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Informace o činnosti nadace

Nadace Východočeská onkologie vznikla v roce 2004.
V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti
z nemedicínských oborů, kterým není lhostejný život spoluobčanů.
Hlavním cílem nadace je snížit úmrtnost na nádorová onemocnění
ve Východočeském regionu.
Řada aktivit nadace je celostátního i mezinárodního významu.

Činnost nadace
Organizace regionálních setkání onkologů, klinických
seminářů a doškolovacích kurzů pro mladé onkology
Spolupráce s českými a zahraničními onkologickými centry
včetně studijních pobytů
Zabezpečení studijní literatury, pomůcek a vytváření
nových programů pregraduální výuky pro studenty
Podpora významných projektů postgraduálního studia
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Zhoubný nádor je Damoklův meč nad každým z nás nebo
nad našimi blízkými. Proto boj s rakovinou není záležitost
jen resortu zdravotnictví, ale měla by se na něm ve vlastním
zájmu podílet celá společnost.
Přes veškeré pokroky dosažené v léčbě v posledních
desetiletích výsledky nejsou uspokojivé. Cesty ke zlepšení
tohoto stavu však existují, počínaje prevencí,
přes
optimalizaci organizace onkologické péče,
důsledné
uplatňování moderních diagnostických a
léčebných
postupů, po klinický
a laboratorní výzkum. Realizace
těchto cest je náplní Nadace Východočeská onkologie.
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Správní rada k datu vyhotoveni výroční zprávy:
JUDr. Nataša Brožová
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Mgr. Dagmar Švecová
prim. MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Dozorčí rada k datu vyhotovení výroční zprávy:
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Dušan Diviš
František Jelínek
Ing. Roman Prokopec
Ing.Pavel Simajchl, MBA

Informační publikace pro pacienty o riziku nádorových
onemocnění, možnostech prevence, příznacích, léčbě a
jejích komplikacích, alternativní medicíně
Zpracování standardů onkologické péče pro jednotlivé
diagnózy a vydání publikace určené pro obvodní lékaře a
regionální ambulantní a lůžková zařízení
Podpora při zavádění nových léčebných a diagnostických
metod a při nákupu moderní zdravotnické techniky
Zlepšení kvality života onkologicky nemocných
Pravidelné přednášky pro veřejnost

Standardy onkologické péče
Publikace pro praktické lékaře a regionální lůžková zařízení.
Základní léčebné postupy u hlavních diagnóz, komplikace,
dispenzarizace, kontakt na specialisty ve FN Hradec Králové.
Náklady cca 100 tis Kč.

Brachyterapie karcinomu prsu

Nadace se podílí na těchto projektech a
akcích
V současné době nadace podporuje tyto projekty
výzkumu:
formou uhrazení (spolúčast na financování) pojištění
klinického hodnocení
následujících klinických studií.
1) Klinického hodnocení v rámci projektu AZV MZ
2016-2019 po názvem
"Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené
léčbě platinarezistentního
karcinomu ovarií
doxorubicinem pomocí plazmafiltrace".
Identifikační číslo protokolu: EudraCT number 2016000971-26 přiděleno pro
protokol sponzora (zadavatele) AVZ 16-30366A,
Registrační číslo:
RHF-CAELYX-002 - zadavatelem je LFHK.
2) V rámci projektu TAČR gama 2016-2017 pod
názvem "Inovace metody
kryokonzervace pro klinické využití autologních
multipotentních mesenchymálních kmenových
buněk (MSCs) k léčení rozsáhlých defektů skeletu
při reimplantaci totální endoprotézy kyčelního
kloubu". Identifikační číslo protokolu:
pro
EudraCT number 2016-000926-21 přiděleno
protokol sponzora
(zadavatele) TAČR-gama - Fakultní nemocnice v
Hradci Králové; Registrační
číslo: ASMC-BDT-002.
Navrhovaný projekt je zaměřen na vypracování nové
technologie spojené s možnosti kryokonzervace
autologních buněk určených pro
buněčnou terapii - zadavatelem je FN HK

Perioperační MIB pro APBI je využívána na Klinice onkologie a
radioterapie Fakultní nemocnice a Lékařské fakultě UK Hradec
Králové od roku 2012 pro selektované pacientky s nízkorizikovým
karcinomem prsu. Katetery pro brachyterapii jsou zaváděny
peroperačně pomocí dutých ocelových jehel bezprostředně
po tumorektomii s biopsií sentinelové uzliny a zavedení
chirurgických svorek. Perioperační MIB pro APBI je u
selektovaných pacientek bezpečná. Toto léčebné schéma
signifikantně zkracuje trvání léčby a umožňuje precizní aplikaci
brachyterapeutických kataterů pod přímou vizuální kontrolou.

Podpora významných výzkumných projektů v oblasti
experimentální onkologie, rozvoje metod na podporu léčby
nádorů a tkáňové reparace.
Podpora projektů v oblasti paliativní péče u onkologicky
nemocných.
Standardizace
postupu
Královéhradeckém kraji.

onkologické

Pravidelné přednášky a školení odborné i laické
veřejnosti.

v

V roce 2008 byl zakoupen Ultrasonograf 2200 Pro Focus
Green, který slouží k zavedení nové léčebné metody u
rakoviny prostaty - brachyterapie na Klinice onkologie a
radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pořizovací
hodnota přístroje činí 798 tis. Kč
V roce 2010 byly zorganizovány osvětové přednášky pro
veřejnost v Červeném Kostelci.
Zakoupení kalendářů pro pokoje pacientů na Onkologické
klinice FNHK.

Rekonstrukce onkologického stacionáře
Finanční dar na vybavení nově rekonstruovaného
onkologického stacionáře ve FNHK. Zakoupena křesla a další
potřebná zařízení určená pro chod stacionáře. Stacionář již od
dubna 2011 slouží pacientům. Hodnota daru 413 tis. Kč.

Hradecké dny
Pravidelné konference Společnosti radiační onkologie,
biologie a fyziky
Od roku 2005 organizuje mezinárodní konference a
sympózia.

léčby

Instalace varovné světelné signalizace

Realizace zabezpečovacího a kamerového systému
Onkologické kliniky
Zabezpečovací systém je nainstalován na jednotlivých odděleních
Onkologické kliniky. Slouží k zabezpečení jednotlivých pokojů
pacientů, v případě že je pacient na terapii mimo svůj pokoj. Je
spojen s centrálním protipožárním systémem FNHK. Vstup mají
pouze oprávněné osoby (zdravotnický personál), které zde
vykonávají činnost.
Celková částka daru FNHK 267 tis. Kč

Zakoupení zdravotnického materiálu potřebného
pro léčebnou metodu prsu nazývanou brachyterapie.
Částka vynaložená na tento materiál byla 299 tis. Kč
Dar Lékařské fakultě UK v Hradci Král. Pro potřeby Kliniky
Onkologie a Radioterapie ve výši 25 tis. Kč

Zakoupení zdravotnických pomůcek
pro Kliniku onkologie a radioterapie FNHK, tyto pomůcky,
usnadní práci zdravotnickému personálu.Cena těchto pomůcek
byla cca 66 tis. Kč. Částkou 50 tis. Kč tento projekt podpořil
Královéhradecký kraj.

Přednášky “Prevence nádorových onemocnění”
pro veřejnost v Předměřicích, Smiřicích, Pomezních
boudách a ve firmách ZVU, Kingspan, Dachser.
Přednášeli přednosta a primář Kliniky Onkologie a
radioterapie FN Hradec Králové

Běh proti rakovině Hradec Králové - výtěžek z této
akce je poukázán na účet Onkologické kliniky.
Podpora lékařů, sester a radiologických asistentů
na mezinárodních konferencích PragueONCO a jiné.
Benefiční koncert na podporu nadace.

Závěr:
Údaje auditora považujeme za pravdivé, námitky
oprávněné.

Datum vyhotovení výroční zprávy 15.červen 2020.
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Dárci

Seznam dárců

Moravec Luboš
Formánková Daniela
ZVÚ Engeneering a.s.
Sport-Technik Bohemia,s.r.o.
Kolařík Jiří, JUDr.
TELMO a.s.
Havlová Helena
SERVIER s.r.o.
Vokřál Ivan, PharmDr.
Fórum dáců z.s.

50000,- Kč
14195,- Kč
50000,- Kč
20000,- Kč
10000,- Kč
20000,- Kč
4000,- Kč
30000,- Kč
500,- Kč
23992,- Kč

V roce 2019 byly na účet nadace poukázány
finanční dary v částce 222687,- Kč.

Přehled o vlastním majetku a závazcích

Drobný dlouhodobý majetek (evidovaný v podrozvaze)



laptop
ostatní drobný majetek nevýznamné hodnoty

30 tis. Kč
31 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek



Pokladna
Účty v bankách

75 tis. Kč
1 651 tis. Kč

Pohledávky




Ostatní pohledávky
o darovací smlouva
o dárcovské SMS
Náklady příštích období
o Poplatek+ ubytování – Prague Onco 2020
o Poplatek ESTRO

25 tis. Kč
5 tis. Kč
6 tis. Kč
24 tis. Kč

Závazky





Zaměstnanci
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Ostatní závazky
o závazek - vrácení mylné platby
Dohadné účty pasivní
o účetnictví
o audit

7 tis. Kč
1 tis. Kč
500 tis. Kč
15 tis. Kč
24 tis. Kč

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Nadace v roce 2019 darovala jediný dlouhodobý majetek Ultrasonograf 2200 Pro Focus, který byl již
plně odepsaný, Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Nadace vykazuje nezvyklý závazek z titulu vrácení mylné platby ve výši 500 tis. Kč. Tato platba byla
vrácena hned v lednu odesílateli platby. Zbylé pohledávky a závazky oproti předcházejícím letům
nejsou významně odlišné, blíže jsou popsané výše. Ve vlastních zdrojích společnosti došlo k drobnému
snížení fondů.
Výsledek hospodaření za účetní období činí -53 tis. Kč (ztráta). Oproti minulému roku nadace
provozovala i hospodářskou činnost, ve které dosáhla zisku ve výši 67 tis. Kč, z hlavní činnosti dosáhla
ztráty -120 tis. Kč .
Osoby, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 tis. Kč
Veškeré nadační příspěvky byly poskytnuty Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Všechny nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu s pravidly pro
poskytování nadačních příspěvků dle zákona č.
89/2012 Sb, § 353 až 356.
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Audit

Á\Nexia
\SZAP
Zpráva nezávisléhoauditora
o ověÍení
ričetni závěrky

k 31. prosinci 2019

..Nadace Vychodočeskáonkologie..

Praha,záíi 2o2o

/S, Nexia
\ą!'AP
Úaaje o auditované ričetní jednotce
Název ričetníjednotky:
Sídlo:
Zápis provedenu:
Zápis provedenpod čís!em:
tČo:
Statutárníorgán:

PÍedmětčinnosti:

ověiované období:
PÍfiemcezprávy:

..NadaceV'fchodočeskáonkologie..
Sokolská581, Novf HradecKrá|ové,500 03 HradecKrálové
Fakultnínemocnicev HradciKrá|ové,Klinikaonkologiea radioterapie
Kr{ského souduv HradciKrálové
oddíIN, číslo vloľky 195
260 05 981
Prof. MUDr. Ji«íPetera,Ph.D., pÍedsedasprávnírady
Prof.MUDr. StanislavFilip,Ph.D.,člen správnírady
Mgr. Dagmarąvecová,člen správnírady
JuDr. NataąaBroľová,člen správnírady
MUDr. Ing.JaroslavViľd'a,člen správnírady
MUDr. MilanVoąmik,Ph. D, č|ensprávnírady
podporaa pomocpĚizaváděnínoufchlečebn'fcha diagnostickÝch
metod
a podporavfzkumu s cílem zlepąenílečebnfchvÝs|edkŮKllniky
onkoIogiea radioterapieFakultnínémocnicev HradciKrálovéa v ce!ém
regionu
1. leden 20L9 aľ 31. prosinec2019
správníradanadace

Úoaie o auditorské spotečnosti
Názevspo|ečnosti:
Evidenčníčíslo auditorské
spoIečnosti:
Sídlo:
Zápis provedenu:
Zápis proveden pod číslem:
IČo:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
odpovědn'|auditor:
Evidenčníčísloauditora:

NEXIAAP a.s.
č. 096
Soko|ovská
5149,18600 Praha8 Karlín
Městskéhosoudu v Praze
oddíl B, číslo vloľky L4203
481 17 o13
cz48117ot3
+420 22I5U 302
nexiaprague@nexiaorague.cz
Ing. Jakub KováÍ
č. 1959

Str. 2/5

/S, Nexia
\ąt'AP
Zpráva nezávisléhoauditora
pro správní radu ..NadaceVfchodočeskáonkologie..
Vfrok auditora
Provedlijsme audit piiloľenérlčetnízávěrkynadace..NadaceV,fchodočeskáonkologle..(dále,, četníjednotka..)
sestavenéna zák|aděčeslc/ch četníchpiedpisŮ,kteráse sk|ádázrozvahy k 31. 12. 2019,vfkazu ziskua rtráty,
za rok končící31. 12. 2019 a p«ílohytéto četní závěrky,Kerá obsahujepopis pouľit'|chpodstatn'|chričetních
metoda da!ąívysvět|ujícíinformace.
Podle naąeho názoru četní závěrka podává věrn'Í a poďlrnÍobraz aktiv a pasiv četní jednotky ..Nadace
jejího hospoda«eníza rok končící
V'|chodočeskáonkologie..k 3L. L2. 2019 a nákladŮa vfnosŮ a rnÍs|edku
31. 12. 2019v souladus česlcfmiričetnímip«edpisy.
Základ pro vfrok
Auditjsme proved|ivsou|aduse zákonemo auditorecha standardyKomoryauditorŮčeské republikypro audi!
ktenfmijsou mezinárodnístandardypro audit (IsA)' pÍípadnědoplněnéa upravenésouvisejícím!ap|ikačními
do|oľkami.NaąeodpovědnoststanovenátěmitopĚedpisyje podrobnějipopsánav oddíluodpovědnostauditora
za audit četní závěrky.V souladuse zákonemo auditorecha Etichfm kodexemp«ijat'fmKomorouaudltorú
České republikyjsme na četníjednotcenezávis!ía splnilijsmei daląíeticképovinnostivyp|Ývajícíz uveden'fch
p«edpisú.DomnÍvámese, ľe dŮkazníinformace,kteréjsme shromáľdili,poslqtujídostatečn'fa vhodny zák|ad
pro vyjád«en
í naąehornfroku.
ostatní informace uvedené ve vfroční zprávě
ostatnímiinformacemijsouv souladus $ 2 písm.b) zákonao auditorechinformaceuvedenéve vfroční zprávě
mimo ričetnízávěrkua naąizprávuauditora.Za ostatníinformaceodpovídávedení četníjednotw.
Náą rn/rokk ričetnízávěrce se k ostatníminformacímnevztahuje.Piesto je vąak součástínaąichpovinností
souvisejícíchs ověĚenímričetní závěrky seznámeníse s ostatními informacemia posouzení, zda ostatní
informacenejsou ve v|znamném(materiálním)nesouladus »rčetnízávěrkouči s naąimizna|ostmio rjčetní
jednotce získan'|miběhem ověÍovánírÍčetnízávěrky nebo zda se jinak $fto informacenejevíjako rnfznamně
(materiálně)nesprávné.Také posuzujeme,zda ostatní informacebyly ve vąech vfznamn'|ch(materiálních)
právnímipĚedpisy.Tímto posouzenímse rozumí,zda ostatní
ohledechvypracoványv souladu s pĚísluąn'fmi
informacesplřují poľadavkyprávníchpĚedpisŮna formá|níná|eľitostia postupvypracováníostatníchinformací
v kontexturn|znamnosti(materiality),$. zda piípadné nedodľení uveden'fchpoľadavkŮby by|o zpúsobi]é
ovlivnit sudekčiněn'fna zák|aděostatníchinformací.
Na základěproveden'fchpostupŮ,do míry,jiľ dokáľemeposoudit,uvádíme,ľe:
o

oStdtníinformace,Keré popisujískutečnosti,jeľ jsou téľ pÍedmětemzobrazenív ričetnízávérce,jsouve
vąechvfznamn'fch(materiálních)
ohledechv sou|adus četní závěrkoua

o

ostatníinformaceby|yvypracoványv souladus právnímipÍedpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na zák|aděpoznatkŮa povědomío ričetníjednotce, k nimľ jsme dospě|ipÍi
prováděníauditu,ostatníinformaceneobsahujívfznamné(materiální)věcné nesprávnosti.V rámci uveden'fch
postupŮjsme v obdrľen'|chostatníchinformacíchľádné rn|znamné(materiální)věcné nesprávnostinezjistili.
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odpovědnost správní rady a dozorčí rady za ričetní závěrku
Správníradaodpovídáza sestavení četnízávěrkypodávajícívěrn'fa poctlvfobrazv souladus česh|miričetními
p«edpisy,a za takornfvnitĚníkontrolnísystém,kten|povaľujeza nezbytn.|pro sestaveníričetnízávěrkytak, aby
neobsahova|a
vfznamné (materiální)nesprávnostizpúsobenépodvodemnebo chybou.
PĚi sestavováníričetnízávěrkyje správní rada povinnaposoudit,zda je ričetníjednotka schopna nepÍetrľitě
truat,a pokudje to re|evantní,popsatv pĚílozeričetnízávěrkyzáleľitostitÍkající se jejího nepietrľitéhotruání
a pouľitípĚedpokladu
nep«etrľitého
truánípĚisestaveníričetnízávěrky,s rnfiimkoupiípadŮ,kdy pĚedstavenstvo
plánujezruąeníričetníjednotkyneboukončeníjejíčinnosti,resp.kdy nemájinoureá|noumoľnostneľ tak učinit.
Za dohlednad procesem četníhornfkaznictví
odpovídádozorčírada.
odpovědnost auditora za audit ričetní závěrky
Naąím cílem je získat pÍimě«enoujistotu, ľe ričetnízávěrkajako celek neobsahujevÍznamnou (materiá|ní)
nesprávnostzpŮsobenoupodvodemnebochyboua vydat zprávuauditoraobsahujícínáąrnÍrok.PiiměÍenámíra
jistotyje velká mír.ajistoty, nicméněnení zárukou,ľe audit proveden'|v sou|adus rnfąeuveden'/mip«edpisyve
vąechpÍípadechv »rčetnízávěrceodha|íp«ípadnou
existujícívfznamnou(materiální)nesprávnost.Nesprávnosti
mohou vznikat v dŮsledkupodvodŮnebo chyb a povaľují se za rn/znďmné(materiální),pokud lze reálně
pĚedpok|ádat,
ľe by jednot|ivěnebo v souhrnu mohly ovlivnitekonomickározhodnutí,Kerá uľivate!éričetní
závěrkyna jejím zák|aděpÍijmou.
Pii prováděníaudituv sou|adus rnÍąeuveden'fmipÍedpisyje naąí povinnostíup|atřovatběhem celého auditu
odborn'|risudeka zachovávatprofesnískepticismus.Dáleje naąípovinností:
o

ldentifikovata vyhodnotitrizlkav'fznamné(materiá|ní)
nesprávnostiričetnízávěrkyzpŮsobenépodvodem
nebochybou,navrhnouta provéstauditorsképostupyreagujítrína tato rizikaa získatdostatečnéa vhodné
dŮkazníinformace,abychomna jejich zák|aděmoh|iWádrit vfrok. Riziko,ľe neodha|íme
v|znamnou
(materiální)nesprávnost,k níľ doąlo v dŮsledku podvodu,je větąí neľ riziko neodha|enívfznamné
(materiální)nesprávnostizpúsobenéchybou,protoľesoučástípodvodumohoub'Íttajné dohody(koluze),
faląování,rimyslnáopomenutí,nepravdiváprohláąenínebo obcházenívnitÍníchkontro|vedením ričetní
jednotky.

.

Seznámitse s vnitĚnímkontrolnímsystémemričetníjednotkyre|evantnímpro audit v takovém rozsahu,
abychommoh|inavrhnoutauditorsképostupyvhodnés ohledemna danéokolnosti,nikoliabychommohli
Wádrit názorna ričinnostjejího vnitÍníhokontrolníhosystému.

o

Posouditvhodnostpouľit'Íchrjčetníchpravidel,piiměÍenostproveden'|chričetníchodhadŮa informace,
kterév této souvislostivedení ričetníjednotkyuvedlov piíloze ričetnízávěrky.

o

Posouditvhodnostpouľití pĚedpokladunep«etrľitého
truání pĚisestavení»rčetnízávěrkyvedením četní
jednotkya to, zda s ohledemna shromáľděnédŮkazníinformace
existujevfznamná(materiální)
nejistota
vypl'foajícíz událostí nebo podmínek,které mohou rn/znamnězpochybnitschopnost ričetníjednotky
nepietľitě truat.Jest|iľedojdemek závěru,ľe taková rn|znamná(materiáIní)nejistotaexistuje,je naąí
povinnostíupozornitv naąí zprávě na informaceuvedenév této souvis|ostiv pÍíloze rjčetnízávěrky, a
pokudtyto informacenejsoudostatečné,\4rjádritmodifikovan'fvfrok. Naąezávěryt'fkajícíse schopnosti
ričetníjednotkynep«etrľitětrvat vycházejíz dŮkazníchinformací,Keré jsme získalido data naąízprávy.
Nicméně budoucí udá|ostinebo podmínky mohou vést k tomu, ľe Účetní jednotka ztratí schopnost
nepĚetrľitětruat.

.

Vyhodnotitcelkovou prezentaci,č|eněnía obsah ričetní závérlo1,včetně pií|ohy, a dále to, zda rjčetní
závěrkazobrazujepodk|adovétransakcea udá|ostizpúsobem,kteryvede k věrnémuzobrazení.
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Rozvaha pod|e Pří|ohy ě. 1
Vyh|áąkyč. 504|2002 sb,

Název,síd|oa právníforma
účetníjednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019

NadaceVýchodoěeskáonko|o1
Soko|ská581
HradecKrá|ové
50005

( v ce|ýchtisÍcíchKč )

|Čo

Účetníjednďke doručí:
1 x přís|uąnémuÍin.orgánu

26005981
čÍsIo Stavk prvnímudni
řádku účetníhoobdobí

AKTIVA

oznaěeni

Součet A.!' aľ A.|V'

A.

D|ouhodobýmajetekce|kem

A. t.

Dlouhodobý
nehmotný
majetekce|kem

A. t.t.

Nehmotnévýs|edkyvýzkumua vývoje

(012)

2

4.1.2.

Soflware

(013)

e

A.t.3.

práva
ocenite|ná

(014)

4

A. 1.4.

Drobnýd|ouhodobý
nehmotnýmajetek

(0í8)

5

A.t.5.

ostatníd|ouhodobý
nehmotný
majetek

(019)

6

A.t.6.

Nedokončený
d|ouhodobý
nehmotný
majetek

(041)

A . t . 7.

Poskýnutézá|ohyna d|ouhodobý
nehmotnýmajetek

A. il.

D|ouhodobý
hmotnýmajetekce|kem

A. il. 1.

Pozemky

(031)

10

4.I.2-

Umě|eckádí|a,předměýa sbírky

(032)

11

A. il.3.

Stavby

(021)

A. 11.4.

Hmotnémovitévěci a jejichsoubory

(022)

12
't3

A. il. 5.

porostů
Pěstite|skéce|kytrva|ých

(025)

14

A.il.6.

Dospě|ázvÍřataajejichskupiny

(026)

íE

A . 1 1 . 7.

Drobnýd|ouhodobý
hmotnýmajetek

(028)

16

A.il.8.

ostatní d|ouhodobý
hmotnýmajetek

(029)

17

A.il.9.

Nedokončenýd|ouhodobý
hmotnýmajetek

(042)

18

A. ll. 10.

Poslqfnutézá|ohyna d|ouhodobý
hmotnýmajetek

(052)

19

A. ilt.
A. ilt.1.

D|ouhodobý
finančnímajetekce|kem
Podí|y- ov|ádaná
neboov|ádajicí
osoba

(061)

21

A.ilt.2.

Podí|y- podstatnýv|iv

(062)

22

A. ilt.3.

D|uhovécennépapírydr®ené
do sp|atnosti

(063)

23

A. ilt.4.

zápŮjěkyorganizačníms|o®kám

(066)

24

A. ilt.5.

zápůjčky
ostatni d|ouhodobé

(067)

25

A.ilt.6.

ostatníd|ouhodobýfinanční
majetek

(069)

A. IV.

majetku
oprávkyk d|ouhodobému
ce|kem

26
40

A. |V.í'
A . tv. 2 .
A . tv. 3 ,
A. tv.4.
A . tv. 5 .
A . tv. 6 .
A . | v.7.

oprávý k nehmotnýmVýs|edkům
výzkumua vývoje

(072)

29

oprávkyk softvlaru

(073)

30

práVŮm
oprávkyk ocenite|ným

(074)

31

nehmotnému
majetku
oprávkyk drobnémud|ouhodobému

(078)

32

oprávkyk ostatnímudlouhodobému
nehmotnému
majetku

(079)

oprávkyke stavbám

(081)

34

oprávkyk samostatným
hmotnýmmoviýmvěcem
a souborůmhmotnýchmovitýchvěcí
oprávkyk pěstite|shým
ce|kůmtrva|ýchporostů

(082)
(085)

35

oprávkyk zák|adnímustádua taľnýmzvířatům

(086)

a-7

A . tv. 8 .
A . tv. 9 .
A. lv. 10.
A. tv. 1'1.

2

1

b

a

Stavk oosled.dni
účetníhoobdobí

1

SoučetA.|'1.aľ A'|.7.

(051)

I

SoučelA.||.1.
a®A.||..|0. 20

798

798

SoučetA.|||.1.
a®A.|||.6. 28

SoučetA.|V.,|.a®A.|V..t1

(089)

-798

36
?n

oprávkyk ostatnÍmu
d|ouhodobému
hmotnémumajetku

-798

?o

'átX

Ap

,_W\

\

rcffit

\&*^"-*ýý

oznaěení

AKTIVA

a

b

B.

čísIo Stavk prvnímudni
řádku účetníhoobdobí

2

c

Krátkodobý majetekcelkem

Souěet B.|.aľ B.]v.

41

součetB.l.1.a®B.|.9.

5í

B.l.

Zásobyce|kem

B . t .1 .

Materiá|na sk|adě

(12)

42

na cestě
Materiá|

(119)

43

B .t . 3 .

Nedokončenárnýroba

(21)

44

B.1.4.

Po|otovaryv|astníVýroby

(22)

45

B . l .5 .

Výrobky

(23)

46

B .1 . 6 .

M|adáa ostatnízvířataa jejichskupiny

(24)

47

B . t . 7.

Zboľinask|aděavprodejnách

(32)

48

B .1 . 8 .

Zboľí na cestě

(139)

49

B .t . 9 .

Pos\finutézá|ohyna zásoby

(314)

50

8.1.2.

SoučetB.l|.1'aľ B'||.19. 7 1
(311) 52

1 241

781

I

25

B. il.

ce|kem
Poh|edávky

B . l l .1 .

odběrate|é

B .1 1 . 2 .

Směnkyk inkasu

B.il.3.

G12)
(313)

53

cennépapíry
za eskontované
Poh|edávky
PosMnuté provoznízá|ohy

(314)

55

4

B. il. 5.

ostatnípoh|edávky

(315)

56

4

B. il. 6.

Poh|edávkyza zaměstnanci

(335) 57

B . i l .7.

soc. zabezpečenía veřejnéhozdrav.pojiątění
Poh|.za institucemi

(336) " 5 8

B. ll. 8.

Daň z příjmů
ostatní přímédaně

(342

59

Q42)
(343)

60

(345)

62

Nárokyna dotacea ostatnízúětovánise státnímrozpočtem
Nárokyna dotacea ost.zúčt.s rozp.orgánůúzem.samospr.ce|ků

(346)

63

(348)

64

Poh|edávkyza spo|ečníkysdruľenýmive spo|ečnosti
operacÍa opcÍ
Poh|edávkyzpevnýchtermÍno\^ých

(358)

65

(373)

66

B. il. 16.

Poh|edávkyz vydanýchd|uhopisů

(375)

67

B. il. 17.

Jiné poh|edávky

(378)

bó

Dohadnéúčly aktivní
k poh|edávkám
opravná po|o®ka

(388)

69

(391)

70

B .1 1 . 4 .

B .1 1 . 9 .
B.ll.'10.
B .i l . 1 1 .
B. il. 12.
B. il. 13.
B.ll.'14.
B . l l .1 5 .

B. il. 18.
B. il. 19.

Daň z přidanéhodnoty
ostatní daněa poplatky

B. Iil.1.

Íinančnimajetekce|kem
Krátkodobý
Peně®níprostředkyv pok|adně

B. ilt.2.

Ceniny

B. |il.

54

a®B.|||.7. 80
SoučetB.|||.,|.
(211) 72
I5

Peně®niprostředkyna účtech
Majetkovécennépapíryk obchodování

e21)
(251)

74

Dluhovécennépapíryk obchodování
ostatní cennépapíry

(253)

76

(256)

77

B. ilt.7.

Penízena cestě

(261)

79

B. IV.

Jináaktivace|kem
Nák|adypříątíchobdobí

SoučetB.|V.,l'a®B.|V.2.
(381)

84

(385)

82

B.ilt.4.
B.lll.5.
B. ilr.6.

B.tv.1.
B.tv. 2 .

Př'rjmypříątíď období
Aktiva celkem

Součet A. aľ B'

25

6í

e13)

B . i l r. 3 .

Stavk posled.dni
účetníhoobdobí

1 231
66

I 726
75

1 '165

't 651

75

81
85

30
30

2
2

178'.1

1 241

»+

Ýna',lt,»/

.€."

označení

PASIVA

a

b

čísIo Stavk prvnímudni
iádku
četníhoobdobí
c

A.

V|astnizdroje celkem

Součet A.l. a®A.ll.

86

A. l.

Jměnícelkem

SoučetA.|.1.a®A.l.3.

90

A . t .1 .

Vlastníjmění

(901)

87

A.1.2.

Fondy

(911) 88

A.t.3.

oceĎovacírozdílyz pÍeceněnífinančníhomajetkua závazk»l

A. ll

VfsIedekhospodaÍeni
celkem

A . l l .1 .

(921)

89

SoučetA.|l.1a®A.|l.3.

94

Úeetvyisleoxu
hospodaiení

(963)

91

4.l] 2.

Vfsledek hospodaieníve schvalovacím iízení

(931)

92

4. il.3.

Nerozdě|enf
zisk,neuhrazenáztrátaminu|fch|et

(932)

93

B.

Cizizdrqe celkem

B.t.

Rezen4y
celkem

B . I .1

Rezervy

B. tl

Dlouhodobézávazkycelkem

Součet B.l. aľ B.lV.

95

3

Stavk posled.dni
Účetníhoobdobí
4

1 194
1 312
500
812

1 234
1 287
500
787

118
x

-53
-53

- 11 8

x

47

547

47

547

7

500
7

1

1

39

39

Hodnota8.1.1. 97
(941)
SoučetB.|l..|.
a®B'l|.7.

96
105

B . l l .1 .

Dlouhodobé
tivěry

(951)

98

B.lt.2.

Vydanéd|uhopisy

(953)

99

B .I t . 3 .

Závazkyz pronájmu

(954)

100

B .1 1 . 4 .

PiijatédlouhodobézáJohy

(955)

101

8. il. 5.

D|ouhodobé
směnkyk hradě

B .I ! . 6 .

Dohadné čty pasivní

(958) 102
(389) . 1 0 3

B . i l .7.

ostatníd|ouhodobé
závazky

(959) 104

B. ilt.

Krátkodobé
závazkycelkem

SoučetB.ll|.1.
a®B.ll|.23. 129

8 . i l t .1 .

Dodavate|é

(321) 1 0 6

B .l l t . 2 .

Směnkyk hradě

(322)

107

B.!il.3.

P«ijatézá|ohy

(324)

108

B .l l l . 4 .

ostatnízávazky

(325) 1 0 9

B .t ! t . 5 .

Zaměstnanci

(331) 1 1 0

B .i l t . 6 .

ostatní závazkywči zaměstnancm

(333)

B . i l t . 7.

Závazkyk institucím
soc.zabezpečenía veiejnéhozdrav.pojiątění

(336) 112

B.il1.8.

DaĎz piíjm

(341) 113

B.ilt.9.

ostatnípiímédaně

(342) 1 1 4

B. 1il.10.

Datiz piidanéhodnoty

(343) 1 1 5

B . l l l 1. 1 .

ostatnldaněa poplatky

(345) 1 1 6

B. ilt.12.

Závazkyve vztahuk státnímurozpočtu

(346)

1't7

B . l l l .1 3 .

Závazkyve vztahuk rozpočtuorgán zem. samospr.ce|k»t

(348)

118

B. ilt.14.

Závazkyz upsanfchnesplacenfchcennfchpapírua podíl»t

(367) 1 ' t 9

B. ilt.15.

Závazkyke společníkt}m
sdru®enlmve společnosti

(368)

120

B . l l l .1 6 .

Závazkyz pevnfchtermínou/choperacía opcí

(373)

121

B. 1il.17.

Jinézávazky

(379)

122

B . i l t .1 8 .

Krátkodobé
Úvěry

e31)

123

8. 1il.19.

EskontníÚvěry

e32)

124

B .l l t . 2 0 .

Vydanékrátkodobé
d|uhopisy

(241) 125

B . I l t2. 1 .

Vlastníd|uhopisy

(255) 126

B.lll.22.

Dohadné čty pasivní

(389) 1 2 7

B.lll.23.

ostatníkrátkodobé
Íinančníu'/pomod

(249) 128

111

í*'^ÁP;."\

ffiffi\

G f r

označení

ěÍslo Stav k prvnÍmudni
Íádku
četníhoobdobí

PASIVA

a

c

b

B . I V.

Jiná pasivacelkem

B . l v. 1 .
B. tv.2.

fdaje pÍíątíďtobdobi
Vfnosy pÍíątlďtoMobi
Pasiva celkem

Stav k posled.dni
četnÍhoobdobí

3

4

SoučetB.|V.l. a®B.|v.z. 133
(383)

130

(3&4) 13í
SoučďA. aľ B.

1U

1 781

1 241

,,NadoceVfchodďo*í mkolqle..
IČ0; 2600598l
ogiea radiotoÍtpb
Kl.irrikaotr|col
v l{radciKrálové
FakrritttinÉmocnice
í81.50005Hradocfirálové
Sokglg[,;á

Právníforma četníjednotky

PbdmětpodnikánÍ
podporaa pomocpii zavádění
|éčebnfcha diagnostickfchmetod

6t:
e

cR.

.Fft!

\Q*lvNEsľ

Vfkaz zisku az|ráty
pod|ePií|ohyě. 2
vyh|áąkyč. 504/2002sb

vÝxazzlsKuA zTRÁw
v plnémrozsahu
Názeva sídIo četníjednotky

ke dni 31.12.2019
( v celfch tisících Kč )
Úeetni|eonotxadoručí:
1 x piísluąnému Íinančnímu orgánu

Nadace Vy?chodočeskáonkolog
Sokolská 581
Hradec Krá|ové
500 05

lČo
26005981

Činnosti

označení

Čis!o
iádku

TEXT

A.

Náklady

A. t.

Spotiebovanénákupya nakupovanés|u®by

A . I .1
4.1.2.
A.t.3.

opravya udr®ování

5

A .t . 4 .

Náklady na cestovné

6

4.1.5.

Nákladyna reprezentaci

7

6

Celkem
7

1

2

183

283

466

Spotieba materiálu,energie a ostatních nesk|adovanfch dodávek

3

14

283

297

Prodané zbo®í

4

SouěetA'l.1.a®A.l.6.

75

75

94

94

SoučetA.|||.10.
aľ A.|l|.14. 1 3

96

96

14

96

96

3

3

3

3

A.1.6.

ostatnís|u®by

A. il.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A . ! 1 . 7.

Změnastavuzásobvlastníčinnosti

10

A. il.8.

Aktivacemateriá|u,
zbo®i
a vnitroorganizačních
s|u®eb

11

A. il.9.

Aktivaced|ouhodobého
majetku

12

4. il!.

osobní náklady

I

SoučetA.||.7.a®A.||.9.

A . l l l .1 0 , Mzdové nák|ady

o

A. Iil.11

Zákonnésociálnípojiątění

15

4. ilt.12.

ostatnísociá|nípojiątění

16

A. ilt.13.

Zákonnésociá|nlnák|ady

17

4. ilt.14.

ostatnísociálnináklady

A . I V.

Daně a poplatky

18
HodnotaA.|V.15.

A. tv. 15. Daněa pop|atky

19
20

A. V.

ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvnípokuty, rokyz prod|ení,
ostatnípokutya pená|e

22

A. V. 17.

odpis nedobytnépoh|edávky

23

A . V. 1 8 .

Nákladové roky

24

A. V. 19.

Kursovéztráty

25

A . V. 2 0 .

Dary

26

4 . V. 2 1 .

Mankaa ąkody

27

4 . V. 2 2 .

Jiné ostatnínáklady

SoučetA'V.,t6.a®A.Y.22.

21

28

odpisy' prodanf maietek,tvorba a pouľití fezenta
A. VI.
SoučetA.V|.23.a®A.Y|.27.
opravn'Úchpolo®ek
A . V t . 2 3 . odpisy d|ouhodobého
majetku

29

4 . V l . 2 4 . Prodanfdlouhodobfmajetek

31

A . V l . 2 5 . Prodanécennépapírya podíly

32

A . V t . 2 6 . Prodanfmateriál

33

A . V l . 2 7. Tvorbaa pou®ití
rezerva opravnfchpo|o®ek

u

A. VII.

Hospodá»ská

H|avní
5

Poskytnutép«ispěvky

HodnotaA'Vll.28.

A. Vil. 28. Poskytnutéč|ensképĚíspěvkya pfíspěvkyztjětovanémezi
organizačními
slo®kami

30

35
36

{$aar
Í

Y

.Új

-*m
vFffi

i

t

rt

ď

\gbÁwiÝ,r

L\-

'

Činnosti
TEXT

označení
A. Vilt.

Čisb
»ádku

Dař z piíim

Hospodá«ská

Hlavni

5

Celkem
7

6

HodnotaA.V|ll.2g. 37

A. V1il.29. DaĎz piíjmŮ

38

Nákladycelkem

SoučetA.|.a®A'V!l|.

39

282

283

565

350

381

40

B.

Vfnosy

B. !.

Provozní dotace

B . l .1

Provozní dotace

B. il.

p«ispěvky
P«.ljaté

B .I 1 . 2 .

PiijatépiíspěvkyzÚčtovanémeziorganizačními
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Pňí|oha k rtčetní závěrce Nadace Vfchodočeská onkologie

l.. Obecné daje
1..1.Popis ričetní jednotky
N zev: ..Nadace Vfchodočeská onkologieo.
SídIo: Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská
58l' 500 05 HradecKrálové
Ič: 260 05 981
Pr vníforma: nadace
SpisovtÍznačka: N195 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Píedmět činnosti:
. hlavní činnost . podpora a pomoc p«i zavádění nov;fch léčebn;icha diagnostick;ich
metod a podpora v;fzkumu s cílem zlepąení léčebn;/chv;fsledk Kliniky onkologie
a radiologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové a v celém regionu
. hospodá«skáčinnost - vydání vzdě|ávacíhosborníku k ziskávání novych poznatkri
v oblasti léka«skévědy a praxe
Datum vzniku: 16. 03. 2004
Zíizovutel: JUDr. Nataąa Broľová
Rozvahou den: 31. 12. 2019
okamľik sestavení četní zdvěrky:30. 03. 2020
Auditor: NEXIA AP a.s., Ing. Ková«
Nadační jmění: 500 tis. Kč peněľity vklad zapsany do nadačního rejst«íkuvloľeny
z«izovate|em
Zptisob zpracovtÍní ítčetních zdznamú.. ekonomicky a informační systém Pohoda
Zpftsob a místo tilschouy četních zdznamú.. archiv Klinika onkologie a radioterapie,
Sokolská 58l, 500 05 Hradec Králové
Účení období: od 01. 01. 2019 do 3 | . 12. 2O|9
Orgdny nadace k 31. 12. 2019

Titul, jméno a p«íjmení

Správní rada:
P«edsedasprávní rady:
Členové správní rady:

Prof. MUDr. PeteraJi«í,Ph.D.
Prof. MUDr. Filip Stanislav, Ph.D.
JUDr. Bro®ováNataąa
Mgr. Dagmar ©vecová.
Prim. MUDr. Ing. Vi®daJaroslav

Dozorčí rada:

JUDr. Antl Miroslav
JUDr. Divią Duąan
Ing. Pavel Simajch

Tajemník nadace:

Popelka Tomáą

P«íloha k r'ičetní závěrce Nadace Vfchodočeská onkologie

Zprisob jednání jménem nadačního fondu:
Jménem nadacejednají společnědva členové správní rady. Podepisováníjménem nadace
provádí členové správní rady tak, ®ek názvu nadacep«ipojí dva členové správní rady své
podpisy.

t.2 Pr měrnf počet zaměstnanc , odměny statutárníchorgánrl

NadaceVychodočeskáonkologiev roce 20|9 zaměstna|a
2 pracovníkyna DPP. osobní
nákladvza rok2019činí 96 tis.Kč.
ČtentÁ sbtutárníchorgán»r
nebylyvypláceny ®ádné
odměny.

2. Informace o pouľitfch rflčetníchmetodáchoobecnych rflčetních
zásadátcha zprisobech oceřov ání
Účetní závěrka za rok 2019 je sestavená v souladu se zákonem č. 563119% Sb., o
ričetnictví, vyhláąkou č. 50412002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ě.
563l|99l Sb., o četnictví, ve znění pozdějąích p«edpisri,pro ričetní jednotky, u kterych
hlavním p«edmětem činnosti není podnikání, pokud čtují v soustavě podvojného
ričetnictví, ve znění pozdějąích p«edpis»ra Českjmi ričetními standardy pro ričetní
jednotky, které ričtují podle vyhláąky č.50412002 Sb., ve zněnipozdějąích p«edpis (České
ričetní standardy pro ričetní jednotky, u kten.ich hlavním p«edmětem činnosti není
podnikání).

2.1' Podstatné změny zprisobu oceřování, postupri odpisování a
rozhodující změny rÍčetníchpostupriv rÍčetnímobdobí
Nadace v ričetním období 2019 neprovádě|aľádnézměny v »rčetníchpostupech,oceřování
či odepisování.

2.2
sob oceĎován
Druhv aktiv
a

Zásobv nakoupene
DlouhodobÝ nehmotnÝa hmotnÝ maietek_ nákup
Pohledávky. ceniny a peně®níprost«edkv

Znrisob ocenění
Po«izovacícena
Po«izovací cena
Nominální hodnota

2.3 Zprisob stanovení opravnych poloľek k majetku a pouľity zdroj
informací pro jejich kvantifikaci
Nebyly vytvá«eny®ádnéopravné poloľky.

2.4 odpisovf plán a pouľité odpisovémetody pri stanovenírÍčetních
odpisri
Pro nadaci byla odpisovlm plánem stanovenahranice pro zaÍazení do skupiny hmotného
dlouhodobého majetku vstupní cena nad 40 tis. Kč, pro nehmotny dlouhodoby majetek
vstupní cena nad 60 tis. Kč.

P«íloha k rričetnízávěrce Nadace Vfchodočeská onko|ogie

V roce 2008 byl poňízen dlouhodob;fhmotnf majetek,a to Ultrasonograf 2200 Pro Focus
Green v po«izovací ceně 798 tis. Kč. Učetní odpisy tohoto majetku odpovídaly dařov;fm
rovnoměrnym odpis m. Majetek spadá do druhé odpisové skupiny. Majetek byl odepsán
do r. 2012.
Majetek by| poÍízen Z fond»rnadace a v souladu s postupy ričtování nepodnikatelsk;/ch
subjekt tak byl vytvo«entzv. Fond reprodukcedlouhodobéhomajetku (916010)ve vyąi
po«izovací ceny p«ístroje.Tento fond byl postupněz»rčtovánve v;fąi odpis»rmajetku' a to
souvztaľně s vynosovym čtem Z čtování fond (648010) _ odpisování dlouhodobého
majetkutak byl z hlediskajeho vlivu na v;fsledekhospoda«ení
neutrální.
V roce 2019 byl Ultrasonograf 2200 Pro Focus darován Fakultní nemocnici Hradec
Králové. Darovací smlouva byla podepsánadne 20.|2.20|9

2.5 ZpŮtsobpĚepočtur[dajriv cizích měnách na českou měnu
K p«epočtu daj v cizích měnách na Kč se pou®íváaktuální kurz ČNg pro p«ísluąn;fden.
Pro p«epoěetcizích měn na Kč ke dni ričetní závěrky se pou®ívásměnny kutz Čt.ts ke dni

3r. 12.

3. Doplřující informace k rozvaze a vf'kazu zisk aztrát
3.L Dlouhodobf nehmotnya hmotn;fmajetek
Nadace neevidujek datu sestaveníričetní závěrky ľádny d|ouhodob;fhmotny majetek.

3.2 Nadační jmění
Nadační jmění bylo zapsánodo nadačníhorejst«íkuve vyąi 500 tis. Kč. V ričetním období,
kterého se p«íloha tÝká, nedoąloke změnám v nadačnímjmění.

3.3 Poskytnutéprijčky,odměny,záruky či jiná plnění
Nadace neposkytovala ľádné prijčky, odměny, záruky či jiná plnění člen m správní nebo
dozorčí rady.

3.4 Závazky (nepeněľní i peněľní)o které nejsou vedeny v rÍčetnictví
(napÍ. záruky za jinou jednotkv zx poskytnu{f bankovní věr, popÍípadě
daląí odhadnutá rizika)' na která nebyla vytvoĚenav rÍčetnictvírezewa
Nadace Vlchodočeská onkologie neevidujek 3I.12.20|9 ®ádnézávazky, které nejsou v
ričetnictví.

3.5 Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovanémričetním období nadacenevytvá«e|a®ádnérezervy.

3.6 PĚijaté dary a poskytnuté pňíspěvky
P«ijaté dury podle jednotliv;/ch dárcti a poskytnuté p«ípěvky jednotlivym subjekttimjsou
uvedeny ve v'.fročnízprávě nadace.

ít^ič
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3.7 Informace k dani z p«íjmri právnickfch osob
Zp sob zjiątění základu daně zp«íjmti: je vycházeno z četniho hospodá«skéhovysledku,
kteqf je upraven o náklady neuznávané za vydaje vynaloľené k dosaľení, zajiątění a
udrľení p«íjmu a vynosy, které nejsou p«edmětemdaně.
Vysledek hospoda«eni za Úrčetníobdobí činí -53 tis. Kč (ztráta), ztoho hospodá«sky
v;fsledekzh|avní činnosti činí .120 tis. Kč (ztráta)a vysledek hospoda«eníz hospodá«ské
činnosti činí 67 tis. Kč.
Dařově neuznatelnénáklady činí 28I 169 Kč, p«íjmy,jeľ nejsou p«edmětemdaně, činí
|62 038Kč, zák|addaně zptíjm činí 0 Kč.
Pou®itédařové rilevy ($20 odst.7,zákonač. 586/1992Sb., o daníchz p«íjm ):
20r6
2017
2OTI
20r2
20t3
20r4 20ts
rok
Vvuľitá daĚová leva

100258

44 299

20r9

2018

66 500

45

Zp»rsob vyuľiti prost«edk získanych z dařov;fch rilev uplatněnych v minulych letech:
prost«edkybyly u®ityna pokrytí vjdaj v rámci hlavní činnqsti nadace.

3.8 Zprisob vyporádání v1fsledkuhospoda«eníz p«edchozíhoobdobí
Správní rada rozhodla o rihradě ztráty roku 2018 v celkové vf ąi . 118 tis. Kč uhradit proti
čt»rmFond»rnadace.

3.9 členění v sledku hospoda«ení
Vysledek hospoda«enízabě®nétičetní období zh|avní činnosti činí -120 tis. Kč (nráta),
hospodá«skyvysledek z hospodá«skéčinnosti činí 67 tis Kč (zisk).

3.10 Dotace
V roce 20|9 nebyly čerpány ľádné dotace.

4. P«ehled vyznamnych událostí po datu ríčetní závérky
Po datu ričetní závěrky zarok2019 nejsou známy ľádnévyznamné události doplřující tuto
ričetní závěrku.
V Hradci Králové dne 30. bÍezna2020

P«ílohu vypracovala:
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Další náležitosti výroční zprávy vyplývající ze zákona

Nedílnou součástí této výroční zprávy je účetní závěrka k 31. prosinci 2019. Nadace ji poskytne na
vyžádání. Účetní závěrka byla auditována a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad. K datu
sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadace známy žádné významné následné události, které by
ovlivnily výroční zprávu končící 31. prosincem 2019.
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se sídlem: Fakultní nemocnice
Klinika Onkologie a Radioterapie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
info@oncol.org
www.oncol.org
bankovní spojení: 35-0853450257/0100
Komerční banka a.s.

