
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva za rok 2016 

 
 
 
 
 
 
 



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 2016 
 
 

 V prosinci 2014 byly spuštěny webové stránky fondu, které jsou dostupné na 
adrese www.nadacnifonduran.cz.  
Během roku 2016 byly webové stránky pravidelně aktualizovány: 
- na stránky bylo vloženo 14 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/kdo-
jsme?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 2015, ve které jsou 
dostupné údaje o hospodaření fondu 
 

 

 
 
 

 
 

 Během celého roku 2016 byly mezi pacienty a návštěvníky Urologické kliniky 
2. LF UK a FN Motol prostřednictvím ošetřujícího personálu distribuovány 
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. 
- 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. 
 

http://www.nadacnifonduran.cz/kdo-jsme?content_9-newsArchive-year=2015#archiv-novinek
http://www.nadacnifonduran.cz/kdo-jsme?content_9-newsArchive-year=2015#archiv-novinek
http://www.nadacnifonduran.cz/vase-podpora#nasi-darci


 V průběhu roku 2016 byly aktualizovány informace nástěnce, která je 
umístěna na lůžkové oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a na 
které jsou informace o majetku zakoupeném fondem a propůjčeném k užívání 
urologické klinice a také seznam dárců, kteří přispěli nadačnímu fondu.  

 

 Nadační fond Uran uhradil roční pojistné ve výši 14.400 Kč na přístroj Toshiba 
Aplio 500. Urologická klinika FN Motol tento přístroj získala díky grantu od 
Nadačního fondu Muži proti rakovině a uhrazení ročního pojistného je nutné 
pro používání přístroje. 

 

 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: 
 

 
Chirurgické stříhací strojky, nabíječky a čepele 

 
Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k            
neomezenému užívání 3 kusy chirurgických stříhacích strojků, dvě nabíječky a 50 
kusů jednorázových čepelí, vše od společnosti 3M, v celkové hodnotě 20.926 Kč. 
Chirurgické stříhací strojky a další příslušenství budou používány při předoperační 
přípravě pacientů Urologické kliniky FN Motol. Používání strojků minimalizuje 
možnost škrábnutí nebo stříhnutí pacientů. 
 
 

 
Chirurgický stříhací strojek 3M 

 
 
Stůl k ultrazvukovému vyšetření Golem 

 
Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému 
užívání stůl k ultrazvukovému vyšetření Golem v celkové hodnotě 57.474 Kč.  



Stůl bude k dispozici pro pacienty urodynamické ambulance Urologické kliniky 2. LF 
UK. Zejména při vyšetření imobilních pacientů nabídne jejich větší komfort a bude 
velkou pomocí pro zdravotnický personál.  
 

 
                             Stůl k ultrazvukovému vyšetření Golem 

 
 
Flexibilní cystoskopy Olympus 
 
Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému 
užívání dva flexibilní cystoskopy včetně mobilního LED zdroje světla a nabíječky od 
společnosti Olympus v celkové hodnotě 383.077 Kč.  
Flexibilní cystoskopy slouží k endoskopickému vyšetření močové trubice a močového 
měchýře. Nejčastějším důvodem k jeho provedení je nález krve v moči, případně i 
jiné potíže, které budí podezření na některá závažná onemocnění. Krev v moči může 
být totiž prvním příznakem rakoviny močového měchýře, rakoviny prostaty nebo celé 
řady dalších chorob. 
Flexibilní cystoskopy budou používány na ambulanci Urologické kliniky 2. LF UK a 
FN Motol. 
 

 
 
                                    Flexibilní cystoskop Olympus 



Ureteroskop Olympus 
 
Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému 
užívání ureteroskop Olympus v celkové hodnotě 136.730 Kč.  
Ureteroskop se používá pro odstranění nebo rozbíjení ledvinových kamenů.  
Ureteroskop bude používán na nových operačních sálech Urologické kliniky Motol. 
 

 
Ureteroskop Olympus 

 
 
 
 

Přehled poskytnutých darů nadačnímu fondu v roce 2016 
 
 

Datum Dárce Částka Kč 

20. 1. Bc. Pavel Gerstl 20000 

21. 1. Ing. Miroslav Dostál 5000 

1. 2. Stanislav Pecka 105 

2. 2. Femisalva s.r.o. 10000 

4. 2.  František Vrbecký 2000 

5. 2.  Ing. Miroslav Nutil 4000 

16. 2. Preciosa 400000 

22. 2.  Ing. Jiří Nejedlík 5000 

21. 3.  Ing. Bohumil Bernauer 20000 

6. 4.  Jan Kareš 10000 

19. 4. CTL CONSULTING EP s.r.o. 50000 

27. 4.  Jaroslav Žák 10000 

5. 5.  Michael Ivsin 5000 

6. 5.  Vladislav Hauptvogel 5000 

13. 5.  Karel Voldán 10000 

31. 5. Eva Novotná 10000 

17. 6. Nadace Charty 77 30000 

24. 6. Ing. Jan Rančák 20000 

30. 6. Aglio s.r.o. 30000 

15. 8. Soleta Company s.r.o. 100000 

20. 9. Eva Cupová 3000 

13.10. Eva Cupová 300 

15.11. Eva Cupová 300 

13. 12.  Eva Cupová 300 

19.12. AIMS International LF 2 6000 

Celkem   756005 

 



Finanční zpráva Nadačního fondu Uran 

 
A.  ROZVAHA ke dni 31. 12. 2016     
 

 Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 31.12.2016 

AKTIVA   

A. Stálá aktiva celkem   

1. Dlouhodobý nehmotný majetek – ocenitelná 

práva 
  

2. Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné 

movité věci 
333.234,73 

 
928.416,52 

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 8.931,00 8.401,00 

                                                     - bankovní účty 487.103,29 628.659.91 

Součet krátkodobého finančního majetku   

ÚHRN AKTIV 496.034,29 1.565.477,43 

   

PASIVA   

A. Vlastní zdroje celkem 0,00 0,00 

Vlastní jmění   

Fondy   

Hospodářský výsledek    

B. Cizí zdroje 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky - dodavatelé   

                                  - ostatní závazky   

                                  - zaměstnanci   

                                  - ostatní přímé daně   

Součet krátkodobých závazků 0,00 0,00 

Přechodné účty pasivní – dohadné účty pasivní   

ÚHRN PASIV 0,00 0,00 



B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2016 
 

 Stav k 31. 12. 2016 

VÝNOSY  

  

Příjem finančních částek- dary 756.005,00 

 
 

 
 

Tržby z provozní činnosti celkem 0 

Zúčtování fondů  

Ostatní provozní výnosy celkem  

Přijaté členské příspěvky  

Přijaté členské příspěvky celkem 0 

  

VÝNOSY CELKEM 756.005,00 

  

NÁKLADY 
 
 

  

Spotřeba materiálu a kancelářské potřeby 

 
530,00 

Spotřebované nákupy 530,00 

Ostatní služby 19266,38 

Náklady na nakupované služby 19266,38 

Pořízení DHM 595181,79 

Náklady na pořízení DHM   595181,79 

Jiné ostatní náklady spojené s provozem DHM 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

  

NÁKLADY CELKEM 
614.978,17 

 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - + zisk / - 

ztráta 
141.026,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Uran 2016 

 

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     chirurgický tříhací strojek  30.3.2016  Kč 20.926,-- 

002 Stůl k UZ vyšetření Golem UE 13.12.2016  Kč 54.448,79,-- 

003 Ureteroskop 7,8 Fr x 430 mm 22.12.2016  Kč 136.730,-- 

004 Flexibilní cystoskop vč. Led   22.12.2016  Kč 383.077,-- 

 

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 

20.1.2016 Bc. Pavel Grestl   Kč 20.000,-- 

21.1.2016 Miroslav Dostál   Kč   5.000,-- 

1.2.2016 Stanislav Pecka  . Kč      105,-- 

2.2.2016 Femisalva, s.r.o.   Kč 10.000,-- 

4.2.2016 František Vrbecký   Kč   2.000,-- 

5.2.2016 Ing. Miroslav Nutil   Kč   4.000,-- 

16.2.2016 Praciosa, a..s.    Kč 400.000,-- 

22.2.2016 Ing. Jiří Nejedlík   Kč     5.000,-- 

21.3.2016 Bohumil Bermauer   Kč 20.000,-- 

6.4.2016 Ing. Jan Kareš    Kč 10.000,-- 

19.4.2016 CTL Consulting EP S.  Kč 50.000,-- 

27.4.2016 Jarosla Zak    Kč 10.000,-- 

5.5.2016 Michael Ivsin    Kč 5.000,-- 

6.5.2016 Vladislav Hauptvogel   Kč 5.000,-- 

13.5.2016 Karel Voldán    Kč 10.000,-- 

31.5.2016 Eva Novotná    Kč 10.000,-- 

17.6.2016 Nadace Charty 77   Kč 30.000,-- 

24.6.2016 Ing. Jan Rančák, CSc.   Kč 20.000,-- 

30.6.2016 Aglio, spol. s r.o.   Kč 30.000,-- 

15.8.2016 Soleta Company, s.r.o.  Kč 100.000,-- 

20.9.2016 Eva Cupová    Kč     3.000,-- 

13.10.2016 Eva Cupová    Kč       300,-- 

15.11.2016 Eva Cupová    Kč       300,-- 

13.12.2016 Eva Cupová    Kč       300,-- 

19.12.2016 Aims International LF2  Kč  6.000,-- 

 

 

Celkem v roce 2015 byly přijaty finanční dary v hodnotě  Kč 756.005,-- 

     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 byla dle standardu 

nadačního fondu proinvestována -  nákup DHM,  které slouží ve FN Motol.  Dle 

hospodářského výsledku Nadačního fondu Uran za rok 2016 bude převeden HV do 

následujícího roku a bude dle investičního plánu použit po dohodě s FN Motol.  

 

 

Zpracovala: Petra Ježková -  účetní 

 

V Praze dne: 15.2.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohlášení správní rady nadačního fondu 
 
Správní rada fondu prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a že fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou 
a statutem.  
Účetnictví fondu je vedeno v souladu se zvláštními právními předpisy. Fond není 
povinen mít účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem.   
 
 

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 
 
Dozorčí rada fondu ve složení: Ing. Jan Vrba (předseda) 
                                                 JUDr. Jiří Stadler (místopředseda) 
                                                 Ing. Jaroslav Hořínek (člen) 
 
podává správní radě tuto svoji zprávu o kontrolní činnosti.  
 
Ve smyslu článku IX statutu nadačního fondu ze dne 18. 12. 2014 se dozorčí rada 
zaměřila na tyto oblasti kontroly: 
 
1) plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost 
účetnictví vedeného nadačním fondem;  
2) roční účetní závěrka a výroční zpráva;  
3) nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a 
statutem. 
 
 
Ad 1) plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem 
 
Dozorčí rada shledala, že nadační příspěvky byly poskytnuty oprávněně a v souladu 
se statutem nadačního fondu ze dne 18. 12. 2014.  
Dozorčí rada přezkoumala účetnictví vedené fondem za období od 1. 1. – 31. 12. 
2016 a sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti 
účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu.  
 
 
Ad 2) roční účetní závěrka a výroční zpráva 
 
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za rok 2016, kterou 
shledala jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních 
předpisů.  
 
Dozorčí rada dále přezkoumala předloženou výroční zprávu nadačního fondu za 
období roku 2016, kterou také shledala jako správnou. Všechny údaje uvedené ve 
výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné.  
 
 
 
 




