v publikaci uvedcno.
Že byla podpořena Vaší Nadací.
S pozdravy
doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava. Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice. a.s.. vedoucí lékař arytmologie a
kardiostimulace
Zdravotně sociální fakulta JihoČeské univerzity r' Českých Budějovicích
Lékařská fakulta Univerzity Palackého olomouc
tel: +420-727 991 400
email: rllrnhull u ii seznunr.e u

Dále SR schválila podporu publikace článku. který shrnuje důleŽitý projekt Ary/tmologického
úseku a Kradiochirurgického oddělení Kardiocentra v oblasti nejzávaŽnější ary4mie -
fibrilace síní. s názvem:
Correlates oť Arrhymia recurrence After Hybrid Epi_ and Endocadial radioÍ'requency
Ablation Íbr Persistent Atrial Fibrilation zvřejněný r.2017 v časopise Circulation - Arrh1tmia
and Electrophysiology.
Celá práce je přílohou výroČní ZpráV)

SR dále schválila Žádost o pokračování grantové podpory společný navrhovaný projekt
MUDr. Martiny Krupauerové a proÍ'. MUDr. Mgr. Alana Bulavy PhD. ( Kardioecho s.r.o.
České Budějovice a arytmologického úseku Kardiocentra Nemocnice Česke BudČjovice).
který vyŽaduje střednědobé monitorování rytmu u nemocných po ablaci paroxysmálni a
perzistentní Ílbrilace síní po ablačním výkonu. Provádí se obvykle po 6 a l2 měsících po
výkonu. Včasné detekce fibrilace síní umoŽní správnou indikaci antikoagulační terapie. ale
především včasnou indikaci reablace" která vede k výrazně lepším výsledkům pro pacienta a
zlepší jeho prognózu .

Pro tento projekt byl zakoupen. po předchozím vyzkouŠení a cenové prověrce. monitorovací
systém Bl 9800TL _ programové vybavení ( vyhodnocovací jednotka. přenašeč a 2 sledovací
jednotky. které umožňují týdenní kontinuální monitorování rýmu. Systém je znám sr'ou
spolehlivostí. nebot'je hojně pouŽíván na řadě pracovišt'v České republice.
od jeho uvedení do provozu bylo monitorován<r na dvou snímacích jednotkách zhruba 50
pacientů' asi 2/ 3 jsou nemocní po ťadiofrekvenční či chirurgické ablaci flbrilace síni . další
část tvoří nemocní po prodělané mozkové příhodě. Monitorování se provádí na ambulantním
pracovišt) Kardioecho s.r.o. a věnují se mu MUDr. Mar1ina Krupauerová a MIJDr. Radka
Panyová. PřestoŽe vyuŽití monitorovací techniky je velmi intenzivní. čekací doby na
monitorování jsou aŽ několik týdnů .



V oblasti dalšího vzdělávání a členství v odborných zahraničních lékařských Společnostech.
nadace podpořila MUDr. J. Čanadyovou a MUDr. V. KurÍlrsta PhD přispěvkem pro ČIenství
v Evropské asociaci pro srdeční a hrudní chirurgii.

Nadace podpořila Žádost MUDr. KurÍjrsta. PhD z kardiochirurgického oddělení o Zakoupení
hrudních pásů Brace plus. které se začínají pouŽívat k rehabilitaci po kardiochirurgických
operacích u pacientů s podélnou sternotomií. coŽje standardni a nejčastěji pouŽivanj operační
přístup k srdci. PředběŽné zkušenosti ukazuj í na příznivý výsledek dechové rehabilitace.
která zpevňuje hrudník po operaci a vrací dýchací poměry k normálu. Současně MUDr.
KurÍirst pokračuje v grantovém programu aplikace hrudních pásů k pooperační rehabilitaci
pacientů po podélné sternotomii. Pro.|ekt probíhající na Sociálně zdravotní Í'akultě Jihočeské
univerzity zhodnotí účinnost a přinos pouŽití této nové a relativně ler'né rehabilitační
techniky. Výsledky budou k dispozici během roku 20l8.

V neposlední řadě nadace i nadále podporovala nákup odborné literatury. Jednalo se o
časopis Heart a časopis Journal of American Society of Echocadiography ambulantní
kardiologické pracoviště Kardioecho s.r.o. v Českých Budějovicích.

Běžnou záleŽitostí jsou dary na zhotovení několika posterů pro proi MUDr.A. Bulavu
z arýmologického úseku kardiocentra a pro MUDr Zajíce, prim.doc.MUDr.A. Mokráčka,
PhD a Ml]Dr. Ladislava Pešla.

Vedení nadace se podařilo i vroce 20l7 pracovat etěktivně se svým majetkem a vytvořit
potřebné Zdroje pro financování grantů. darů i správních nákladů.

Audit Nadace Kardiocentrum České Budějovic e za rok 2017 provedený od 24.4. do 1 8.5.20l 8

neprokáZal Žádné pochybení. vŠechna účetní Í'akta byla zhodnocena jako správná. v souladu
s českým právem a směrnicemi Komory auditorů České republiky s Mezinárodními
auditorskými standardy.

Správní rada nadace je proto oprávněna prohlásit. Že i v roce 2017 nadace pracovala ve
smyslu svých stanov a plnila svůj účel ve shodč s danými právnimi předpisy.

V Ceských Budějovicích dne l0.6.20l 8

Za správní radu nadace:

MUDr. Milan Vambera.
předseda správní rady na

CSc



Zpráv a nezávislého auditora
o ověření řádné účetní závěrky k 3l. l2. 20l7

Nadace Kardiocentrum České Fuděiovice
sc sidlcln ccsLé Buclějor,ice liadniČni l3ji I. PsČ_']7()0l' la.172.j5292

PřÍjemce Zpřávy:

Ověřované období:

Auditorská 5polečnost:

statutárníauditor:

\ NR Ll Kraiskóho soLrtlu r (' 11p11!.i()1;g1.5. oddíl N' \loŽla 7l

Spravrti rada' dou or'Čirada

Od L l . 20 I 7 do .l I . I 2. 20 I 7

Az'P Cz s.(.o., opráVněni č. 343
JÍlovcova j7. Česke Budějovice
Zapsaný v oR u Kl' soudu V Č. Btldě.iovicích. odc]íl C' vloŽka 8900. lČ 25 l9875l

lng' L.ibtrše KyseIová - auditol. oplávněni č' o72l

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiIoŽené úČetni Závěrky Nadace Kardiocentrunl Ceske Bucjéjovice (..Nadace..) sestavene na
ilo':!'!::!y'n účetnich předpisů..kteú se skládá z rozvahy k3l. I2' 20l7, výkžu zisku a ztraty za rot toneici]l' l2' 20l7 a přílohy této účetní Závěrk}'. která obsahuje popis pouŽitých podstatných účetníc'h metod a dalšívysvětlu jici infornlace'

Podle naŠeho názoru účetni ZáVčlka podává věrný a poctivý obr'az aktiv a pasiv Nadace k j l. l2. 20l7. náklaclů.výnosťr a výsledku.jejího hospodařeníza rok končicí j l. l2' 20l7 v souladu i e.'t)i.i 
"t.tni'i'pieopov-'

Zá klad pro výrok

Audit jsrne provedli v souladu se zákonenl o auditorecl] a standarrJy Komory auditorů ť_'eské republiky (KA CR) proaudit' kterýrni.isou mezinárodni standardy plo audi1 (lSA) pripadrie doplnjné a uplavené souvise_iicími aplikačnínridoloŽkani' Naše odpovědnost stanovená těnrjto předpisy _i; podrobněji popsána u odc]ílu odpovÉJnor, Tudi,oru .uaudit účetní závěrky' V souladu se zákonetrl o aurlitorccti'a'Ftickýn'ktldóxenr přijatým ro,1.orou uňiinri, Č.rt .republiky.jsrrre na Nadaci nezávislí a' splni'li jsrrre i cjalŠi etické povinnosti vypiýva_iici zuvedenych preopist'Domniváme se. Žc důkazní intbrrlace. které jsrne shr.onáŽdili. poskytuji doslateč;1' á 
"rr"o"ý 

.ati"o pro uy;aoreninaŠelro výroku'

odpovědnost statutárního orgánu (správní rada a dozorči rada) Nadace za účetní závěrku
statutárníorgán Nadace odpovídá za Sestavel]í úČetlrí ZáVelk)i podávaiici Věln\j a pocljvý oblaz v souIadu 5 ČeskÝn.]iúcctnittri předpis1 a Za (aRoV\ \'llilil]l'kontlolni sy5rc1r. ktťri n;vaŽ-rje za nezb1trt1 prn r.rtor.n, 

",.',,, -riir'i"'i.aby neobsahovala významné (n]ateriálni) nesprávnosti způsóbele poávodenr nóbo-ciryuou'
Při seýavování účetní Závěrky.ie statutárníolgán Nadace povinen posoudit. Zda.ie Nádace schopna nepře1rŽitě tlvat.a-pokud''je' lo relevantni. popsat V p-říIoze účJtní-závěrky záleŽitoiti týkaiící se.je.iiho nepřetržitého tIváni a pouŽitípředpokladu nepřetrŽitého tlvání při sestaVení ťrčetrri ávěrky. s u1'.iiniou pripáol. r.o1, ,iu'uia,rli o,gán prunu1.

'Iu(eni'Nadace 
nebo ukonČeni_iejíčinnosti. resp. kdy nemá.jinou r.eáíňou moŽnost. neŽ tak učinit'

Za dolrled nad plocesell.] účetního výkaznictví v Najaci odpovídá dozorči lada'

odpovědnost auditora za aUdit účetnízávěrky

NaŠím cilem je získat přirněřenou .iistotu, Že účetní závěrka.jako celek neobsahuje výZnarnnou (rnateriální)nespráVnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujici 
"as "ý'"t. ňririer."a lnl*jistoty 

'je velká rníra _jistoty. nicrnéně není zárukou. Že audii provedený v souladu s výše uvedenýrni předpisy veVšech případe'h v úČetní Závěrce odtralí připadnou existLtjicí vÍznanlnou (malcliální) ncsprávnost' NespraVnosllnlohou vznikat v důsIedklr podvodů nebo chyb a považLrji .sc za vÝznanlne (nlateriáiní). pokucl lze r.cálnčpředpokládat. Že by .iednotlivě nebo v souhrnu mohiy ovlii,nit ekononlická roZhodr]uti. která uŽivatele účctnÍZávěrky na jejiln základě přiimou.



Při prováděni auditu v souladu s výše uvederlýrli předpisy je naši poVinností uplatňoVat běhenr celého audituodborný úsudek a zachovávat proÍěsni skepticisrrlus. oate je naii povinností:

' ldentifikovat a vyhodnotit rizika význ'arnné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené potJvodem
1;bo chrbou' navrhnout a provést auditorské postupy reagLljicí na tato rizika a Získat dostatečné a Vhodnédůkazni inlormace, ábychon na 'je.jich_ záklajě n',,'titi uy]airit výrok' Riziko. ze neocihalime u,r'nu'nou(nateriálni) nesprávnost, k niŽ došlo v dťrsIedku pocjvodu. je větši neŽ riziko neodhalení uy.naÁni (Áateriálni)nesprávnosti zpťrsobené chybou' plotoŽe součásti podvódLr mohou být ta_ine dohodyi lalsoua,ii' un'yrrnaopol]]enuti. nepravdivá plohláŠeni nebo obcházen i vn itřn ich kontrol statuiárnÍn orgánern.'

' Seznán']it Se s vnitřním kontroIníln systélr]en] Nadace relevantnitn pro audil v takovetn rozsahu. abyclromtnohli navrhnout auditorské postupy Vhodné s ohleclen na darlé okoInósti. nikoliabycllorn 
'or]ri 

uyJaari, na.o,na účinnost vnjtřního kontlolního systél)]u'

' Posoudit vhodnost použitýcl] úče_tních pravidel, přinrěřenost pI'ovedených účelnich odhadů a int'ormace. kterév této souvislosti statutárniolgán Nadace uvedl V příloze účel;i ZáVěrky.
o Posoudit vhodnost pouŽití předpokladu nepřetrŽitého trvánípři sestavení účetni Závěrky statulárnÍm olgánema to' zda s ohledem na shromáŽděné důkazni inforrnace existuje významná i'u,"iiarnij n..1i,,ooV)ipl. v4iící z události nebo podnínek. ktelé lnohou VýZnal]rně zpochybňit ,"hopnor, Nj".. 

',"li 
'""pr."zl,e.

Jc5tliŽe doidenre k závěru. Že taková v!znatnná (rilateriálni) Ile'1isiota existLr.je..1e nasi po..,irlnosii upozo.nitV naŠi zprávě na intbrnlace uvedené v této souvislosti V příloze uČetni láVčlky. a pokud tyto inlornlace ne1soudostatečné. vyjádřil nloditlkovaný výr'ok' NaŠe závčr)'týLajicÍsc schopnosti Ňadace tr.vat rrepřctrziie 
"y.na..1iz důkaznich informací. ktelé isne.Ziskali do <lata naii ZpráV}'. Nicmeně uu,rou"i uojrori 

".il-poonrinrymohou vést k toolu' Že Nadace Ztlati schopnost trvat nepietr]Žite.'

' Vylrodnotit celkovou prezentaci. č|eněni a obsah účetni Závěrky' vČetně přílohy. a dále to, Zda účetni záVěrkaZobrazuie podkladové 1ransakce a události způsobern. který vede k Věťnélrlu Zoblazeni

NaŠi poVi]]l]o5ti .je inÍbr'nlovat slatLltalni ol.!á|] a do7olČi ladu nlinlo 'jiné o plánovanén] t.ozsahu a naČasovániauditu a o vÝznanných z-jiŠtěniclr. llelí] ,sl]lc l.1,.ho prťrbr'htr tlČinlli. vČctně 7'iiš1ěných V)_Znanlných ne<lostatkůve vnitřnill konh-oln im systému.

/._,'
lnu' l-ibuše Kyselova

jednatelka společnosti-audittlr
číslo oprávrlění o zápisu do seznamu audjtorťl o72l

V Českych Budčjovicich Clne ]4' _5' 20l 8

{rrosI 
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s-- -- 7
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni -rr .12.2oyt
(v c'e'l.ý(]h t..i s í(:í(:h Kč])

lČo

4't235292

Název a sídlo účetni iednotky
NloJ'- f r'dioc:nrr'un č''c{^ PuaáloV]c-

R.]dn iční 1 ] ] / ]

čr;sxÉ gtnĚ.rovt cr:
l?001

označeni
StaV k prunim! dn Učetniho

1

slav k poslednimu dni Účelniho

2

Dlouhodobý maietek celkem {A.|. + A.ll' + Alll' + A'lV.) 15 051 r7 "t 87
A. t.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

oloÚhodobý nehmotný maietek celkem (součet A.l.1. až A.l.7') 126 126
Néhmotné Výsledky VýzkumU a VýVoje 0 0

Software 0 0

ocenitelná pÍáVa 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek r26 L26
ostatnÍ dloL]hodobý nehmolný maietek 0 0

Nedokončený dloUhodobý nehmotný majelek 0 0

PoskýnUté zálohy na d{ouhodobý nehn']otný majetek 0 0

a. .

1.

2.

3.

4.

6.

7

B.

9.

10.

Dlouhodobý hmotný majelek celkem (součet A'll.1' až A.ll'10.) 0 0

Pozemky 0 0

t]mělecká dila, předměty a sbirky 0 0

Stavby 0 0

Hmotné movité Věci a ie]lch soubory 0 0

Pěstilelské celky trValých porostU 0 0

Dospělá zvířata a jejIch skuplny 0 0

Drobný dloUhodobý hrnotný maietek 0 0

oslatni dlouhodobý hrnotný maielek 0 0

Nedokončený dloLrhodobý hmotný majetek 0 0

Poskýnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

A. lll.

1.

2.

3.

4.

5

6

Dlouhodobý ílnančňi májetek celkem (součet A'lll.1' až A.lll.7.) 15 051 L'7 '7 S'7

Podily' ovládaná nebo ovláda]ici osoba 0 0

Podily _ podstatný VliV 0 0

Dluhové cenné papiry drŽené do splatnosti 0 0

ZápÚjčky organizačním složkám 0 0

ostalní dlouhodobé zápúlčky 0 0

ostalní dlouhodobý Í nanóni rnajelek r 5 051 17 781
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označeni

a

AKTIVA stav k prvnimu dni Účelniho

1

stav k poslednim! dni Účetního

2

tv.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

oprávky k dlouhodob. mejetku celkem (součet A'lV.í až A.lV.1í.) - 726 - 1.26
opráVky k nehmolnýnl Výsledkum výzkumu á VýVo]e 0 0
opráVky k softwarU 0 0

opráVky k ocenitelným práVŮm 0 0
opráVky k drobnémU dlouhodobémU nehmotnémU rnaietk! 0 0

opráVky k ostatnirnu dloUhodobému nehnrotnému rrajetku 0 0

opráVky ke stavbám 0 0
opráVky k samostalÍ]ýrn hmotným movilým Věcern a souborÚm hmotných
moVitÝch věci - 1?.6 ,126
opráVky k pěslitelským celkúm trvalých porostú 0 0

opráVky k základnimU stádU a taŽným zviřatům 0 o

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

opráVky k ostatnimu dloUhodobému hmotnérnu majetku 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem (B.l. + B.ll. + B'lll' + B.lV.) 18 082 L6 984
B. l. zásoby celkem (soÚčel B.l.1' až B.l.9.) 0 0

l\'4aleriál na skladě 0 o

Maléliál na ces1ě 0 0

Nedokončená Výroba 0 0
Polotovary vlastní výroby 0 0

Výrobky 0 0

Mladá a ostatni zviřata a ielch skupiny 0 0

Zbožj na skladě a V prodejnách 0 0

zboŽi na cestě 0 0

Posk}'tnuló zálohy na zásoby 0 0

B. -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L

10.

Pohledávky celkem (součet 8.ll.í. až B.ll.19.) 0 3

odběratelé 0 0
5měnky k inkasu 0 0

PohledáVky za eskontované cenné papÍry 0 0

Poskytnuté proVozní zálohy 0 3

ostatní pohledáVky 0 0

Pohledávky za zaměstnanci 0 0
PohledáVky za ins1ituceíni sooálniho zabezpečeni a Veřejného
zdraVolniho noilšlěni 0 0

Daň z příjrnŮ 0 0

oslalnl přimé daně 0 0

Daň z přidané hodnoty 0 0



l(': 4 t21\292

oŽnaČeni
Slaý k prvnin)U dn !četniho slav k posledn!nr! dnlÚČetn ho

2

11

12

13.

14

15.

16.

17

18

r9

ostalni daně a poplatky 0 0

NáÍoky na dolace á ostalni zÚčloVán1 se stálnlrn rozpočIenr 0 0

Nrády 
"a,l.tace 

a oíďn] zÚčtováni s rozpoČleÍr orgánU Úzenrn]ch
samosotávnvch celIU

0 0

PohledáVky zá společniky sdrUŽenými Ve společnostL 0 0

PohledáVky z peVných terminovaných operacl a opcl 0 0

Pohledávky z vydanych dl!hopl5U 0 0

Jrne pohledáVLy 0 0

Dohadné Učly akl Vni 0 0

opraVná položka k pohledávkém 0 0

B. lll.

1.

2

3

5.

6.

7.

Kíátkodobý finančni majet€k celkem (součet 8.lV.1' až B'lV'8') 1.8 082 16 914

PeněŽni prostředky V pokladné 'l 12,

Cenrn y 0 0

Peněžnl prostředky na Účlech 1fl 0
,l\ 16 902

,4a]elkové cenne papiry k obchodováni 0 0

ol!hové cenné papiry k obchodováni 0 0

Oslalnr cenne papiry 0 0

PeniŽe na cestě 0 0

B. IV.

1

,2

Jiná aktiva celkem (součet. B'lV.1' až B'lV'3') 0 6'l

Naklady přlšlich obdobi 0 4

Při]my přiŠlich obdobi 0 63

AKTtva oELKEM (A. + B.) 33 133 34 1'tL



1C:4't235292

označeni StaÝ k pN|lnr! d|| Učeln ho

l

Slav k posleonlm! dn' uče|.iho

Vlastni zdroje celkem (A.1. r A.ll.) 31 788 34 '145
a. I

1

2

3

Jměnícelk€m (A.l'1. + A.l'2' + A.l.3') 20 46'./ 34 524
Vlastnijméní 19 450 19 450
Fondy 1 0t.7 12, 3 tA
oceňovaci rozdily Ž přeceněni í nanóll ho ma]etkL] a záVazk! 0 2 /36

a. .

1

3

výsledek hospodařeni celkem (A.|l.1. + A'll'2. + A.ll.3') 11 :r21 22r
Učel Výs|edku hospodařeni 0 22.1

Výsiedek hospodařeni Ve schValoVacifi řizenI 7 095 0

Nerozdělený 2lsk neUhrazená ztrála nrlnUlých Iel 4 22.6 0

B. cizízdroje celkem (B.l. + B'l|' + B'lll' + B'lV') 1 34 5 26
B. L

1

ReŽ€rvy celkem (8.l.1') 0 0

Rezervy 0 0

B. .

1

2.

3.

6

I

Dlouhodobé závazky celkem (součet a.ll.1' až B.ll.7') 0 0

0louhodobé ŮVéry 0 0

Vydane dluhop,sy 0 0

záýazky z pÍonaín] 0 0

Pňjalé dlouhodobé Žálohy 0 0

DioUhodobe směnky k Úhradě 0 0

Dohadné ÚČly pasrVnj o 0

ostatní dloUhodobé záVaŽky 0 0

B. I.

1.

2.

3

5

6

7.

8.

I

10.

11.

12.

13.

14.

Krátkodobé závazky celkem lsoučet B'!ll'1. až B'lll'23.) 1 345 26
DodaValelé 0 0

snrěnky k Úhradě 0 0

Pňjale zalohy 0 0

osIatni záVazky 0 0

zaměstnanc] I 10
ostatni záVazky VÚčr zaměstnancÚm 0 0
Závazky k nstilucim soc]álniho zabezpečeni a Veie]ného zdraVolniho
ooištěni 0 0

Daň z při]rnu L 335 l6
ostatni přímé daně 2. 0

Daň Ž přidaně hodnoty 0 0

ostalni dané a poplalky 0 0

Záýazky ze vzlah| k státnim! rozpoč(U 0 0

záýazky ze ýzlahL k la2poólU olgánU Územnict] sanlospráVnich ce kLl 0 0

ZáVažky z upsanych nesplacených cenných papirU a podi lr o 0



t (:: 4 /2 )5292

slaV k pruninlu d.l Účelniho

3

slaV k pos ednimU dn ÚčeÚ]iho

15.

16.

17

18.

19.

2A

21

22

23

ZáVazky ke společnikurr sdruŽenýnr Ve společnost 0 0

ZaVazky z pevných terninoVaných operaci a opcl 0 0
Jlnó záVazky 0 0

KrálLodobe Uvěry 0 0
Eskontni lIVéry 0 0

Vydané krátkodobe dluhoplsy 0 0

Vlastni dluhoprsy 0 0

Dohadné Učty pas]Vni 0 0

ostatni krátkodobé flnančni Výpomocr 0 0

B. IV,

1

2

Jiná pasiva celkem (součet 8.lv'1' až B.lV'3') 0 0

Vyda]e pilšlicl'r obdol] 0 0

Vynosy přiŠtich ob.jobi 0 0

PASIVA CELKEM (A. + B.) 33 133 )4 '/1r

ffi
Seslavenodne 2t I ).)jA PodpisoVý záznam slatULárního orgánu účetni jednotky nebo

podp sový 2áznam Íy2lcke o5oby kIerá je ÚčetnijednotkoU

'4r,/
PÍ:lvni'ornla učetni Jednotky osoba odpoVédná za účelnlctvi (]meno a podpis)

II()l(:č'kl)Vá A](jna

Předměl podnlkani
'/,í ská\;állí daft:] k l)odtr)()i:c lai]LJy .] lrrt)vČnc(] kar(1'c

osoba odpovědná za Účelni ŽaVérku (]rneno a podpis)
Íí1dj}r Vambar.l lvi |.rll ' cS('

te.6t6 -ll5 0!1 lnka



wKAd. zlsKU A ZTRATY pro nev\idělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni :r .:r2.2017

Název a sídlo účetníjedngtky
Nadace Kardiocencrum ceské Buděj ovi ce

Radn Lčn Í '] ]]/1
ČlsrÉ gunĚlov r cr:
t7001

označeni NÁKLADY

hlavni
1 2 3

a.t.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

spotřebované nákrrpy á nakupované služby
(součet A.l.1' až A.l.6') 90 0 90

spotieba materiálu' energie a ostalnich neskladovanýoh dodáVek 1l 0 13

Prodané zboži 0 0

opravy a udžováni 0 0

Náklady na oestovné 0 0

Náklady na repre2entaci 0 0

ostalníslUžby '1'7 'l'1

a .

7.

8.

I

zňany stavu Žásob vlaslni činnosti a aktivace
(součet A.ll'7' až A'll.9.) 0 0

7měna s1aVU zásob Vlastní č]nnosti 0 0

Aktivace maleriálU, zboži a VnitroorganiZačnich slUŽeb 0 0

Aktlvace dlouhodobého majeúu 0 0

A. t.

'10.

11.

12.

13

14.

osobni náklady (součet A'lll'10' až A.lll.14') 1 31_ 131

l\.42doVé nákIady 1:l 1 13 t-

zákonné sociální po]iŠtěnl 0 0

oslatni sociálni po]rštěni 0 0

Zákonné Šociálni náklady 0 0

ostatni sociálni náklady 0 0

T5,

oaně a poplatky (A'lv'15') 0 0

oaně a poplatky 0 0

'16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ostatni náklady lsoučet A'V.16. aŽ A'v.22.) 361 361

smluvni pokuty, úroky z prodlení' ostatn pokutyapenále 0 0

odpls nedobýne pohledávky 0 0

NákladoVé ÚÍoky 0 0

KuÍsoVé ztÍály 0 0

Dary 300 100

Manka a škody 0 0

Jind ostatni náklady 61 61



4't235292

NÁKLADY

b

Črnno5t

1 2 3

3.

4

5.

6.

7.

odpisy, pÍodaný majotek, tvorba a poUžití re'ery e op'"dwýchpoložek (so!čet A.Vl.23' až Á.l.27') 0 0
odp]sy dlouhodobého majetkU

0 0
Prodaný dlouhodobý rna]elek

0 0
Prodané cenné papiry a podíly

0 0
Prodaný materiál

0 0
Tvorba á poLŽltl rezerv a opravných poloŽek

0 0

8

PoskytnÚté přispěvky (A.Vll.z8.)
0 0

PoskytnUlé členské přÍspěVky a přispěVky zÚčlované meŽl
oraanlzáčr!imi s]oŽkarni 0 0

9.

Daň: přijmú (A.Vlll.2g.) 77 1'?
Daň z přijmů

1'7 r"7
+ a. . + A.lt. + A.tv. + A.v. + A.vt +

A.Vll. + 599 0 s99



4'7235292

ornačeni ýýNosY

l 2 3

B.t. Provoznidotace (8.1.1.) 0 0

Provoznidotace 0 0

B.ll.

2.

3.

4.

Přijaté přispěvky (součet B'll'2. až B'll'4') 2A 2A

Přilaté přispěVky zÚčtované mez organizačním složkanri 0 0

Přijaté přispěvky (dary) 28 28

Přiiaté členské příspěvky o 0

B. t. TrŽby za Vlastni výkony a za zboŽí 0 0

B.IV.

5.

6.

L

8.

L

10.

ostatnívýnosy (součet B'Vl's' ai B.Vl.ío') '/ 92 '/ 92

srnlUvnipol.Uly Lroky Z prodIenl oslalni ookUIy á oenále 0 0

Platby zá odepsaÓé pohledávky 0 0

Výnosové úÍoky 't 92

KUrsoVé 2isky 0 0

ZUčtoVániÍondÚ 0 0

Jiné oslatniVýnosy 0 o

B.V.

11.

12.

13.

14.

15

Iržby Ž pÍodeie máietku (součét B'V.11' až B.V'15') 0 0

'ržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného maletkU 0 0

Tžby z prodeie cenných papirŮ a podÍlŮ 0 0

Tžby z prodeie materiálu 0 0

Výnosy Ž krátkodobého finančniho majelkU 0 o

VýnosY z dloL.]hodobého finančního majetku 0 0

VÝNosY CELKEM (B.l. + B.ll' + B'l|l. t B.lv. + B.v') 420 820

c. Výsledek hospodařeni před zdaněním 238 0 214

D. Výsledek hospodařenl po zdaněni 2)1 0 22r

.ffi
Sestaveno dne:
2'l . 3 .2018

Podpisový záznam sta(utárniho orgánU Účetní jednotky nebo
oodplsovy zjzraí- íy7 cXe osoby XleAe Jňelni lednolkoLr

't 4,,
lttut

Právní foíma účelni jednotky
nadace

osoba odpovédná za účetnictvi 0méno a podprs)
Ho] ečková Afena

Předmět podnlkáni
ZÍskáVání darť] k podpoře 1éčbY a převence kard'c

Osoba odpovědná za l]četni záVěrku (]rnéno a podpls)

o řob

tel.r6 0 6 ?35 051 linkai



Příloha účetní závěrky
společnosti Nadace KARDlocENTRUM Ceské Budějovice

k poslednímu dni účetního obdobi roku 2017

PřÍloha Je zprccouána V souladu s VyhláŠkou č' 50412002 Sb.' kterou Se stanoví obsah ÚČetní záVěrky
pro úČeini jednotky' U kteých hlavnim předmětem Činnosti není podnikání' Úda1e přilohy vycházeji z
ÚČetnich záznamŮ ÚČetni jednotky (Účetní doklady' úČetní knihy a ostatni ÚČetni záznamy) a z dalŠich
podkladů' které má účetní jednotka k dispozici Hodnotové údaje ]sou Vykázány V ce|ých tisících KČ,

pokud není uvedeno ]inak'

obsah přílohy
obecné informace (Čt. lt)

1 Popis účetnÍ jednoťky
2' Ma]etková či smluvnÍ spotuúčast Účetni jednotky v jinýCh spolecnostech
3. změny a dodatky v obchodnÍm rejstříku
4' organizačnÍ strukťura účetní jednotky' jejÍ zásadní změny v uplynulém Účetním obdobÍ

5' orgány spoleČnosti k rozvahovému dni
6. Majetková či smluvní spoluÚčast ]iných ÚčetnÍch jednotek ve společnosti
7 Zaměstnanci spoleČnosti, osobnÍ náklady
8 Paskylnutá penéŽllá d iná plněni

Používané Účetni metody, obecné účetni zásady a zpŮsoby oceňováni (Čl' ltt)

1' Způsob ocenění majetku
1'1 ocenění a způsob ÚčtovánÍ zásob
1'2 oceněnÍ dlouhodobého hmotného a nehmotného ma]etku

1 3 ocenění CennýCh papÍrŮ a majetkových účastí
1.4 ocenění příchovků a přírŮstkŮ zvířat

2 ZpŮsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3' Změny oceňování' odpisování a postupŮ ÚčtovánÍ
4' opravné položky k majetku
5. odpisovánÍ
6' Přepočet cizÍch měn na českou měnu
7. ZpŮsob stanovení reálné hodnoty

Doptňujici informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Gl' tv)

1 PoloŽky Významné pro hodnocení majetkové a finanÓní situace účetní jednotky

1'1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá Účetní období
1.2 Dlouhodobé bankovnÍ úvěry
1 3 Rozpis odloŽené daně ze zisku
1 4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní Účely
1.5 Manka a přebytky u zásob

2' významné události po datu účetnÍ závěrky

3' Doplňu\ící informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1 HlavnÍ skupiny dlouhodobého hmotného majetku

3'2 Rozpis dlouhodobého nehnatného majetku

3'3 Dlouhodobý hmotný majetek pořizený formou finančního pronájmu

3 4 NejdŮležitéjšÍ tituly přírŮstkŮ a úbytkŮ dlouhodobého majetku

3'5 souhrnná výše majetku neuvedená V rozvaze
3'6 Rozpis hmotného majetku zatíŽeného zástavním právem

3'7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním

3'8 Dtouhodobé majetkové Cenné papíry a majetkové ÚČasti



, Příloha účetníZáVěťky k j l.l2.20l7
SpoleČnosliNadace KA RDIoCENTRU |\4 Česke Budě.jovrce

4 Vlastni kapitál
4.1 ZvýŠení nebo sníženÍ VlastnÍho kapitálu
4'2 Rozdělení zisku (Úhrada ztráty) předchozÍho minutého obdobÍ
4'3 NáVrh na rozdělenÍ zisku (Úhradu ztráty) běŽného ÚČetnÍho obdobÍ
4 4 ZákladnÍ kapitál

5' Pohledávky a závazky
5'1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
5 2 Závazky po lhŮtě splatnosti
5.3 Údaje o pohtedáVkách a závazcích k podnikŮm Ve skuplně
5'4 Údaje o pohtedávkáCh a závazcÍCh z titutu uplatněnÍ záýavnÍho a zajišt'ovacího práva5'5 závazky nesledované V úcetnictvi a neuvedené v rozvaze
5.6 DalŠÍ významné potenciálnÍ ztráty' na které nebyla v Účetnictví tvořena rezerva

6. Rezervy
7' výnosy z běžné cinnosti
8' Výdaje vynaložené V průběhu Účetního obdobÍ na výzkum a výVoj

s' Úaa1e o přeměnách
9'1 struktura vlastnÍho kapitálu po přeměně společnosti (včetné fondu z přeceněnÍ)
9'2' DalšÍ významné údaje vztahujíci se k přeměně



PřiIoha účetníZávčrky k 3l' l2'20l7
SpoleČnosti Nadace KARDlocENTRUM České Budějovice

obecné informace

1. Popis účetní jednotky

2. Zakladatelé, zřizovatelé : MUDr' Milan Vambera, CSc', r č' 4406241073
České Budějovice, Pekárenská 11

MUDr' František TouŠek, r'č. 5105211268
České Budějovice, otakarova 6
Ing' Miroslav Šedek, r.č' 500605/'171
České Budějovice, E ' Destinové 42

4. organizačni struktura účetni jednotky a jeji zásadní změny v uplynulém
účetnim obdobÍ

Činnost nadace řÍdí čtenové správnÍ rady nadace prostřednictvím tajemnice nadace

5. ČIenové správní rady nadace a dozorči rady k rozvahovému dni

Ve SIedovaném období doŠlo k nás|edUjícím změnám:

Účetní iednotka: rlaoace t<lnotocetnnuM České BudějoVice
Sidlo: Radniěr'i 13311 čésro auooiovice
PráVní forma: nadace
Rozhoduiíci předmět podnikáni: Žckávání dart] k podpoře léěby a'převence kard.choroq
Datum vzniku: 17.12.1999
IC: 47 235292
Dtc: cz47235292

3. Změny a dodatky provedené v účetnim období v nadačnim rejstřÍku

3',t.7.2017

Funkce Příimení Jméno

oředseda spráVní rady MlJDr. Vambera, CSc. Milan

Členové MUDr' TouŠek, FEsc' FrantiŠek
tnq' Šedek Miroslav

předseda dozorčÍ rady MUDr' Pešl Ladislav

Člen dozorči rady Malechová J iřina

člen dozorčí rady ChIandová Jana

6. Majetková či smluvni
vyšší než 20 %

spoluúčast účetní jednotky v jiných spo'ečnosÍech

Výše účetního
Výsledku

Výše Vlastního
kapitálu

Výše podílu na
základnim



Příloha úČetní závěrky k 3 l.l2.2011
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7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
zaměstnanci celkem z toho řídicich pracovníkú

PoloŽka

členům statUtárnich společnosti

ělenům dozorČich společnosli
Náklady na sociálni zabezpečení

Běžné Minulé Běžné
účetni obdobi účetni obdobi účetni obdobi

MinUlé
účetni období

i počet zaméstnanců

8' Poskytnutá peněžitá či jiná plněni
ího a naturálního olněni ělenúm orqánů

UŽíVán i auta

ího a naturálního olnění Óýyalým členům

Druh plnění

Používané účetní
oceňování
PoUŽiVané ÚČetní metody' obecné ÚČetni zásady a způsoby oceňováni V předkládané Úěetní záVěrce

1sou V souladu se zákonem č' 563/1991 Sb., o ÚČetnictvi' Ve znění VyhláŠky ě'50412002 Sb., kterou se
stanoví obsah ÚČetnÍ záVěrky pro ÚČetni jednotky, u kterých hlavním předmětem Činnosti neni
podnikání .

1. Zpťtsob ocenění majetku

1;'t ocenění a zpúsob účtování zásob

ocenění a účtováni nakupovaných zásob
a) ve skutečných pořizovacích cenách, které Zahrnu]í:

_ nákupni cenu 
'

_ vedlejŠí pořizovací náklady (Z nich:dopravné' clo' provize' pojistné, jiné)'

c) Účtované
- způsobem A

metody, obecné účetní zásady a způsoby
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d) pro Výdej ze skladu jsou pouŽíVány
_ skutečné pořizoVací ceny'

.t'2 zpúsoby oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vymezení nákladů
s jeho pořizéním souVisejicích:

a) účetnijednotka oceňUje DHM dle $32 vyhl' 504/2002 Sb'

1.3 oceněnÍ cenných papírů a majetkových podilů

a) ocenění cenných papírů - reálnou hodnotou.

b) 'l.4 ocenění příchovků a přírůstkú zvířat

7' ocenění majetku

a) Ve sledovaném
papiry.

a) Ve sledoVaném ÚČetnim období ÚČetnÍjednotka nevykazovala příchovky ani příÍůstky zVÍřat

2. ZpŮsob stanoveni reprodukčni pořizovací ceny
zpúsob stanoVení

ukční

3. Změny oceňováni, odpisováni a postupú účtováni
a) Ve sledovaném Účetním obdobÍ nedoŠlo V ÚčetnÍ jednotce k Žádným změnám'

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

5. odpisováni
a) odpisový plán úČetních odpisů dlouhodobého hmotného maletku sestavila účetní ]ednotka V

interni směrnici vsoutadu s $ 28 odst. 2 zákona o úČetnictvi a Vycházela z předpokládané doby

jeho pouŽíváni. DaňoVé odpisy se neUplatňuji'

c) odpisový plán Účetních odpisů dlouhodobého nehmotného maietku sestavila ÚČetnijednotka' 
v interni'směrnici V souladu s s 28 odst' 2 zákola o účetnictvi a vycházela z předpokládané

doby jeho poUŽiVání.

Přepočet cizich měn na českou měnu

a) Ve sledovaném období spoleČnost nepracovaIa s Údaji V cizi měné'

6.

reáInou hodnotou

Účetním období ocenila ÚČetní jednotka ocenění reálnou hodnotou cenné

Ďruh majetku pořízený Ve sledovaném účetnim období
i reorodukční Dořizovaci cenou
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Doplňujíci informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní
jednotky

'l.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetni období

zdaňoVací obdobÍ DůVod doměrku Výše doměrku
xxxxxxxxxxx

1'2 Dlouhodobé bankovni úVěry

1 .3 Rozpis odloŽené daně ze zisku

1.4 Rozpis přijatých přídělú z prostředkú 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 cástka
odloŽenÝ daňoVÝ záVazek X
odloŽená daňoVá pohledávka X
odloŽená daň Vvkázaná v úÓetní záVěrce X

Druh zásob Běžné účetní období Minulé účetni období
Manka PřebytkV Manka Přebytky

xxxxx

PeněŽní vyjádření

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

Pořizovaci cena
Bezne Mlnulc óezne lulnule
obdobi obdobi obdobi obdobi obdobi

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Bezne Mlnule Bezne llrlnure
obdobi obdobi období obdobi obdobi období obdobi

3.3 Dlouhodobý hmotný ma'!etek pořizený formou finančniho proná'imu

3.4 NejdůleŽitější přirústky a úbytky dlouhodobého majetku

PoloŽka majetku Přirůstky Úoytt<y

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období

Celkem 0 0 0 0
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3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v Íozvaze
(např dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účlové skupiny o1 nebo 02 a vedený pouze v operalivní evidenci)

Název maietku Pořizovací cena
BěŽné Účetní obdotri ffi-

Celkem

3'6 Rozpis hmotného majetku zatíŽeného zástavním právem

Položka maietku Běžné Účetní období Minulé účetni období
ueetni

hodnota
Forma

zaiištěni
Učetni

hodnota
Forma

zaiištěníCelkem x x x x

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tÉním a účetním oceněnim

PoloŽka majetku
BěŽné účetní období Minulé účetní období
Učetní

h od nota
Tržn í

hodnota
UčetnÍ

hodnota
TrŽni

hodnotaCelkem x x X x

3.8 D]ouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (lv' 3'1. h)
Přehled maletkových cenných papíri) a majet*oi';,cn účasiÍ v tuzemsku a v zahÍaničí

BěŽné účetni obdobi
Druh cenného

papiru
(majetkové účasti}

Emitent Počet
akcií

Nominální
hodnota

PřÚaté
dividendy

Celkem X

Pouze cenné papíry' drŽené do splatnosti

4' Vlastní kapitál

Minulé účetní

4.1 Zvýšení nébo sníŽení Vlastního kapitálu

Běžné účetní období Minulé účetní období

19450
Vlastní jměnl 1945A
Zákonný rezervnífond

1017

42%

Fondy 12338
Nerozdělený zisk minulých let 0
Neuhrazená ztráta minulých let

7095
Výsledqk hospodařen í běŽného objobl_
Vlastni kapitál celkem 32009 31788

4.2 Rozdělení zisku (úhÍada ztřáty) minulého Účetního období

Položka

@ Častrá
7095

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervníhó fondu 
_

8



Přiloha účetni závěIky k ] l' l2'20l7
společnosti Nadace KARDlocENTRUM České Budě.iovice

Tvorba (+) nebo Čeroání (_)fondů 11321

Tvorba (+) nebo Čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let -1 1321

Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minu|ých let

4.3. Návrh na rozděleni zisku (úhradu ztráty) béŽného účetního období

PoloŽka cástka
Výsledek hospodařenÍ ( + zisk, - ztráta) 221

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo Čerpáni (-) statutárnich fondů
Tvorba (+) nebo Čerpání (-) nerozděleného zisku minUlých let 221

Tvorba (+) nebo Úhrada (-) neuhrazené ztráty minUlých let

Doplňujíci údaje k daňovému přiznání:

Výsledek hospodaření_ hlavní činnost: 237 527 Kč
Ř'4o_Náklady daňově neuzn. : 581 812 Kč
Ř' 101_Přijaté dary : 27 20o KČ
Ř''toz- Úroxy BÚ: 4702 Kč' zdaněné SráŽkoVoU daní
Ř'102-ÚÍoky z term Vkl. a cP' 792 140 KČ
Úroky z nadaČniho jmění' zapsaného V obchodním rejstříků: 701 081 Kč
Ř'22a -zák|ad dané: 386 356 Kó
Ř.270-základ daně po Úpravě: 86 000 KČ
Ř'29o_ daň Z přÍjmu: 16 340 Kč - sráŽková daň 256 KČ

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhútě splatnosti

ů 300 000Řaoex zsl _ Částka podle s20 odst'7 zák' o danicf z prijmÚ 3o0 oUU-
Rok Kč
2009 6'177-1, - dodaněno v roce 2012

2010 77561 '- dodaněno v roce 2013

2011 300000 - dodanéno V roce 2014

2012 98492'- dodaněno V roce 2015

2013 IaŽso '- t 77561'- = 105 811'- dodaněno 2016

2014 :oo ooo. tez 448 Kč Zdaněno) dodaněno 2017

2015 1 13 037,- kontrola 2018

2016 1 000 000'- kontÍola 20'19

2017 300 000,- (zdaněno 86356' -

Počet dnů po
splatnosti

Běžné účetnÍ období Minulé účetni obdobi
z obchodního

stvku
ostatní Z obchodniho

styku
ostatní

90-t80 X X X

'l 80 a Více X X x X

5'2 závazky po lhútě splatnosti

Počet dnů po
splatnosti

BěŽné účetní obdobi Minulé účetní období
Z obchodního

styku
ostatní Z obchodního

styku
Ostatni
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5.3 Závazky po lhůtě splatnosti vůči sz, zP, FÚ

VŠechny závazky vůči SZ' ZP' FÚ byly Vyrovnány do Ihůty splatnosti.

5'4 Údaie o pohledávkách a závazcich z titulu uplatnění zástavního a zaiišt'ovacího práva

5'5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
(záluky přialé za jiný podnik z titulu bankovniha úvéru' akreditlvu nebo směnečného práva' pokucJ není fuořena účelníreze^/a)

5.6 Další významné potenciálníztráty, na které nebyla V účetnictví tvořena rezerva

Popis neiisté skuteěnosti oVliVňující faktorV odhad finančního doDadu

XXXXXX)CXYXXX

6. Rezervy

Běžné účetní obdobi
zůstatek
k 31.12

7. Výnosy z běžné ěinnosti

BěŽné období Minulé obdobi
Pohledávky kryté zástavním právem X X
závazky kryté zástavním právem X X
Dalši sledované závazky (peněŽní i nepeněŽní) X

Rezerva na daň z

r0

inosy célkém Tuzemsko zahraničí celkém Tuzemsko zahÍeniéi
TrŽby za Vlastni
vÝrobkv

TrŽby z prodeje
sluŽeb

0 0 a 1 0

ržbv za zboŽi
UrokV 792 792

BěŽné Účetni obdobi Minulé účetní období
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8. Výdaje vynaložené v prúběhu účetního období na výzkum a vývoj

Dary
význ am n i pos kytovate l é d arů :
Soukromé osoby: 1200 Kč
Pr áVnické osoby: 26000 Kč
významnÍ přÍjemci darú:
Nemocnice České BudějoVace
Lékaři kardiologoVé
celkem 300 318 KČ

BěŽné účetní období
Druh Výzkumné činnosti Druh výzkumné činnosti

Minulé účetni období

Sestaveno dne:
17 4 2018

Sestavil:
HolečkoVá

Podpis s2gtj:,rnÍ 
]ho 

zástupce:

' 
/l /L'/

($ostsaa4

ť€-{š
,.š
Sravrenl*/

lt



Příspěvky a dary pos$ftnuté nadací v roce2o17

stav k 31.12.2017

příjemce daru Kč

datum
poslrytnutí

doru

MUDr. Julia čanádyová 5 400,00 dar na členský poplatek ?4.L.20L7

MUDr. Vojtěch Kurfirst s 400,00 dar na členský poplatek 24.t.20t7

Nemocnice České Budějovice 50 000,00 dar na Den Jč.Kardiocentra 2r.2.20L7

MUDr' štěpánka Šindelářová 100 000,00 Grant 201ll Registr chlopenních vad ll. r.3.20L7

Lékaři Kardioecho s.r.o' 24 277 ,aA

lournal of the American Society of
Echocardiography
(818USD=21.131,88Kč)+svázání (3.146,00 Kč) 4.4.2017

MUDř. Alan Bulava 55 536,00

příspěvek na publikaci do žurnálu BMC
Cardiovascular Disorders (1 718,20 GBP) 4.4.2017

lékaři Kardiologie Nem.cB 2 594,00 Kardiologie (kniha) 30.5.2017

MUDr' Zajíc, MUDr. Mokráček,

MUDr. Pešl 3 02s,00 Postery 30.5.20t7

MUDr. Alan Bulava 8 349,00 postery 27.6.20L7

MUDr. vojtěch kurfirst 1s 840,00 Grant 2015 - hrudní pásy 25.7.7077

MUDr. Alan Bulava 1s 000,00

dar na úhradu zveřejnění příspěvku lékařú

kardiocentra v odborném lékařském časopise 22.4.2017

Lékaři Kardioecho s.r.o. 14 896,20 Heart. lndividual subscription t4.9.20L7

součď 3(n 378,08



stav ke dni31.12.2O17

'll Termínované vkladY

ío 7o4 ooo,oo Kč uloŽeno v oberbank AG, pobočka Česká republika,
číslo účtu termínovaného vkladu''2o22900025l8o4o
/ od 1 2. 5. 20OB do 1 1 . 5.201 8/

600 ooo'oo Kě uloŽeno ve SBERBANK GZ a.s., poboěka České Budějovice,
Číslo účtu termínovaného vkladu : 4205098í77/6800
/od 4.6.2015do3.6.2U4

í 4oo ooo,oo Kč u|oženo ve SBERBANK cz a.3., pobočka České Budějovice,
Číslo účtu termínovaného vkladu : 4205098í í 8ď6800
/od 4.6.2015do3-6-2úa

2/ Cenné papírv

CP Depot-Nr: 67'051.656 Cenné papíry nakoupené u PRIVAT BANK der Raiffeisenbank
oberosteÍreich celkem v nákupní ceně í6 050 9ql'00 Kč

3/ Běžné účtv

Komerění banka a.s.' pobočka České Budějovice, číslo účtu: 53537231/0í00
oberbank AG, pobočka Česká republika , ěíslo úětu: 70í2(X)/t940/8(x0
SBERBANK cz a.s.' pobočka České Budějovice, číslo úč{u: 4200148569/6800
PRIVATBABANK der Raiífeisenbank Linz, Giro: AT2 1 3400078907004856

Zpracov a! a : t ng. M arie Šed *ov á
Dne 1 .3.2018
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stav k 31.12.2017

invent.
čÍslo

Název pořizovaci
cena

poznámka
(umistění - užívá)

44107 PC Acer As E 700' tiskárna Samsung 41 909.00 Ing. Šedková administrativa
nadace

46ltl Notebook Acer Travel Mate s přísl. 2 t 338,00 Kardiologické oddělení
Nemocnice Č.Budějovice,
Dr. Toušek

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

48112 PC sestava včetně příslušenství,
tiskáma CANoN

32 231.00 Kancelář nadace
]ng.Šedková
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Výpis

z nadačního rejstříku, Vedeného
Krajským soudem V Česhých Budějovicích

oddíl N, VloŽka 71

Datum Vzniku a zápisu: 17. prosince 1999

Spisová značka: N 71 Vedená U

Název:
ského soudu V

Nadace Kardiocentrum Budějovice
Sídlo: Radniční133/1, České Budě]ovice 1, 37o 01 České Budějovice
ldentiÍikační číslo: 472 35 292

Právní Íorma: Nadace
Účel nadace:

a) získávání a účelné VyUžíVání peněžitých a nepeněŽitých darů od fyzických a
právniclcých osob k podpoře prevence a léčby kardiovaskulárn ích chorob
b) podpora státních i nestátních zdravotnických zaíízení, zejména s
kardiologichým a kardiochirurgickým programem, sídlících předeVším V
jihočeskému regionu
c) organizace zdravotnické osvěty zaměřené na prevenci kardiovaskulárních
chorob
d) podpora všech Íorem VzděláVání |ékařů a středního zdravotního personálu v
oborech kardiologie a kardiochirurgie, zejména poskytováním grantů, stipendiíči
jiných Íinančních příspěvků na odborné stáŽe' specializované kongresy v
tuzemsku iv zahraničí' členství V mezinárodních proÍesních organizací, nákup
odborné literatury apod'
e) podpora oVěřování' případně VýVoje nových vyšetřovacích a léčebných metod,
zeiména v kardioloqii a kardiochirurqii

0 účel nadace je veřejně prospěšný. Účel nadace může být rozhodnutím
zakladatelů Ve smyslu potřeb rozšířen, případně změněn, ve smyslu s5 321-326
zákona č. 89/2012 sb.

Správní rada:
předseda správní
rady:

Pekárenská Loz?tIr, české Budějovice 3, 370 04 České Budě1ovice
Den Vzniku Íunkce: 22. září 20L4
Den vzniku členství: 22. záíí ?0L4

člen správní rady:
lng. MlRoSLAV ŠEDex, dat. nar. 5' června ].950

Šindlovy Dvory 99' 370 01 Litvínovice
Den Vzniku členství: 22. záíí 2014

člen správní rady:
MUDr' FRANT|ŠEK ToUŠEK, FESC., dat. nar. 21. května 1951
Líšnice 13, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členství: 22. záíí 2o!4

Počet členů:
Způsob iednání: Nadaci zastupuje a je oprávněn za ni jednat každý člen spráVni

rady samostatně. Činí tak způsobem, že k napsanému nebo

Vytištěnému názvu nadace připojí svůj vlastnoruční podpis s

Údaje platné ke dni: 12. června 2018 02:31

íradě.

1,12

uvedením zastáVané funkce Ve

Dozorčí rada:



oddíl N, Vložka 7].

předseda dozorčí
rady:

členka dozorčí rady:

MUDr. LAD|SLAV PEŠL, dat' nar. 14. května 1964

Křesínská 1109. 373 41 Hluboká nad Vltavou

Den Vzniku Í!nkce'. 22. záYí 20L4
Den Vzniku členství: 22. záÍí 2o!4

JlŘlNA |\4ALECHoVÁ, dat. nar.29. května 1953

č.p. 25, 392 01 Komárov
Den vzniku členství: 22. záÍí 2014

členka dozorčí rady:
JANA cHLANDoVÁ, dat. nar. 30' srpna 1960

J. Plachty 2L54l9, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice

Den Vzniku členství: 22. záÍí 2014

Počet členů:
zakladatel:

MUDr. M|LAN VAMBERA, csc., dat' naÍ.24. června L944

Pekárenská Lo}?lIL,České Budějovice 3,37o 04 České Budějovice

Vklad: 166 666'66Kč
Splaceno:100Y0
MUDr. FRAŇŤišEK ToUŠEK' FEsc, dat. nar. 21. května 1951

Líšnice 13, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Vklad: 166 666'66Kč
sPlaceno:1-00Y0

-- - --- lt
Šindlovy DVory 99, 370 01 Litvínovice

Vklad: 166 666,66Kč
Splaceno:100Y0

ry4{!i!9l]!9!- 174q0!9.]!1č
Výčet majetku:

Nadačníjměníje uloženo na zvláštních účtech:

a) účet čislo 2o22gooo2gao4o U oBERBANK A.G., pobočka České Budějovice

nj rieet čislo 4205081375/6800 U SBERBANK CZ a's' České Budě.iovice

cj wertpapierdepot 68.150.739 u PRIVATBANK A.G der Raiffesenbank

oberÓsterreich - Prag

Údaje platné ke dni: ]'2. června 2018 02:31 212


