Výroční zpráva 2008

Úvodní slovo
Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu
pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem
nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP a.s. Firma na své náklady rovněž
zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu.
Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity
pro naplnění jeho poslání.
Posláním nadačního fondu je podpora vědy a výzkumu v oblasti gynekologie
a porodnictví. Cílem je zejména sledování nejnovějších světových poznatků
a jejich zavádění do praxe.
Díky Nadačnímu fondu pro zdraví dětí se mohou čeští odborníci účastnit mnoha
důležitých lékařských kongresů, konferencí a stáží v zahraničí. Studijní a pracovní
cesty umožňují lékařům Ústavu pro péči o matku a dítě sledovat aktuální světové
trendy a zároveň v zahraničí prezentovat výsledky svého vlastního průzkumu.

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc.
ředitel ústavu pro péči o matku a dítě
„Jen díky finančním prostředkům od Nadačního fondu pro zdraví
dětí se mohou naši lékaři účastnit mnoha důležitých kongresů,
konferencí a stáží v zahraničí. To jim pomáhá zvyšovat jejich odbornost a sledovat
nejaktuálnější světové trendy v oblasti gynekologie a porodnictví. A to má velký
význam pro poskytování té nejlepší péče o naše maminky a jejich děti.“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
předseda představenstva
CENTRAL GROUP a.s.
„Naše společnost je hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví
dětí. Jsem moc rád, že můžeme pomáhat dobré věci. Cítíme to jako naši společenskou
odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm, a
záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší
úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“
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I. Základní údaje o fondu
Název: Nadační fond pro zdraví dětí
Sídlo: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 27864511
Zapsán v Nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka
628
Vznik: 15.3.2007
Zřizovatel: CENTRAL GROUP a.s.
Účel nadačního fondu
Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte a zavádění světových
poznatků v této oblasti po praxe, podpora související publikační činnosti a podpora
vzdělávání včetně financování studijních pobytů odborníků.

Členové statutárních orgánů Nadačního fondu pro zdraví dětí
Správní rada:
Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. - předseda
JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. - člen
Bc. Aleš Novotný - člen
Revizor:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
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II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2008
1. Informace o přehledu majetku nadačního fondu
- NF v roce 2008 nepořídil žádný majetek
2. Přehled o použití majetku
- nebyl použit
3. Přehled dárců v hodnotě nad 10.000,- Kč (kromě anonymních)
1. CENTRAL GROUP a.s. a výtěžky ze společenských akcí pořádaných
společností CENTRAL GROUP a.s. pro nadační fond
a) finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč jako pravidelný příspěvek
v souladu se závazkem dle bodu 6.2 Statutu Nadačního fondu pro zdraví
dětí;
b) finanční příspěvek ve výši 499.000,- Kč jako dorovnání příjmů fondu za
rok 2007 do 1.000.000,- Kč se splatností k 30.lednu následujícího roku
v souladu se závazkem dle bodu 6.3 Statutu Nadačního fondu pro zdraví
dětí;
c) finanční příspěvek ve výši 556.729,86 Kč jako 10% výtěžku za vstupenky
na charitativní koncert Vanessy Mae;
d) finanční příspěvek ve výši 81.167,- Kč, který byl vybrán do pokladniček
při charitativním koncertu Vanessy Mae;
e) finanční příspěvek ve výši 7.387.513,- Kč k úhradě nákladů koncertu
Vanessy Mae převyšující vybrané příspěvky na pořádání koncertu;
f) finanční příspěvek ve výši 12.487,- Kč jako přímý příspěvek vyplývající
z Darovací smlouvy ze dne 14.11.2008.
2. Výtěžky z Benefičního plesu pořádaného NF a Advokátní kanceláří Jaroš Fojtíková
a) finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč jako přímé příspěvky vyplývající
z Darovacích smluv ze dne 18.2.2008;
b) výtěžky z dražeb uměleckých děl v hodnotě 27.000,- Kč.
3. Anonymní dárci
Finanční příspěvky různých dárců v celkové výši 126.314,- Kč na bankovní
účet fondu.
4. Přehled o poskytnutých příspěvcích nad 3.000,- Kč
- veškeré příspěvky jsou smluvně podloženy, žadatelem byl Ústav pro péči o matku
a dítě,
- nadační příspěvky byly použity takto:
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1. Aktivní účast na kongresu EBCOG
Místo konání:
Ve dnech:
Nadační příspěvek:

Lisabon, Portugalsko
3.3.2008 – 8.3.2008
133.712,- Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 19.2.2008 a byl řádně vyúčtován.
2. Aktivní účast na kongresu Assisted reproduction Embracing Mild IVF
and IVM
Místo konání:
Ve dnech:
Nadační příspěvek:

Londýn, Velká Británie
10.4.2008 – 12.4.2008
21.925,- Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 4.4.2008 a byl řádně vyúčtován.
3. Stáž u prof. Jana Simaka, PhD. na pracovišti Laboratory of Cellural
Hematology
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Washington, USA
6.8.2008 – 30.11.2008
MUDr. Zuzana Hodková - Stančíková
154.460,69 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.6.2008 a byl řádně vyúčtován.
4. Aktivní účast na přednášce Alergy prevention in infants of allergic mothers
by after-birth oral colonization
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Slovensko
4.8.2008 – 8.8.2008
MUDr. Ingrid Kocourková
21.297,02 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.6.2008 a byl řádně vyúčtován.
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5. Aktivní účast na kongresu ISUOG 2008
Místo konání:
Ve dnech:
Účastníci:

Nadační příspěvek:

Chicago, USA
22.8.2008 – 29.8.2008
MUDr. Kateřina Koterová, MUDr. Klára Dlouhá,
prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., Tamara
Žáčková, MD.
269.751,32 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.6.2008 a byl řádně vyúčtován.
6.

Aktivní účast na 29. celostátní konferenci gynekologů
Místo konání:
Ve dnech:
Účastníci:

Nadační příspěvek:

Frymburk, ČR
18.9.2008 – 20.9.2008
MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MUDr. Jiří Hanáček,
MUDr. Kateřina Koterová, MUDr. Klára Dlouhá,
MUDr. Ivana Kučerová
14.058,- Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.6.2008 a byl řádně vyúčtován.
7. Aktivní účast na VII. světovém kongresu fetální medicíny
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Sorrento, Itálie
22.6.2008 – 26.6.2008
MUDr. Lucia Haaková
37.599,- Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.8.2008 a byl řádně vyúčtován.
8. Aktivní účast na kongresu ICGS 2008
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Bankok, Thajsko
24.10.2008 – 28.10.2008
MUDr. Eduard Kučera, CSc.
53.208,18 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9.6.2008 a byl řádně vyúčtován.
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9. Aktivní účast na XXI. European Congress of Perinatal Medicine
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Istanbul, Turecko
10.9.-13.9.2008
MUDr. Václav Čunát
31.800,86 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 14.8.2008 a byl řádně vyúčtován.
10. Aktivní účast na kongresu European Academy of Pediatrics
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Nice, Francie
20.10.-28.10.2008
doc. MUDr. Zdeněk Straňák, CSc.
59.145,54 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 14.8.2008 a byl řádně vyúčtován.
11. Aktivní účast na I. International Congress od UENPS
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Řím, Itálie
15.11.-19.11.2008
MUDr. P. Šaňáková, MUDr. J. Slavíková
54.945,52 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 14.8.2008 a byl řádně vyúčtován.
12. Aktivní účast na konferenci sekce fetální medicíny ČGPS
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Olomouc, ČR
12.11.-14.11.2008
doc. MUDr. Zdeněk Straňák, CSc., MUDr. K.
Skarpíšková, MUDr. J. Širc
25.482,48 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 21.11.2008 a byl řádně vyúčtován.
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13. Aktivní účast na 2. mezinárodním kongresu asijského pacifického výboru
o kontracepci (APCOC)
Místo konání:
Ve dnech:
Účastník:
Nadační příspěvek:

Macau, Čína
6.12.-6.12.2008
MUDr. Jiří Hanáček, MUDr. Petr Křepelka
54.945,52 Kč

Příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 28.11.2008 a byl řádně vyúčtován.
5. Informace, zda nebyly překročeny roční náklady (ty nesmí překročit 2,5% příjmů
nadačního fondu)
- bylo dodrženo pravidlo stanovené v bodu 6.5 Statutu nadační fondu - roční náklady
nebyly v tomto ohledu překročeny
6. Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce
- komplexní zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce obsahuje
Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok 2008, která je přílohou č. 2 této výroční
zprávy
III. Činnost Správní rady
Správní rada se sešla v roce 2008 celkem 7x, a to:
1. zasedání dne 7.2.2008,
2. zasedání dne 14.3.2008,
3. zasedání dne 2.4.2008,
4. zasedání dne 9.6.2008,
5. zasedání dne 12.8.2008,
6. zasedání dne 8.9.2008,
7. zasedání dne 24.11.2008.
IV. Zpráva revizora
1) Zodpovědná za účetnictví Nadačního fondu pro zdraví dětí je společnost
CENTRAL GROUP a.s. Nadační fond účtuje dle zákona o účetnictví pro neziskové
organizace.
2) Všechny účetní knihy (peněžní deník, kniha závazků o nákladech souvisejících
se správou nadačního fondu, kniha příspěvků o příspěvcích nadačního fondu
vydaných třetím osobám, kniha darovaného materiálu a služeb) jsou průkazně
vedeny a uzavřeny k 31.12.2008. Přehled majetku, závazků, příjmů a výdajů členění
je uveden v peněžním deníku a v Příloze tvořící součást účetní závěrky za rok 2008.
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3) Nadační fond dle zákona o daních č. 586/92 Sb. nemusel podávat daňové přiznání,
neboť všechny příjmy, které fond obdržel, byly dary, které jsou používány
na příspěvky v souladu s účelem nadačního fondu. Úroky z vkladu jsou též
osvobozeny od daně. Jiné příjmy, které by podléhaly daňové povinnosti, fond neměl.
4) Jako revizor Nadačního fondu jsem přezkoumal účetní závěrku Nadačního fondu
za rok 2008 a nezjistil jsem žádné nedostatky.
5) Po prozkoumání předložených podkladů jsem jako revizor Nadačního fondu
dospěl k závěru, že všechny nadační příspěvky byly použity ke stanovenému účelu
v souladu se smluvními dokumenty, na základě kterých byly poskytnuty a byly
řádně vyúčtovány a zhodnoceny.
Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že jsem v hospodaření Nadačního fondu
pro zdraví dětí ani v jeho správě a poskytování příspěvků nezjistil žádné
nedostatky.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
revizor
V. Společenské události pořádané v roce 2008 ve prospěch NF
a) pořádané NF a Advokátní kanceláří Jaroš – Fojtíková
1.2.2008
Benefiční ples
b) pořádané společností CENTRAL GROUP a.s.
21.2.2008
Galavečer v paláci Žofín
25.9.2008
Charitativní koncert Vanessy Mae
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V. Závěrečné zhodnocení uplynulého období
Za první ucelený rok působení si nadační fond získal řadu příznivců a dostal se
do podvědomí lidí v celé České republice. Jako i v minulem roce bylo veškeré
snažení zaměřené na shromáždění finančních prostředků pro Ústav pro péči o matku
a dítě.
Tak jako v roce minulem, je základním cílem NF udržet si dobré jméno u veřejnosti
a svou prestiž vyjádřit ještě více na akcích, které bude pořádat v roce 2009. Budeme
se snažit oslovit další firmy a jednotlivce a zvětšit objem vybraných finančních
prostředků pro ÚPMD.
V Praze dne 6.5.2009

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.
předseda Správní rady

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.
člen Správní rady

Bc. Aleš Novotný
člen Správní rady
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