Výroční zpráva za rok 2015

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen „fond“)
Vznik fondu: 17. října 2014
Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1
181: 10. prosince 2014.
Zakladatelé fondu: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Sídlo fondu: V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo fondu: 03628256
Číslo transparentního bankovního účtu: 2400711505/2010 Fio Banka a.s.
Správní rada: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (předseda)
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. (místopředseda)
MUDr. Marek Schmidt, FEBU (člen)
Dozorčí rada: Ing. Jan Vrba (předseda)
JUDr. Jiří Stadler (místopředseda)
Ing. Jaroslav Hořínek (člen)
Účel fondu: Nadační fond se zakládá za účelem podpory některých činností na
Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
(dále jen „Klinika“), a to:
a) podpory zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty
Kliniky;
b) zvyšování technické a materiální úrovně přístrojového a nástrojového
vybavení Kliniky;
c) podpory vědeckých a výzkumných projektů týkajících se (prevence),
diagnostiky a léčby urologických onemocnění na Klinice anebo na
spolupracujících pracovištích (včetně zahraničních), na kterých probíhají
výzkumné projekty koordinované Klinikou;
d) podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod na Klinice;
e) podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu Kliniky;
f)

podpory zpracování klinických dat z Kliniky, jejich vyhodnocování a
prezentace odborné i laické veřejnosti;

g) podpory vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od
autorů uvedených v písm. e);
h) zlepšování kultury nemocničního prostředí Kliniky.
Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a
způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu.
Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle fondu a na webových stránkách
www.nadacnifonduran.cz

Přehled o činnosti nadačního fondu v roce 2015


V prosinci 2014 byly spuštěny webové stránky fondu, které jsou dostupné na
adrese www.nadacnifonduran.cz.
Během roku 2015 byly webové stránky pravidelně aktualizovány:
- na stránky bylo vloženo 27 aktualit – PR výstupy související s činností
nadačního fondu nebo problematikou urologických onemocnění, vystoupení
lékařů Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, informace o věcech
zakoupených z majetku fondu: http://www.nadacnifonduran.cz/kdojsme?content_9-newsArchive-year=2015#archiv-novinek
- na stránkách byl pravidelně doplňován seznam dárců a partnerů fondu:
http://www.nadacnifonduran.cz/vase-podpora#nasi-darci
- na stránky byla vložena výroční zpráva fondu za rok 2014, ve které jsou
dostupné údaje o hospodaření fondu



V dubnu 2015 byly vytištěny informační materiály prezentující fond.
Konkrétně jde o:
- brožuru, formát DL, 8 stran. Obsahuje informace o cílech a poslání fondu,
podrobně informuje o jeho projektech. Jsou zde uvedeny různé možnosti
podpory fondu a kontaktní údaje na sekretariát i správní radu.
- pohlednici, formát DL. Obsahuje základní stručnou charakterizaci fondu a
kontaktní údaje společně s číslem účtu fondu.
- plakát, formát A1. Obsahuje základní informace o fondu a číslo účtu fondu.

- brožuru, formát A5 na šířku, 12 stran. Brožura je věnovaná Urologické klinice
2. LF UK a FN Motol, při které fond působí. Na str. 10 jsou uvedeny informace
pro sponzory, spolu s údaji o Nadačním fondu Uran.
Přípravu a tisk těchto materiálů podpořila společnost Astellas Pharma s.r.o.

Plakát Nadačního fondu Uran



V listopadu 2015 byla na lůžkové oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN
Motol instalována nástěnka s informace o fondu, s přehledem majetku
zakoupeného fondem a propůjčeného k užívání urologické klinice a také se
seznamem dárců, kteří přispěli nadačnímu fondu.

 Z prostředků fondu byly zakoupeny tyto zdravotnické pomůcky a přístroje,
které jsou nebo v brzké době budou propůjčeny k užívání na dobu neurčitou
Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol:
Transportní lehátko GP2
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol
k neomezenému užívání transportní lehátko GP2 od společnosti Rousek s.r.o.
v hodnotě 43.106 Kč.

Transportní lehátko GP2 bude k dispozici na ambulanci Urologické kliniky FN
Motol, kde poslouží pacientům v případě potřeby transportu v rámci
Urologické kliniky nebo prostor Fakultní nemocnice Motol.

Transportní lehátko GP2
Transportní křeslo Eleganza Sito
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol
k neomezenému užívání transportní křeslo Eleganza Sito od společnosti Linet
s.r.o. v hodnotě 43.587 Kč.
Transportní a relaxační křeslo bude sloužit pacientům na oddělení Jednotky
intenzivní péče, kde doposud žádné podobné vybavení nebylo k dispozici.

Transportní křeslo Eleganza Sito

Laparoskopický trenažér Professor Full HD
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol k výukovým účelům laparoskopický trenažér Professor Full HD od
společnosti Helago s.r.o.v hodnotě 99.014 Kč.
Laparoskopický trenažér bude sloužit v rámci nově budovaného výukového
centra k přípravě lékařů, mediků a ostatního zdravotnického personálu
k nácviku technicky náročných operačních výkonů.

Laparoskopický trenažér Professor Full HD
Kluzná podložka RollerSlide
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol k neomezenému užívání kluznou podložku RollerSlide v hodnotě
13.988 Kč.
Kluzná podložka je k dispozici personálu lůžkového oddělení urologické
kliniky pro snadnější manipulaci s pacienty.

Kluzná podložka RollerSlide

Monitor iMEC 5
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčí Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol k neomezenému užívání monitor iMEC 5 s bezdotykovou
obrazovkou v hodnotě 28.354 Kč
Monitor bude k dispozici personálu Jednotky intenzivní péče urologické
Kliniky, kde nahradí původní již nevyhovující vybavení a umožní tak lepší
monitoring pacientů.

Monitor iMEC 5 s bezdotykovou obrazovkou
EKG BeneHeart s bezdotykovou obrazovkou vč. pojízdného stojanu
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčí Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol k neomezenému užívání EKG BeneHeart s bezdotykovou
obrazovkou v hodnotě 48.339 Kč.
EKG bude k dispozici personálu Jednotky intenzivní péče urologické
Kliniky, kde nahradí původní již nevyhovující vybavení a umožní tak lepší
péči o pacienty.

EKG BeneHeart

3M Bair Hugger model 775 – systém ohřevu pacienta teplým vzdechem
Nadační fond Uran zakoupil a propůjčí Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol k neomezenému užívání systém ohřevu pacienta teplým vzduchem
3M Bair Hugger včetně 100 kusů celotělových pokrývek v celkové hodnotě
57.112 Kč.
3M Bair Hugger s pokrývkami bude k dispozici personálu Jednotky
intenzivní péče urologické kliniky, kde zajistí v případě potřeby pooperační
ohřev pacientů, což vede k rychlejší rekonvalescenci pacientů.

3M Bair Hugger

Přehled poskytnutých darů nadačnímu fondu v roce 2015

Datum

Dárce

6. 3.

Ing. Petr Fiebiger

20000

12. 3.

Congress Prague s.r.o.

165000

25. 3.

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

10000

15.5.

Medex Praha

20000

12.6.

Amgen s.r.o.

250000

20. 7.

Autoek

100000

4. 9.

Radim Blažek

2000

7. 9.

FTL First Transport Lines

200000

21.9.

Ing. Jan Rančák

20000

29. 9.

Ing. Serafín

5000

26. 10.

Ing. Jiří Nejedlík

5000

30. 10.

Pavel Kaupa

30000

19. 11.

Ing. Milan Marounek

1000

18. 12.

Libor Půst

1000

29.12.

Ondřej Kulík

15000

Celkem

844000

Účetní závěrka za rok 2015
Finanční zpráva Nadačního fondu Uran
A.

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2015
Stav
k 1.1.2015

AKTIVA
A. Stálá aktiva celkem
1. Dlouhodobý nehmotný majetek – ocenitelná
práva
2. Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné
movité věci
B. Oběžná aktiva celkem
1. Zásoby – zboží na skladě
2. Pohledávky – odběratelé
- poskytnuté provozní zálohy
- daň z příjmů
Součet pohledávek
3. Krátkodobý finanční majetek - pokladna
- bankovní účty
Součet krátkodobého finančního majetku
ÚHRN AKTIV
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
B. Cizí zdroje
Krátkodobé závazky - dodavatelé
- ostatní závazky
- zaměstnanci
- ostatní přímé daně
Součet krátkodobých závazků
Přechodné účty pasivní – dohadné účty pasivní
ÚHRN PASIV

Stav
k 31.12.2015

333.234,73

0
1100

8.931,00
487.103,29

1100

496.034,29

0

B.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2015
Stav k 31.12.2015

VÝNOSY
Příjem finančních částek- dary

Tržby z provozní činnosti celkem
Zúčtování fondů
Ostatní provozní výnosy celkem
Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky celkem
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY
Spotřeba materiálu a kancelářské potřeby

844.000

0

0
844.000
347.996,71

7.770,6

Spotřebované nákupy
Ostatní služby
Náklady na nakupované služby
Pořízení DHM
Náklady na pořízení DHM
Jiné ostatní náklady spojené s provozem DHM
Ostatní náklady

7.770,6
6.991,38
6.991,38
333.234,73
333.234,73

NÁKLADY CELKEM

347.996,71

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - + zisk / ztráta

496.003,29

Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Uran 2015
1.

Základní údaje o Nadačním fondu Uran

Název účetní jednotky: Nadační fond Uran
Sídlo: FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Právní forma: Nezisková organizace
Účel nadačního fondu: Nadační fond byl zřízen za účelem podpory některých
činností na Urologické klinice 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Motol. Viz zakládací listina Nadačního fondu.
Datum vzniku: 10.12..2014
Zřizovatel a vklady zřizovatelů:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Název (jméno) osoby

Výše vkladu

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

1.000,-- Kč

Změny a dodatky v nadačním rejstříku provedené v uplynulém účetním období:
nebyly
Členové statutárních orgánů:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc - předseda správní rady
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
- místopředseda správní rady
MUDr. Marek Schmidt - člen správní rady
Dozorčí rada:
Ing. Jan Vrba - předseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Stadler - místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Hořínek
- člen dozorčí rady
2. Použití účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka rozhodla, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Účetnictví vede podle
zákona č. 563/1999 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. a to ve zjednodušeném rozsahu. Účetní
jednotka sestavuje účtový rozvrh a účtuje v účtovém deníku, v hlavní knize a v knihách
analytických účtů. Sestavuje účetní závěrku. Ta sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohy účetní závěrky. Rozvahovým dnem je 31. 12. daného roku. Účetní jednotka oceňuje
majetek a závazky dle zákona č. 563/1991 Sb.. Účetní záznamy se uschovávají dle
archivačního a skartačního řádu, který vychází z platných právních norem.

3.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Nadačního fondu Uran

3.1. Hmotný a nehmotný majetek
Č.

popis

dat.pořízení

poř. cena

001

transportní lehátko

2.9.2015

Kč 42.839,--

002

Transportní křeslo Linet

4.9.2015

Kč 43.588,--

003

Laparoskopický trenažer Professor

8.10.2015

Kč 99.014,30

004

Monitor iMEC5 + EKG BeneHeart

23.11.2015

Kč 76.693,43

005

3M Bair Hugger (ohřev pacienta) 16.12.2015

Kč 57.112,--

3.2. Pohledávky
Nejsou pohledávky po lhůtě splatnosti
3.3. Závazky
Nejsou závazky po lhůtě splatnosti.
Nejsou závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
3.4. Výsledek hospodaření
Je uvedeno ve výkazu zisku a ztrát
3.5. Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: žádný zaměstnanec
3.6. Odměny a funkční požitky členů správní rady a dozorčí rady
Nebyly vypláceny
3.7. Zálohy a úvěry poskytnuté členům správní rady a dozorčí radě:
Nebyly poskytnuty
3.8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Nadační fond vznikl v roce 2014. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
účetních období se ho netýká.

4.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech Nadačního fondu Uran
a) přijaté dary:

datum

od

částka daru

6.3.2015

Ing. Petr Fiebiger

Kč 20.000,--

12.3.2015

Congress Prague, s.r.o.

Kč 165.000,--

25.3.2015

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Kč 10.000,--

15.5.2015

Medex Praha

Kč 20.000,--

12.6.2015

Amgen, s.r.o.

Kč 250.000,--

20.7.2015

Autoek

Kč 100.000,-- ¨

4.9.2015

Radim Blažek

Kč 2.000,--

7.9.2015

FTL First Transport Lines

Kč 200.000,--

21.9.2015

Ing. Jan Račák

Kč 20.000,--

29.9.2015

Ing. Petr Serafin

Kč 5000,--

26.10.2015

Ing. Jiří Nejedlík

Kč 5000,--

30.10.2015

Pavel Kaupa

Kč 30.000,--

19.11.2015

Ing. Milan Marounek

Kč 1.000,--

18.12.2015

Libor Půst

Kč 1.000,--

29.12.2015

Kuklík Ondrřej

Kč 15.000,--

Celkem v roce 2015 byly přijaty finanční dary v hodnotě Kč 844.000,-b) poskytnuté dary:
Finanční prostředky byly z části využity na nákup DHM, které jsou
poskytovány formou bezúplatného pronájmu FN Motol - viz smlouva .
5. Závěr:
Činností Nadačního fondu Uran byla vybrána finanční hotovost, která
nadačního fondu proinvestována - nákup DHM, které slouží ve
hospodářského výsledku Nadačního fondu Uran za rok 2015 bude
následujícího roku a bude dle investičního plánu použit po dohodě s FN
realizovat rekonstrukci operačních sálů.

Zpracovala: Petra Ježková - účetní
V Praze dne: 18.1.2016

byla dle standardu
FN Motol. Dle
převeden HV do
Motol, která bude

