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Milí přátelé,

těší mě, že nadační fond HIPPOKRATES funguje již více 
než rok a dobře prosperuje.

Jsem rád, že plníme ambiciózní cíle, které jsme si vytyčili.  
Daří se nám kultivovat prostředí na Gynekologicko-porodnické 
klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zrenovovali 
jsme pracovnu pro lékaře a stážisty a také onkogynekologickou 
laboratoř, která je srdcem výzkumných aktivit našeho 
centra.  

Díky příspěvkům z nadace se mohly zdravotní sestry i někteří 
mladí lékaři zúčastnit odborných vzdělávacích akcí.  

Na monitorech v čekárnách běží edukační videa, která 
poskytují informace o alternativách léčby, diagnostických 
metodách a organizaci Onkogynekologického centra. 
Vstupy pro ně natočili lékaři i studijní koordinátorky. 

Ve spolupráci s Centrem podpůrné a paliativní medicíny 
VFN v Praze jsme spustili stránky www.paliace.cz , které jsou určeny vážně stonajícím a jejich blízkým, 
ale i odborníkům. Naleznete zde například seznam kamenných a mobilních hospiců, nebo se 
dočtete, jak dokáže pacientům včasná paliativní intervence zvýšit kvalitu života. 

Do budoucnosti máme velké plány. Rádi bychom poskytli první výzkumné grant pro mladé lékaře 
a díky vašim darům podpořili vědecký charakter největšího Onkogynekologického pracoviště  
v Čechách.  Výsledky výzkumných projektů nemají význam pouze pro pacientky léčené v našem 
centru. Naše klinické projekty mají ambici pomoci ženám léčeným kdekoli ve světě.

Děkujeme za vaše příspěvky, vážíme si vaší podpory. Na našich webových stránkách  
(www.nadace-hippokrates.cz) najdete možnosti, jak nadační aktivity podpořit. Jednou z nich je 
zakoupenívelkoformátové fotografie od fotografa Herberta Slavíka. Přispějete tím na vědu  
a výzkum a vzdělávání lékařů a sestřiček. A díky vám bude prostředí, ve kterém pacientky prochází 
náročnou léčbou, příjemnější.

Přeji vám hodně zdraví, srdečně 

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
Vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze
Předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates

ÚVODNÍ SLOVO předsedy správní rady
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Manželé Slukovi

Manželé Španko

Dr. Maya Kadyrova 

Jaroslava Sisulakova 

Hana Černá

Tomáš Holík

Alena Rožánková

Edita Citková 

Eva Mňahončáková

Andrea Králová

Zdeněk Kadlec

NAŠI DÁRCI

Oslavenkyně Radka Španko a její rodina a přátelé

Největší firemní dárci



Nadační fond financoval kompletní přestavbu místnosti na gynekologicko-porodnické klinice 
VFN, která slouží jako pracovna lékařů a studovna pro stážisty. 

PODPOŘENÉ PROJEKTY03



Ze zdrojů Nadačního fondu byla uhrazena také rekonstrukce  onkogynekologické laboratoře. Kde 
dříve netekla teplá voda a ze zdi čněly dráty je nyní útulná důstojná pracovna.

PODPOŘENÉ PROJEKTY3

Onkogynekologická laboratoř PO rekonstrukci

Onkogynekologická laboratoř PŘED rekonstrukcí



Z nadačních prostředků jsme zakoupili i vybavení pro oddělení jednotku intenzivní péče.

PODPOŘENÉ PROJEKTY3



Známý fotograf Herbert Slavík daroval nadaci svoje velkoformátové fotografie, které nyní zdobí 
onkogynekologický stacionář a přiléhající chodbu. Fotografie pomáhají vlastně dvakrát - těší 
pacientky a zároveň si je podporovatelé nadace mohou za 15.000 zakoupit.

PODPOŘENÉ PROJEKTY3



Lékaři a sestry z Onkogynekologického centra ve VFN se připojili k charitativnímu projektu  
RIDE FOR WOMEN,  jehož cílem bylo upozornit ženy na nutnost pravidelných gynekologických  
vyšetření a na důležitost očkování proti HPV. Lékaři projížděli na kole evropskými metropolemi 
a na cestě z Osla do Vídně se zastavili v Praze.

PODPOŘENÉ PROJEKTY3

MUDr. Rene Laky, prof. David Cibula, prof. Karl Tamussino a prof. Heinz Kolbel



Nadace Hippokrates a Centrum podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice spojili 
síly a vytvořili webové stránky www.paliace.cz. Zde najdou vážně stonající pacienti komplexní 
informace o tom, jak jim včasná intervence paliativního týmu může zkvalitnit život. 

PODPOŘENÉ PROJEKTY3

Ukázka webových stránek www.paliace.cz

Tým Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 



NADAČNÍ AKTIVITA 3

Fotokniha The Stories Behind Hospital Walls RNDr. Ivany Dostálové, Ph.D.

Členka správní rady Ivana Dostálová vytvořila unikátní fotoknihu s názvem The Stories Behind 
Hospital Walls, ve které zachytila atmosféru Onkogynekologického centra, s jejími příběhy plnými 
napětí, smutku, ale i radosti z úspěchů a dobrých zpráv.



Ing. Veronika Cibulová, ředitelka

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



05 Kdo Nadační fond  MEDIÁLNĚ PODPORUJE

   Zpěvačka Radka Fišerová  

  Eurokomisařka Mgr. Věra Jourová  

Herečka Jana Paulová           

Novinářka Magdalena Dietlová           
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›  Letní neformální setkání pacientek s odborníky:  
 Pacientky a jejich blízcí budou mít příležitost setkat se na zahradě Gynekologicko-porodnické 
 kliniky s odborníky. Budou klást otázky onkogynekologům, zdravotním sestrám, nutričnímu  
 specialistovi, paliatrovi či sociální pracovnici a popovídat si o tématech, na která třeba běžně  
 není v ordinaci prostor.

›  Nová ultrazvuková vyšetřovna: 
 Cílem projektu je získat jednu ultrazvukovou vyšetřenu pro diagnostiku pacientek se  
 zhoubnými nádory, exkluzivně pro trénink a výzkumné projekty. Ve standardním provozu není  
 možné se věnovat dostatečně výuce a výzkumu. Alespoň ne v objemu práce, která je běžná 
 v Onkogynekologickém Centru. Trénink nových expertů vyžaduje, aby mohli pacientky  
 vyšetřovat sami, pod vedení zkušených kolegů. Stejně tak vyšetření v rámci výzkumného 
  projektu vyžaduje mnohem více času než rutinní vyšetření. Projekt umožní otevřít dvě  
 propojené vyšetřovny, ve kterých budou moci pracovat dva mladší lékaři pod vedením  
 zkušeného specialisty. Tento projekt vyžaduje větší rekonstrukci s přesunutím stávající recepce 
 pro ultrazvukové oddělení do alternativních prostor.

›  Podpora vědy a výzkumu: založení vědeckého grantu na výzkum karcinomu ovárií, podpora 
 kontinuálního vzdělávání lékařů a sester, jejich edukace na kongresech v Čechách i zahraničí.

›  Pacientská organizace: podpora založení pacientské organizace, neboť ženy diagnostikované  
 s karcinomem vaječníků, děložního hrdla, vulvy nebo endometria nemají platformu, kde by se  
 pacientky mohly setkávat, pořádat osvětové akce, případně usilovat o přístup k nejmodernější  
 léčbě.

›  Edukace široké veřejnosti: na stránkách Nadačního fondu vznikne informační  
 podstránka s informacemi o včasné detekci rakoviny vaječníků s názvem  
 www.syndrom-male-sukne.cz. Na stránkách postupně přibudou videa pro nově  
 diagnostikované pacientky a stane se z nich edukační portál.

STRATEGIE A PROJEKTY do roku 2018

http://https://www.nadace-hippokrates.cz/syndrom-male-sukne/
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AKTIVA Číslo řádku

Stav k prvnímu dni  
účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

B. Krátkodobý majetek celkem 041 780 000 Kč 1 351 000 Kč

II. Pohledávky celkem 052 1 000 Kč 70 000 Kč

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 779 000 Kč 1 276 000 Kč

IV. Jiná aktiva celkem 081 0 5    000 Kč

Aktiva celkem 085 780 000 Kč 1 351 000 Kč

PASIVA Číslo řádku
Stav k prvnímu dni  
účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 086 741 000 Kč 1 341 000 Kč

I. Jmění celkem 087 0  1 000 Kč

II. Výsledek hospodaření celkem 091 741 000 Kč 1 340  000 Kč

B. Cizí zdroje celkem 095 39 000 Kč 10 000 Kč

III. Krátkodobé závazky celkem 106 39 000 Kč 10 000 Kč

Pasiva celkem 134 780 000 Kč 1 351 000 Kč

ROZVAHA 
(Přehled o vlastním majetku a závazcích k 31.12. 2017)
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NÁKLADY Číslo řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 001 17 000  Kč 0 17 000  Kč

II. Služby celkem 006 189 000  Kč 0 189 000  Kč

III. Osobní náklady celkem 011 159 000  Kč 0 159 000  Kč

V. Ostatní náklady celkem 021 2 000  Kč 0 2 000  Kč

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 037 368 000  Kč 0 368 000  Kč

Náklady celkem 042 735 000  Kč 0 735 000  Kč

VÝNOSY
Číslo řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

IV. Ostatní výnosy celkem 057 15 000  Kč 0 15 000  Kč

VI. Přijaté příspěvky celkem 073 1 319 000  Kč 0 1 319 000  Kč

Výnosy celkem 079 1 334 000  Kč 0 1 334 000  Kč

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním 080 599 000  Kč 0 599 000  Kč

D. Výsledek hospodaření po zdanění 082 599 000  Kč 0 599 000  Kč

ROZVAHA 
(Přehled o vlastním majetku a závazcích k 31.12. 2017)

Správnost účetní uzávěrky ověřil 

Ing. Jiří Pelák, PhD.
Revizor NF Hippokrates



Nadační fond HIPPOKRATES je zapsán v nadačním rejstříku  
u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 1409.

IČO: 05401291 

Praha - Vinohrady, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

Číslo účtu u Komerční banky: 115-3316820287 / 0100

Řídící orgán: správní rada

Autorka VZ: Ing. Veronika Cibulová, hippokrates@veronikacibulova.cz

Použité fotografie: RNDr. Ivana Dostálová, PhD.

www.nadace-hippokrates.cz

KONTAKTY08



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 neposkytnul nadační příspěvek osobě, která je členem orgánu nebo která 
 je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké.

›  nadační fond neposkytnul 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.  

ZHODNOCENÍ09



›  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.

ETICKÝ KODEX10



NADAČNÍ FOND
HIPPOKRATES

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha - Vinohrady
www.nadace-hippokrates.cz


