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Nadační fond Hippokrates jsme založili v říjnu 2016, 
neboť jsme cítili potřebu rozvíjet, podporovat a podpořit 
několik cílů, na které má české zdravotnictví jen 
limitované prostředky. Jako cíle jsme si vytyčili pět pilířů:

›  Podpora vědy a výzkumu v oblasti prevence,   
 diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických  
 nádorů

›  Systematické zvyšování kvality péče poskytované  
 ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru  
 a pacientkám s přednádorovými změnami  
 nebo se zhoubným nádorem

›  Podpora kontinuálního vzdělávání lékařů a sester

›  Zlepšování úrovně a dostupnosti paliativní péče

›  Zkvalitňování komunikace a zvyšování    
 informovanosti pacientek (www.onkogyn.cz) 

Nadační fond pracoval v roce 2016 teprve tři měsíce, a proto jsme se rozhodli zahrnout do ní plány 
a vize na rok 2017, aby bylo zřejmé, že s penězi našich dárců zacházíme s rozmyslem, koncepčně  
a chceme díky nim systematicky rozvíjet vědeckou činnost, paliativní projekty i podporovat lékaře 
a zdravotní sestřičky v jejich vzdělávání.

Daří se nám také kultivovat prostředí v onkogynekologickém centru, aby pacientkám bylo 
příjemněji. Podařilo se nám například nakoupit mobilní klimatizace na stacionář, kam dochází 
pacientky na chemoterapii a biologickou léčbu.

Pro rok 2017 má náš nadační fond smělé plány. Jedním z nich je projekt nového paliativního webu, 
kde budeme na jednom místě koncentrovat veškeré informace pro terminálně nemocné pacienty 
a jejich rodiny a maximálně jim tak usnadníme přechod do domácí péče.

Děkuji všem podporovatelům, pevně věřím, že se vaše řady budou rozrůstat.

                                                                                                                     
Prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA

Vedoucí Onkogynekologického centra VFN
Předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates
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Ing. Roman Ishchenko 

Ing. Hana Lněničková 

Lovas Nadiya 

JUDr. Letková 

Pavel a Radka Špankovi 

Ing. Liubov Frenkelová 

Ing. Maya Kadyrová 

Hana Černá

Jedna z našich dárkyň uspořádala narozeninovou oslavu a požádala přátele, aby nenosili dárky, 
ale přispěli NF Hippokrates. Podařilo se jim vybrat téměř 102 000 Kč.

* Seznam dárců, kteří NF darovali víc než 10 000 Kč.  Jeden z dárců si výslovně nepřál být zmíněn.

02 NAŠI DÁRCI*

Oslavenkyně Radka Španko a její rodina a přátelé



Nadační fond Hippokrates podpořil MUDr. Filipa Frühaufa a Doc. MUDr. Danielu Fischerovou  
na kongresu gynekologického ultrazvuku v Římě, organizovaný ISUOG (International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology).

        

V září 2016 se konal 26. Světový kongres ultrazvuku v porodnictví a gynekologii v Římě, který 
navštívilo 2500 delegátů z celého světa, jež odeslali více jak 3000 abstrakt prezentující jejich výzkum. 
Paní docentka Daniela Fischerová, kterou podpořil na kongresu Nadační fond Hippokrates, byla 
jednou z nich, stejně jako MUDr. Filip Frühauf, rovněž podpořen NF. Celkem bylo vybráno pouze 
šest abstrakt nejlepších prací vhodných pro ústní sdělení v sekci věnované onkogynekologii. Dvě 
vybrané práce pocházely z onkogynekologického centra VFN. První práce byla výsledkem studia 
MUDr. Frühaufa na téma Role ultrazvuku v zobrazení infiltrovaných uzlin u zhoubného nádoru 
vulvy a druhá výzkumná práce shrnula výsledky dlouholetého výzkumu doc. MUDr. Fischerové 
a kolektivu na téma Ultrazvuk a zobrazení pánevního a abdominálního rozsevu u zhoubného 
nádoru vaječníků. 

 *   K reálnému poskytnutí finanční podpory těchto edukačních aktivit došlo až v roce 2017.

03 PODPOŘENÉ PROJEKTY*

Doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD.  MUDr. Filip Frühauf



Správní rada se schází minimálně jednou za půl roku dle Stanov NF, zpočátku při nastavování 

schvalovacích procesů častěji. Revizi účetních dokladů pro nás udělal Mgr. Tomáš Dittrich.

04 SPRÁVNÍ RADA

    Prof. MUDr.  
David Cibula, CSc.

     JUDr.  
Miroslav Špecián, PhD.                       

MUDr.  
Anna Germanová, PhD.                       

Ing. Jiří Pelák, PhD.,  
revizor                              

RNDr.  
Ivana Dostálová, PhD.

Mgr. Olga Štajnrtová,  
tajemnice



›  Centrum Onkologické Prevence 

COP zajišťuje péči a konzultace pro pacientky s abnormálními nálezy na děložním čípku, v pochvě 
a na zevních rodidlech, navíc je jedním z výukových center pro kolposkopickou expertízu pro 
celou ČR. Hlavními úkoly COP jsou expertní diagnostika, sledování a individualizovaná léčba 
přednádorových změn (prekanceróz, dysplazií) a časných stadií zhoubných nádorů děložního 
čípku, pochvy a zevních rodidel.

›  Hereditární syndromy

Část zhoubných nádorů (zpravidla 5-10%, u rakoviny vaječníků však až 20%) vzniká na základě 
genetické dispozice zděděné od rodičů. Takovou dispozici je možné odhalit genetickým vyšetřením. 

›  Ultrazvukové expertní vyšetření

Ultrazvukové vyšetření ženských pohlavních orgánů patří mezi nejdůležitější vyšetřující metody  
v gynekologii a porodnictví. Ultrazvukové vyšetření nepřináší žádná rizika pro pacientku, 
nevyžaduje přípravu či lačnění, nemá riziko radiační zátěže a je dostupnější než jiná zobrazovací 
metoda.

›  Chirurgická léčba

Onkogynekologické centrum VFN provádí kompletní spektrum chirurgických výkonů zhoubných 
gynekologických nádorů jak otevřeným, tak laparoskopickým přístupem. Koncentrujeme 
pacientky, které vyžadují extrémně náročné operace pro pánevní, zejména recidivující (opakující 
se) nádory (pánevní exenterace, laterálně extendované resekce, kompozitní výkony). 

›  Paliativní péče

Paliativní péče je v našem centru poskytována ambulantní formou ve spolupráci s dalšími 
lékařskými odborníky (algesiolog, nutricionista, internista), psychologem, sociálním pracovníkem. 
S ohledem na přání pacientky a její rodiny zajišťuje naše centrum pacientkám následnou paliativní 
péči formou domácího hospice.

›  Onkogynekologický stacionář

Ve zvláštní ambulanci nazývané onkogynekologický stacionář podáváme ambulantně 
chemoterapii a biologickou léčbu pacientkám se zhoubnými gynekologickými nádory. Každý rok 
se na stacionáři léčí kolem 350 pacientek, kterým podáme více než 3000 cyklů chemoterapie nebo 
biologické léčby.

05 SPEKTRUM VÝKONŮ
prováděných v onkogynekologickém centru VFN



Informační kanály: propagace přímo na onkogynekologickém oddělení

Plakáty rozvěšené na gynekologicko-porodnické klinice – před 
onkogynekologickou ambulancí a před stacionářem spolu  
s informačními letáky. Informace se k našim dárcům dostávají 
také díky webovým stránkám www.nadace-hippokrates.cz, 
které mají i facebookovou verzi.
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07 Kdo Nadační fond  MEDIÁLNĚ PODPORUJE

   Zpěvačka Radka Fišerová  

  Eurokomisařka Mgr. Věra Jourová  

Fotograf Herbert Slavík

Medička Kateřina Vacková



›  Edukace sester ve třech hlavních tématech: Hojení ran, Péče o stomii a Efektivní hemostáza.  
 Podpora na workshopech a školeních na jiných pracovištích.

›  Kompletní rekonstrukce studovny a pracovny.

›  Podpora edukace lékařů a lékařek na světových kongresech, kde čerpají znalosti, ze kterých  
 profitují pacientky v onkogynekologickém centru.

›  Paliativní web pro pacienty a jejich rodiny - uživatelé zde naleznou komplexní informace  
 a interaktivní mapu s možností získání zpětné vazby o kvalitě zařízení.

›  Rozvíjení webových stránek o edukační sekci pro prevenci a včasnou diagnostiku  
 gynekologických nádorů.

›  Natáčení testimonialů pacientek, které prošly léčbou a dodávají tak naději těm pacientkám,  
 které se právě léčí.

›  Připojení se k charitativní akci Ride for women. Jde o tradici, kterou založil  
 MUDr. Laky z Grazu a primárním cílem je upozornit na nutnost prevence gynekologických  
 malignit včasným vyšetřením.

›  Poděkování při benefičním večeru našim dárcům a podporovatelům.
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Přijaté dary za 4. čtvrtletí 2016 780 000 Kč

Přijaté dary odpovídají celkovému 
finančnímu majetku, vlastní jmění  
bylo pouze 1.000,- Kč vložených  
jako iniciální vklad.

Režijní náklady za rok 2016  12 000 Kč 
 za tisk informačních brožur

 Investice do vzdělávání lékařů  
 byla schválena v roce 2016  
 a proběhla v témže roce, zaplacena 
 bude až v dalším účetním období,  
 proto jsou investice do edukace  
 zatím nulové

Správnost účetní uzávěrky ověřil 

Ing. Jiří Pelák, PhD.
Revizor NF Hippokrates
 

09 ROZVAHA 
(Přehled o vlastním majetku a závazcích k 31.12.2016)



AKTIVA Číslo řádku
Stav k prvnímu dni  
účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

B. Krátkodobý majetek celkem 041 0 780 000 Kč

II. Pohledávky celkem 052 0 1 000 Kč

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 0 779 000 Kč

Aktiva celkem 085 0 780 000 Kč

Účet Název Má dáti Dal Konečný stav

221 Bankovní účty 790 104,94  Kč 11 438,50 Kč 778 666,44  Kč

378 Jiné pohledávky 1 000,00 Kč 0 1 000,00 Kč

Aktiva celkem 791 104,94  Kč 11 438,50 Kč 779 666,44 Kč

PASIVA Číslo řádku
Stav k prvnímu dni  
účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 086 0 741 000 Kč

II. Výsledek hospodaření celkem 091 0 741 000 Kč

B. Cizí zdroje celkem 095 0 39 000 Kč

III. Krátkodobé závazky celkem 106 0 39 000 Kč

Pasiva celkem 134 0 780 000 Kč

Účet Název Má dáti Dal Konečný stav

321 Dodavatelé 6 852,00  Kč 6 852,00 Kč 0

379 Jiné závazky 580,00 Kč 39 758,94 Kč 39 178,94 Kč

Pasiva celkem 7 432,00  Kč 46 610,94 Kč 39 178,94 Kč

Aktiva celkem 791 104,94  Kč 11 438,50 Kč 779 666,44 Kč

Pasiva celkem 7 432,00  Kč 46 610,94 Kč 39 178,94 Kč

Rozdíl 783 672,94  Kč -35 172,44 Kč 740 487,50 Kč
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NÁKLADY
Číslo řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 001 9 000  Kč 0 9 000  Kč

Náklady celkem 042 9 000  Kč 0 9 000  Kč

Účet Název V období

501 Spotřeba materiálu 9 440,00 Kč

549 Jiné ostatní náklady 2,50 Kč

Náklady celkem 9 442,50 Kč

VÝNOSY Číslo řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

I. Přijaté příspěvky celkem 073 750 000 Kč 0 750 000 Kč

Výnosy celkem 079 750 000 Kč 0 750 000 Kč

Účet Název V období

682 Přijaté příspěvky 749 930,00 Kč

Náklady celkem 749 930,00 Kč

C. Výsledek před zdaněním 080 741 000 Kč 0 741 000 Kč

D. Výsledek po zdanění 082 741 000 Kč 0 741 000 Kč

ZISK (- ztráta) 740 487,50 Kč

RENTABILITA (zisk/náklady) 7842 %
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Nadační fond HIPPOKRATES je zapsán v nadačním rejstříku  
u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 1409.

IČO: 05401291 

Barrandovská 11, Praha 5 152 00

Číslo účtu u Komerční banky: 115-3316820287 / 0100

Řídící orgán: správní rada

Autorka VZ: Ing. Veronika Cibulová

Použité fotografie: RNDr. Ivana Dostálová, PhD.

www.nadace-hippokrates.cz
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Zhodnocení dodržování pravidel pro poskytování nadačních příspěvků, zhodnocení  
základních údajů roční účetní závěrky

Správní rada projednala účetní závěrku a na jejím základě konstatovala, že nadační fond při svém 
hospodaření dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, zejména pak, že:

› nadační fond ne poskytnul nadační příspěvek osobě, která je členem orgánu nebo která 
 je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké.

›  nadační fond ne poskytnul nadační příspěvek svému zakladateli,

›  výše vlastních zdrojů financování majetku nadačního fondu vykazovaných v rozvaze na straně  
 pasiv není nižší než výše nadačního kapitálu

Správní rada konstatovala, že údaje obsažené v účetní závěrce schvaluje a roční účetní závěrku 
hodnotí jako věrné zachycení stavu a vývoje majetku, závazků a ekonomického průběhu  
a  výsledků činnosti nadačního fondu.  

11 ZHODNOCENÍ



›  Fond nepřijme dar od pacienta ve finanční nouzi. Fond může přijmout dar od téhož pacienta,  
 pokud nouze opadne.

›  Fond nepřijímá finanční dary od pacientů s omezenou svéprávností nebo nezletilých.

›  Fond nesmí pobízet pracovníky onkogynekologického centra k požadování darů od pacientů 
 či jejich rodinných příslušníků.

›  Fond nesmí připustit, aby dar vedl ke zvýhodnění v péči o darujícího na úkor jiných pacientů.

›  Fond nepřijme anonymní dar v částce nad 50 000 Kč.

›  Pokud dar může vést k budoucím nákladům fondu, Centra nebo kliniky, správní rada fondu  
 na základě analýzy přínosů a nákladů zváží přijetí takového daru.

›  Fond zveřejňuje Výroční zprávu na webových stránkách Nadačního fondu

›  Fond vynakládá darované prostředky výhradně na cíle uvedené v zakládací listině.
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