Nadační fond Profesora Pavla Pafka
IČ: 241 42 565
sídlo: V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Výroční zpráva za rok 2014
Praha dne 25. 6. 2015

1.

Úvod
Výroční zpráva Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka, IČ: 24142565 , se sídlem v Praha 5, V Úvalu
84, PSČ: 150 00, za rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších změn a doplňků. Smyslem výroční zprávy je, aby veškeré číselné údaje a informace
v ní uvedené poskytly věrný a poctivý obraz o finanční situaci, nadační činnosti a hospodářských
výsledcích firmy za období roku 2014 a o změnách a perspektivách dalšího rozvoje.

2.

Základní údaje o společnosti včetně údajů o základním kapitálu a akciích
Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 5.4.2011. Fond je založen
na dobu neurčitou. Zřizovatelem Fondu je Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, bytem Praha 1, Růžová
971/5 přičemž statutárním orgánem je správní rada. Za statutární radu jedná samostatně předseda
nebo místopředseda.
Členové správní rady nadačního fondu:
Předseda správní rady
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Místopředseda správní rady
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
Člen správní rady
MUDr. Helena Šmejkalová

2.1.

Obchodní název společnosti
Nadační fond Profesora Pavla Pafka

2.2.

Sídlo společnosti
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

2.3.

Identifikační číslo společnosti
241 42 565

2.4.

Právní forma společnosti
Nadační fond
Statutární orgány nadačního fondu
Správní rada
Dozorčí rada

2.5.

Rejstříkový soud a číslo, pod kterým byla společnost zapsána
Nadační fond je zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze
Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 13. srpna 2011 pod číslem N854.

3.

III. chirurgická klinika a údaje o činnosti fondu
Profesor Pavel Pafko vybudoval chirurgické pracoviště, které je zejména díky Transplantačnímu
programu plic jedno z unikátních nejen v České republice, ale i v evropském a světovém měřítku.
Další vzdělávání lékařů a sester, zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a
vědeckým informacím jsou jedny z hlavních priorit Nadačního fondu, který se aktivně podílí i na výuce
studentů v postgraduálním vzdělávaní i na vědecko-výzkumných aktivitách III. chirurgické kliniky 1. LF
UK a FN Motol. Klinika, kromě poskytování širokého spektra výkonů v oblasti hrudní a břišní chirurgie,
provádí jako jediné pracoviště v České republice transplantace plic. Profesionální tým lékařů a
zdravotníků při své práci využívá nejnovější léčebné metody, odborné postupy a moderní technické
vybavení. Úkolem fondu je rovněž napomáhat těsnému spojení péče o pacienty s výukou a vědeckou
prací kliniky a tím garantovat poskytování špičkové, profesionální péče na nejvyšší možné úrovni.
Upřímnou snahou a hlavním posláním členů správní rady Fondu je, aby III. chirurgická klinika 1. LF
UK a FN Motol byla místem, kde citlivý, profesionální i osobní přístup k pacientům byl samozřejmostí
a špičková medicína standardem. Nadační fond se svojí činností snaží všechny tyto cíle naplňovat a
pomáhat tak zlepšovat péči o pacienty v tom nejširším slova smyslu. Formální činností Fondu je
získávání prostředků pro rozvoj koncepce profesora Pavla Pafka a pro zajišťování jeho základního
poslání.

V roce 2014 jsme formou účasti na zahraničních i tuzemských odborných konferencích, kongresech,
symposiích a kurzech umožnili a finančně podpořili další vzdělávání mnoha našich konkrétních lékařů
a zdravotnického personálu.
Dne 9. prosince 2014 proběhlo v pražské galerii Káji Saudka „3. odborné a společenské setkání
chirurgů III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol s endokrinologickými specialisty“ z celé
České republiky. V úvodu setkání pozdravil pozvané hosty přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK
a FN Motol prof. MUDr. Robert Lischke PhD a svou přednáškou zahájil program setkání.
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc, vyhodnotil fungování praktické spolupráce se specialisty z celé
České republiky s lékaři III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.
V březnu se MUDr. Dagmar Myšíková účastnila „4. Evropské konference karcinomu plic“
v Ženevě, kde měla možnost prezentovat naše výsledky ze studie u pacientů s karcinomem plic
probíhající na naší klinice ve spolupráci s imunologickou klinikou FNM a 2. LF UK.
V říjnu se transplantační skupina zúčastnila pravidelného kongresu České transplantační
společnosti v Olomouci. Jedná se o jedinečnou akci svého druhu na území České republiky, kdy se
transplantační komunita pravidelně schází, aby se vzájemně podělila o novinky na poli transplantační
medicíny a vlastní zkušenosti. Program transplantací plic je jediný svého druhu v ČR a proto
využíváme této akce k prezentaci výsledků. Na této akci naše pracoviště mělo dvě přednášky:
„15 let a 200 transplantací plic v ČR“ (J.Šimonek),
„Náhlé příhody břišní po transplantaci plic“ (J.Pozniak).
Lékaři i sestry III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol se účastnili řady dalších tuzemských
konferencí např. pravidelně pořádaných Pražských chirurgických dnů, Gastroenterologických
kongresů a dalších přednášek, mezinárodního kongresu miniinvazní a robotické chirurgie.

3.1.

Údaje o hlavních oblastech činnosti společnosti
Podpora zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče, zlepšování podmínek,
za kterých je poskytována a dále podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání lékařů a zdravotnického
personálu. K naplnění tohoto účelu činil Fond v roce 2014 zejména toto:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.

Spolupracoval při zabezpečení zdravotnických zařízení, přístrojové techniky a dalšího vybavení
na III. chirurgické klinice.
Podporoval rozšiřování léčebných a rehabilitačních metod.
Spolupracoval na zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče.
Podporoval výzkum, výměnu informací a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti
léčby chirurgicky nemocných, včetně podpory rozvoje léčby a výzkumu v oblasti chirurgie a
souvisejících lékařských či vědních oborů.
Podporoval rozvoj publikační činnosti a informačních technologií v rámci III. chirurgické kliniky.
Fond úzce spolupracoval se všemi specializovanými klinikami a odděleními.
Fond zajišťoval přístup k nejmodernějším léčebným metodám, odborným postupům i
k modernímu technickému vybavení.
Členové správní rady Fondu úzce spolupracovali se zahraničními specialisty

Organizační zajištění činnosti společnosti
Správní rada nadačního fondu při hodnocení aktivit za rok 2014 konstatuje,
nadačního fondu bylo dodržováno a úměrně finančním a hospodářským
naplňováno. Nadační fond je zřízen za účelem podpory zlepšení kvality péče o
rámce poskytované péče, zlepšování podmínek, za kterých je poskytována
výzkumu, vývoje a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

4.

že základní poslání
možnostem rovněž
pacienty, rozšiřování
a dále pro podporu

Údaje o majetku a finanční situaci společnosti
Nadační fond Profesora Pavla Pafka disponuje k datu 31. 12. 2014 finančními prostředky na běžném
účtu 693.000 Kč a spořícím účtu vedeném u KB ve výši 800.000 Kč.

4.1.

Účetní závěrka za rok 2014
Účetní závěrka za rok 2014 je přílohou této výroční zprávy.

4.2.

Výrok auditora
Nadační fond Profesora Pavla Pafka není povinen mít účetní závěrku za rok 2014 ověřenou
auditorem.

4.3.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost
Společnost nemá k 31.12.2014 žádné bankovní úvěry.

4.4.

Hospodářský výsledek z běžné činnosti společnosti
Nadační fond k 31.12.2014 2014 nevykazoval neuhrazené pohledávky.

4.5

Pravidla pro omezení nákladu na správu
Procento nákladů na správu fondu v relaci k poskytnutým nadačním příspěvkům, stanovené na max.
30%, nebylo překročeno.

5.

Přehled o přijatých nadačních darech v Kč za rok 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milena Kasová
PhDr. Kateřina Perknerová
Jana Artweger
Hartmann – Rico a.s.
Alena Klinderová
Dalibor Krejčí
Bear Bay s.r.o.
Vladimír Janouch
Robert Landa
Petra Havelka
Ing. Milan Prajzler
Chlazení Vlk s.r.o.
Zdenka Pravdová
Jana Přibylová
Marcela André
MUDr. Michal Zahálka
Ing. Vladana Šafaříková
Václav Mueller
Ing. Jan Bártík
Mgr. Jana Krčková
Běla služby s.r.o.
Hana Podubecká
Montis CZ s.r.o.
Ctibor Perlík

CELKEM:

1.000 Kč
30.000 Kč
25.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
27.000 Kč
1.000 Kč
20.000 Kč
10.890 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
3.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
45.000 Kč
50.000 Kč
10.890 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
50.000 Kč
2.000 Kč
435.780 Kč

Přehled vynaložených finančních prostředků v roce 2014

6.
•
•

Vybavení pokojů pro pacienty
8.689 Kč
Náklady spojené s účastí lékařů a
zdravotnického personálu na odborných
konferencích,seminářích,a kongresech
158.000 Kč
_____________________________________________
Celkem v rámci hlavní činnosti:
166.689 Kč

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti a jí vydané výroční zprávy, nebyly
vynechány. Správní rada nadačního fondu děkuje všem sponzorům a podporovatelům, kteří náš Fond
v roce 2014 podpořili.

Předseda správní rady
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
……………………………………..

Místopředseda správní rady
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
……………………………………..

Člen správní rady
MUDr. Helena Šmejkalová
……………………………………..

