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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.

Činnost nadace v roce 2020
Z důvodu pandemie Covid 19 jsme v roce 2020 byli nuceni zrušit
pořádání pravidelných přednášek pro veřejnost, Benefiční koncert
na podporu nadace. Tradiční říjnový Běh proti rakovině byl také
zrušen. Nebyly konány žádné konference pro lékaře, zdravotní sestry
a ostatní zdravotnický personál.

V tomto roce byly zakoupeny kalendáře na pokoje pacientů
Onkologické kliniky.
V roce 2020 byly započaty přípravy k vydání publikací
určených pro onkologické pacienty v domácí péči.

Závěr:
Údaje auditora považujeme za pravdivé, námitky
oprávněné.

Datum vyhotovení výroční zprávy 15.červen 2021.
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Dárci

Seznam dárců

Martin Němeček
Ledvance s r.o.
Roman Prokopec
Karel Kobr
Jana a Tomáš Divišovi
Helena Havlová
Naděžda Vavřičková
Jiří Kolařík
Sport Technik Bohemia s.r.o
Jan Mareš
Telmo a.s.

10000,-Kč
76980,-Kč
10000,-Kč
20000,-Kč
10000,-Kč
4000,-Kč
5000,-Kč
10000,-Kč
20000,-Kč
10000,-Kč
20000,-Kč

V roce 2020 byly na účet nadace poukázány
finanční dary v částce 195980,- Kč.

Přehled o vlastním majetku a závazcích

Přehled o vlastním majetku a závazcích
Drobný dlouhodobý majetek (evidovaný v podrozvaze)
laptop
ostatní drobný majetek nevýznamné hodnoty

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách

Pohledávky
Ostatní pohledávky
darovací smlouva
dárcovské SMS
Závazky
Zaměstnanci
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Dohadné účty pasivní
účetnictví
audit

30 tis. Kč
31 tis. Kč

62 tis. Kč
1 191 tis. Kč

20 tis. Kč
5 tis. Kč

7 tis. Kč
1 tis. Kč
7 tis. Kč
24 tis. Kč

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Nadace v průběhu roku nepořídila ani nevyřadila dlouhodobý majetek. Oproti minulému roku poklesly ostatní
závazky, což byly zpětně uhrazené mylné platby z minulého roku 2019.
Nadace ke konci účetního období nevykazuje žádné nezvyklé závazky či pohledávky, blíže jsou popsané výše. Ve
vlastních zdrojích společnosti došlo k drobnému zvýšení fondů.
Výsledek hospodaření za účetní období činí -135 tis. Kč (ztráta). Oproti minulému roku nadace provozovala pouze
hlavní činnosti, ze které vytvořila ztrátu, viz výše.
Osoby, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 tis. Kč
Nebyly poskytnuty žádné nadační příspěvky.
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Audit

Rozvaha pod|eP«ílohyč. 1
vyhláąkyč. 504/2002sb.

Název, síd|oa právníformaučetní
jednotky

ROz\/AHA
p|ném
v
rozsahu
ke dni 31.12.2020

Nadace Vfchodočeská onkolog
Sokolská581
Hradec Králové
500 05

(v celfch tisícíchKč)

tČo

Účetní jednotka doručí:

,l x p«ís|uąnému
fin.orgánu

26005981

označení

číslo Stav k prvnímudni
iádku učetníhoobdobí

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobf majetek celkem

A. t.

D|ouhodobfnehmotnfmajetekce|kem

Součet A.l. aľ A.lV.

1

SoučetA.|.1.a®A.|.7'

I

A . t .1

Nehmotnéu./s|edkyu./zkumua u./voje

(012)

4 .t . 2

Software

(013)

3

A .t . 3

ocenite|nápráva

(014)

4

2

A.1.4

Drobn! dlouhodobfnehmotn!majetek

(018)

5

A .t . 5

ostatníd|ouhodob!nehmotnyi
majetek

(019)

6

A .t . 6

Nedokončenfd|ouhodobfnehmotnfmajetek

(041)

7

4.4.7

Poskytnutéza|ohyna dlouhodobf nehmotnf majetek

(051)

8

A. tl

D|ouhodobfhmotnf majetekce|kem

A. il.1.

Pozemky

(031)

10

A. il.2.

SoučetA.ll.1.a®A.ll.10.

'20

Umě|eckádí|a,p«edměty
a sbírky

(032)

11

A.11.3.

Stavby

(021)

12

A. 11.4.

Hmotnémovitévěcia jejichsoubory

(022)

13

A.11.5.

Pěstite|skéce|kytrvalfch porost»t

(025)

14

A. il.6.

Dospě|áztffata a jejichskupiny

(026)

15
'16

A. il. 7.

Drobn! dlouhodobfhmotnf majetek

(028)

A. 1t.8.

ostatníd|ouhodobfhmotnfmajetek

(029)

A. 11.9.

Nedokončenf d|ouhodob!hmotnf majetek

(042)

17
'18

A. il. 10.

Poskytnutézá|ohyna d|ouhodobfhmotnyimajetek

(052)

19

A. ilt

D|ouhodobf
finančnímajetekce|kem

A . i l t .1 .

Podí|y- ov|ádanánebo ov|ádajícíosoba

(061)

21

A. ilt.2.

Podí|y- podstatnfv|iv

(062)

22

A. ilt.3.

D|uhovécenné papírydr®enédo sp|atnosti

(063)

23

A. ilt.4.

ZápŮjčkyorganizačníms|o®kám

(066)

24

A. ilt.5.

ostatníd|ouhodobé
záp jčky

(067) 25

A. ilt.6.

ostatníd|ouhodobffinančnímajetek

(069)

A. IV.

majetkuce|kem
oprávky k d|ouhodobému

SoučetA.|V.1, a®A,|V'11

40

A. lv. 1.

oprávky k nehmotnfmvtfs|edk»lm
vfzkumu a v1/voje

(o72)

29

a®A.|||.6. 28
SoučetA.|||.1.

26

A. lv.2.

oprávkyk softrruaru

(073)

30

A . 1 v. 3 .

práv m
oprávkyk ocenite|nfm

(074)

31

A . t v. 4 .

oprávky k drobnémud|ouhodobému
nehmotnémumajetku

(078)

32

A . t v. 5 .

oprávky k ostatnímud|ouhodobému
nehmotnémumajetku

(079)

33

A . t v. 6 .
A . t v.7.

oprávkyke stavbám

(081) 34
(082)

35

A . 1 v. 8 .

oprávky k samostatnyimhmotnfm movit'/mvěcem
a soubor m hmotnÝchmovit'ýchvěcí
oprávky k pěstite|sh./m
ce|k m trva|fchporost»t

(085)

36

A . | v. 9 .

oprávkyk zák|adnímu
stáduata®nlmzvíiat»rm

(086)

37

A. lv. 10.

oprávky k drobnémud|ouhodobému
hmotnémumajetku

(088)

38

A . l v. 1 1 .

oprávky k ostatnímud|ouhodobému
hmotnémumajetku

(089)

39

1

Stav k posled.dni
četníhoobdobí

2

označení

čísIo Stav k prvnímudni
iádku
četníhoobdobí

AKTIVA

a

c

b

B.

Krátkodobf majetek celkem

B .l

Zásoby ce|kem

B . t .1 .

Materiá|na sk|adě

(112)

42

B .t . 2 .

Materiá|na cestě

(119)

43

B . t .3 .

Nedokončenárn/roba

(121)

44

B.l.4.

Polotovary
v|astnívt./roby

(122)

45

B .1 . 5 .

Vfrobky

(123)

46

B .t . 6 .

M|adáa ostatní zví|ataa jejichskupiny

(124)

47

B. l. 7.

Zbo®ína sk|aděa v prodejnách

(132)

48

B .t . 8 .

Zbo®ína cestě

(139)

49

B .1 . 9 .

Poskytnutézá|ohyna zásoby

(314)

50

B .t l

Poh|edávky
ce|kem

SouěetB.ll.,t.a®B.ll.19.

71

Souěet B.l. aľ B.lV.

41

SouěetB.|.,l.a®B.l.9'

51

Stav k posled.dni
učetníhoobdobí

2

1
1 781

I 279

25

25

25

25

B. il.1.

odběrate|é

(311) 52

B.|.2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. il. 3.

Poh|edávkyza eskontovanécenné papíry

(313)

54

B. il.4.

Poskytnutéprovoznízálohy

(314)

55

B. il.5.

ostatní poh|edávky

(315)

56

B. il.6.

Pohledávkyza zaměstnanci

(335)

5T

B. il. 7.

Poh|'za institucemisoc.zabezpečenía veiejnéhozdrav'pojiątění

(336)

58

B. il.8.

Da»,t
z piíjm

(341)

59

B.11.9.

ostatní p«ímédaně

(342)

60

B. il. 10.

Da»lz pÍidanéhodnoty

(343)

61

B . l l .1 1 .

ostatnídaněa pop|atky

(345) 62

B. |. 12.

Nárokyna dotacea ostatníz čtováníse státnímrozpočtem

(346)

63

B. il. 13.

Nároky na dotace a ost. ztjčt.s rczp. orgán uzem. samospr. ce|k

(348)

64

B. ll.14.

Poh|edávkyza spo|ečníkysdru®enfmivespo|ečnosti

(358)

65

B. il.15.

operacía opcí
Poh|edávkyz pevnyichtermínou./ch

(373)

66

B. il.16.

Poh|edávkyz vydanlch d|uhopis»t

(375)

67

B . U . 1 7.

Jiné poh|edávky

(378)

68

B. il.18.

Dohadné čty aktivní

(388)

69

B. il.19.

k poh|edávkám
opravná po|o®ka

(391)

70

B . ill

Krátkodobffinančnímajetekcelkem

Součet B.||l.1.a®B.|||.7
'

80

1 726

1 254

B . i l t .1 .

Peně®níprostiedkyv pok|adně

(211)

72

75

63

B. ilt.2.

Ceniny

(213)

73

B. il1.3.

Peně®níprostiedkyna učtech

(221)

74

1 651

I 191

B.lll.4.

Majetkovécenné papíry k obchodování

(251)

75

B. |il.5.

D|uhovécenné papíryk obchodování

(253)

76

B. ilt.6.

papíry
ostatnícenné

(256) 77
(261)

79

Součet B.lV.1, a®B.|Y.2,

84

Nák|adyp«íątíchobdobí

(381)

81

P íjmypiíątíchobdobí

(385)

82

B. ilt.7.

Peníze na cestě

B. !V.

Jiná aktivace|kem

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

Aktiva ce|kem

Souěet A. aľ B.

85

30
30
1 781

1 279

označení

čísIo Stav k prvnímudni
iádku
četníhoobdobí

PASIVA

a

b

c

3

Stav k posled.dnl
četníhoobdobí
4

A.

Vlastní zdroje celkem

86

1 234

I 239

A. t.

Jmění ce|kem

SoučetA'|'1.a®A.l.3.

90

1 287

1 374

A. l.1.

V|astníjmění

(901)

87

500

500

A.1.2.

Fondy

(911)

88

787

874

A.t.3.

oceĎovací rozdí|yz piecenění Íinančníhomajetkua závazkŮ

(921)

89

A. lt.

Vfs|edek hospodaieníce|kem

Součet A'||'1a®A.||.3'

94

-53

-135

A . l l .1 .

Úeetrnysteoku
hospodaÍení

(963)

91

X

-135

-53

X

547

40

547

40

Součet A.l. aľ A.ll.

A. 11.2.

Vfsledek hospodaÍeníveschva|ovacímfízení

(931)

92

A. il. 3.

Nerozdě|enfzisk' neuhrazenáztrátaminu|fch|et

(932)

93

B.

Cizizdroie celkem

B. I

Rezervy celkem

B . t .1

Rezervy

B .t l

D|ouhodobézávazkyce|kem

Souěet B.|.aľ B.lV.
HodnotaB.1.1
(941)
'
Součet B.l|.1.a®B.||.7

95
97
96
105

B.il.1.

D|ouhodobétivěry

(951)

98

B.1t.2.

Vydané d|uhopisy

(953)

99

B. il. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. il.4.

Piijaté d|ouhodobézá|ohy

(955)

101

B. il. 5.

D|ouhodobésměnky k hradě

(958)

102

B.ll.6.

Dohadné čty pasivní

(389)

103

B . i l . 7.

ostatníd|ouhodobézávazky

(959)

104

B . ill

Krátkodobézávazkyce|kem

Součet B.|||.1'
a®B.l|l.23'

129

B . i l t .1 .

Dodavate|é

(321)

B. 1il.2.

Směnky k hradě

(322)

107

B . l l t .3 .

Piijaté zá|ohy

(324)

108

B. il1.4.

106

ostatnízávazky

(325) 1 0 9

B. ilt.5.

Zaměstnanci

(331)

110

B. ilt.6.

ostatnízávazky v»těizaměstnancm

(333)

111

B . i l 1 . 7.

Závazky k institucímsoc. zabezpečení a veiejného zdrav. pojiątění

(336)

112

B . i l t .8 .

Da z príjm

(341) 113

B . i l 19
..

ostatníp«ímé
daně

(342) 1 1 4

B . i l t .1 0 .

DaĎ z pčidanéhodnoty

(343)

115

B . i l t .1 1 .

ostatní daně a pop|atky

(345)

116

B . | i l .1 2 .

Závazky ve vztiahuk státnímurozpočtu

(346)

117

B . i l 1 .1 3 .

Závazky ve vztahu k rozpočtuorgán rjzem' samospr. ce|k»r

(348)

118

B. ilt.'14.

cennfch papír a podí|ti
Závazky z upsanfch nesp|aceny7ch

(367)

119

B . l l l .1 5 .

sdru®enfmve spo|ečnosti
Závazky ke spo|ečník»rm

(368)

120

B . l l l .1 6 .

Závazky z pevnfch termínou./choperací a opcí

(373)

121

B . l l l .1 7.

Jiné závazky

(379)

122

B . i l 1 .1 8 .

Krátkodobétivěry

B . i l 1 .1 9 .

Eskontníuvěry

e31) 123
(232) 124

B. ilt.20.

Vydané krátkodobéd|uhopisy

(241)

B . i l 12
. 1.

V|astnídluhopisy

(255) 126

B. |t.22.

Dohadné čty pasivní

(389)

127

B. ilt.23.

ostatní krátkodobéfinančnírn./pomoci

(249)

128

500
7

7

1

1

39

32

125

označení

PASIVA

a

b

133

Vfdaje p«íątíchobdobí

(383)

130

Vfnosy pÍíątíchobdobí

(384) 131

Jiná pasiva celkem

B. lv. 1.

Součet A. aľ B.

Pasiva cetkem

dne:
Sestiaveno

I

4

1 279

1 781

134

ího orgánu četní jednotky
Podpisovf záznamstatutárn
rrzorfuzickéosoby,kteráje

30.03.2021

PÉvní «ormarlčetní jednotky

Stav k posled.dni
ričetníhoobdobí

3

c
Součet B.lV.1 , a®B.|Y.2.

B. IV.
B . t v. 2 .

číslo Stav k prvnímudni
«ádku ričetníhoobdobí

Píedmětpodnikání
podporaa pomoc p«izavádění
metod
léčebnlch a diagnostich./ch

Pozn.:

y

Vfkaz zisku a ztráty
pod|ePií|ohyč. 2
vyh|áąkyč. 504/2002sb.

Název, sídlo a právní forma četní
jednotky

vÝt<p,zlsKuA zTRÁTY

Nadace Vyichodočeská o nkolo1
Sokolská 581
Hradec Krá|ové
500 05

v p|némrozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celfch tisícíchKč)
Účetní jeanotka doruěí:
1 x p«ís|uąnémufinančnímu orgánu

|Čo
26005981
Činnosti

označení

Čís|o
iádku

TEXT

A.

Náklady

A. l.

SpotÍebované nákupy a nakupované s|uľby

A .t . ' t

Hlavní

HospodáÍská

Celkem

5

6

T

I

2

105

105

Spotieba materiá|u,energie a ostatníchnesk|adovanfchdodávek

3

16

16

A .t . 2 .

Prodanézbo®í

4

A.1.3.

6

6

83

83

SoučetA.|.1.a®A.|.6'

opravya udr®ování

5

A. 1.4.

Nák|adyna cestovné

6

A.1.5.

Nák|adyna reprezentiaci

7

A .t . 6 .

ostatnís|u®by

I

A. il.

Změny stavu ásob v|astní ěinnostia aktivace

A. il. 7.

Změna stavu zásob v|astníčinnosti

10

A. il.8.

Aktivace materiá|u,zbo®ía vnitroorganizačníchs|u®eb

11

A. il. 9.

Aktivace dlouhodobéhomajetku

12

A. ilt.

osobní náklady

SoučetA.ll!.10'a®A'|||'14. 1 3

96

96

A. ill 1 0 .

Mzdové nák|ady

14

96

96

A. ill 1 1

Zákonnésociá|ní pojiątění

15

A. ill 12.

ostatní sociá|n
í poji©tění

16

3

3

3

3

SoučetA.ll.7. aľ A.||'9.

9"

A. ilt.13. Zákonnésociá|ní náklady

17

A . l l ! .1 4 .

ostatnísociá|ní
nák|ady

18

A. !V.

Daně a poplatky

HodnotaA.lV.15.

A. lv. 15. Daně a poplatky

19
20

A. V.

ostatnínáklady

A . V. 1 6 .

Sm|uvnípokuty,rirokyz prod|ení,ostatnípokutya pená|e

22

A. V. 17.

odpis nedobytnépoh|edávky

23

A . V. 1 8 .

Nák|adové roky

24

A . V. 1 9 .

Kursovéztráty

25

A . V. 2 0 .

Dary

26

SoučetA.V.16.a®A.V'22'

21

4 . V. 2 1 . Manka a ąkody

27

4. V. 22.

28

Jiné ostatnínák|ady

Odpisy' prodanf majetek, tvorba a pouľití rezerv
SoučetA.V|.23.a®A.V|.27'
a opravn'úchpoloľek
A . V t . 2 3 . odpisy d|ouhodobéhomajetku

29

4 . V | . 2 4 . ProdanyTdlouhodobyimajetek

31

A. VI.

30

A. Vt.25.

Prodanécenné papírya podí|y

32

A.Vt.26.

Prodanf materiá|

33

A . V | . 2 7. Tvorba a pou®itírezeN a opravny7ch
po|o®ek
A. Vil.

PoskytnutépÍíspěvky

34
Hodnota
A.V||.28. 35

A . V i l . 2 8 . Poskytnutéč|ensképÍíspěvkya pÍíspěvkyzričtovanémezi
orqanizačními s|o®kami

36

Činnosti
oznaěení
A. Vilt.

Číslo
Íádku

TEXT
Dař z pÍíim

HodnotaA.Vlll.2g.

A. Vi l t.29 Daáz pÍíjm

Hlavní

Hospodáňská

Celkem

5

6

7

37
38

Náklady celkem

SoučetA.|. a®A.Vl!!.

39

B.

Vfnosy

B. t.

Provozní dotace

B. l. 1

Provozní dotace

B. il.

P«ijatépÍíspěvky

B .I I . 2 .

PÍijatépÍíspěvkyztičtovanémezi organizačními s|o®kami

44

B. il.3.

P«ijatépiíspěvky(dary)

45

B.!!.4.

P«ijatéč|ensképiíspěvky

46

B.III.

Tr®byza vlastní vfkony a za zbo®i

47

B . I V.

ostatnív:fnosy

B . 1 v. 5 .

Sm|uvnípokuty, rokyz prod|ení,ostatnípokutya pená|e

49

B . t v. 6 .

Platby za odepsané poh|edávky

50

B . 1 v.7.

Vfnosové roky

51

204

204

69

69

69

69

69

40
HodnotaB.!.1

41
42

Součet B.||.2.a®B.||.4. 43

SoučetB.1V.5.
a®B.!V.10. 48

B .1 v. 8 . Kursovézisky

52

B . 1 v. 9 .

53

Z čtováni fond

B. lv. 10. Jinéostatnív'fnosy

54

B. V.

Trľby z prodeje majetku

B .V. í 1 .

Tr®byz prodejed|ouhodobéhonehmotnéhoa hmotnéhomajetku

Součet B'V.11. a®B.V.15.

B . V. 1 2 . Tr®byz prodejecennfch papír a podí|»t

55

56
57

B.V. 13.

Tr®by
z prodejemateriá|u

58

B. V. 14.

Vfnosy z krátkodobéhofinančníhomajetku

59

B.V. 15.

Vfnosy z d|ouhodobéhofinančníhomajetku

60

Vfnosy celkem

SoučetB.l.a®B.V.

61

69

c.

Vfs|edekhospodaÍeníp«edzdaněním

r. 61 . G.39 - r.37)

62

.í35

-135

D.

Vfsledek hospodaÍenípo zdanění

r. 62 - r. 37

63

-135

-135

Sestaveno
dne:

30.03.2021

Právní forma četní jednotky

Píedmětpodnikání
podporaa pomoc pÍizavádění
|éčebnfcha diagnostichfchmetod

Pozn.:

Príloha k ričetní
zaverce
7Y

sestavené naďaci.oNadace Vf chodočeská onkolo gieoo
se sídlem: Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie,
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ke dni 31.12.2020

PÍíloha k

četní závěrce Nadace Vfchodočeská onkologie

1..obecné daje
1.1. Popis ríčetní jednotky
Název: ..Nadace Vf'chodočeská onkologie66
Sídlo: Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská
581, 500 05 Hradec Králové
Ič: 260 05 981
Prdvní forma: nadace
Spisov značka: N195 vedenáu Krajského soudu v Hradci Králové
P«edmět činnosti:
o hlavní ěinnost . podpora a pomoc p«i zavádění novych léčebnych a diagnostickych
metod a podpora v1zkumu s cílem zlepąení léčebn!,ch vysledk Kliniky onkologie
a radiologie Fakultní nemocnicev Hradci Králové av celém regionu
o hospodá«skáčinnost _ vydání vzdéIávacího sborníku k získávání novych poznatk
v oblasti lékďské vědy a praxe
Datum vzniku: 16. 03. 2004
Z«izovatel..JUDr. Nataąa Broľová
Rozvahouitden: 31. 12. 2020
okamľik sestavení četní z věrky: 30. 03,202l
Auditor: NEXIA AP a.s., Ing. Ková«
Nadační jmění:500 tis. Kě peněľíty vklad zapsany do nadačníhorejst«íkuvIo®eny
ztizovatelem
Zpftsob rpracov ní četních z znamft: ekonomickf a informaění systém Pohoda
Zp sob a místo schouy četních z ,znam»l..archiv Klinika onkologie a radioterapie,
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Účetní období: od 01. 01. 2O2Odo 3 1. |2. 2O2O
org ny nadace k 31.12. 2020

Titul, jméno a p«íjmení

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

Dozorčí rada:

Prof. MUDr. Petera Ji«í, Ph.D.
Prof. MUDr. Filip Stanislav, Ph.D.
JUDr. BroľováNataąa
Mgr. Dagmar ©vecová.
Prim. MUDr. Ing. Ylľda Jaroslav
MUDr. Milan Voąmik. Ph.D.

JUDr. Antl Miroslav
JUDr. Divią Duąan
Ing. Pavel Simajch
FrantiąekJelínek
Ing. Roman Prokopec
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Tajemník nadace:

četní závérce Nadace Vfchodočeská onkologie

Popelka Tomáą

Zprisob jednání jménem nadačního fondu:
Jménem nadacejednají společnědva ělenové správní rady. Podepisováníjménem nadace
provádí ělenové správní raďy tak, ľeknílzvu nadace p«ipojí dva ělenové správní rady své
podpisy.

1.2 Prriměrny početzaměstnancri'odměnystatutárníchorgánri
2 pracovníkyna DPP. osobní
NadaceVychodočeskáonkologiev roce 2020 zaměstna|a
nakladyzarok2020 činí 96 tis.Kč.
Člentim statutárníchorgán»r
nebyly v1plácenyľáďnéodměny.

2. Informaceo pouľiffch četníchmetodách,obecn;fchričetních
zásadácha zprisobechoceĎování
Úěetní závěrka za rok 2O2Oje sestavená v souladu se zákonem č. 5631119%Sb., o
ričetnictví, vyhláąkou č. 50412002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
56311991Sb., o ričetnictví, ve zněni pozdějąích p«edpisti,pro četní jednotky, u kterych
hlavním p«edmětem činnosti není podnikání, pokud ětÚí v soustavě podvojného
riěetnictví, ve zněni pozdějąích p«edpisri a Českjmi ričetními standardy pro riěetní
jednotky, které čtují podle vyhláąky č).50412002Sb., ve zněnípozdějąíchp«edpisri(České
ričetní standardy pro ričetní jednotky, u kterych hlavním p«edmětem činnosti není
podnikání).

2.1 Podstatné změny zprisobu oceřování, postupri odpisování
rozhodující změny ríčetních postupri v četním období

a

Nadace v ričetním období 2020 neprováděla ľáďné změny v ričetních posfupech' oceřování
či odepisování.

2.2

risob
sob oceř ovanr

Druhv aktiv
Zásobv nakoupené
DlouhodobÝ nehmotnÝ a hmotnÝ maietek _ nákup
PohledávkY. ceninv a peněľní prost«edkv

Zprisob ocenění
Po«izovací cena
Po«izovací cena
Nominální hodnota

2.3 Zprisob stanovení opravnych poloľek k majetku a pouľiff zdroj
informací pro jejich kvantifikaci
Nebyly vytva«eny ľáďnéopravné poloľky.
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2.4 odpisovf. plán a pouľité odpisové metody p«i stanovení ríčetních
odpisŮ

Pro nadacibyla odpisovymplánemstanovenahranicepro za«azenído skupiny hmotného
dlouhodobéhomajetkuvstupní cena nad 40 tis. Kč, pro nehmotnf dlouhodob!'majetek
vstupnícenanad60 tis. Kč.

2.5 ZpŮtsobpňepočtu ridajri v cizích měnách na českou měnu
den.
K p«epočturid;j i cizichměnáchna Kč se pouľívá aktuálníkurz ČNg pro p«í-sluąn;i
rro piepočet cízíchměnna Kč ke dni íčetni závěrkyse pouľívá směnn!,k,x, ČNg ke dni
31.12.

3. Doplřující informacek rozv azea vf'kazuziskri a ztrá
3.1 Dlouhodobf nehmotny a hmotnf majetek

Nadace neeviduje k datu sestaveníriěetní závérky ľáďrlydlouhodob;i hmotny majetek.

3.2 Nadační jmění

Nadaění jmění bylo zapsánodo nadačního rejst«íkuve vyąi 500 tis. Kč. Vričetním období,
kterého se p«ílohatyká,nedoąlo ke změnám v nadačnímjmění.

3.3 Poskytnutép jčlry, odměny, zárulcyči jiná plnění

Nadace neposkytovala ľádné prijčky, odměny, zľruky či jiná plnění člen m správní nebo
ďozoréí rady.

3.4 Závaztry (nepenéľní i peněľní), které nejsou vedeny v četnictví
(napň. záruky za jinou jednotku za poskytnuff bankovní věropopňípadě
daląí odhadnutá ruika), na která nebyla vytvo«ena v ríčetnictví rezerva
Nadace Vychodočeská onkologie neeviduje k 3|. |2.2020 ľáďnézávazky, které nejsou v
ričetnictví.

3.5 Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovaném ričetním období nadace nevytva«e|aľádné rezewy.

3.6 PÍijaté dary a poslrytnutépňíspěvky

a poskytnutép«ípěvkyjednotlivjm subjekt m jsou
P«ijatédáry podle jednotlivych ďfuc»r
uvedenyve vyroěniz4rávěnadace.
3.7 Informace k dani z pňíjm»r právnickf'ch osob
vysledku,
Zprisobzjiątění zák\adudaněz p«íjm : je vychánettozt etnihohospodá«ského
ktenj/je upraven o naklady neuznávanéza vyďqe vynaloľené k dosaľení, zajiątění a
daně.
udrľeníp«íjmua vynosy,kterénejsoup«edmětem
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V;fsledek hospodďení za uěetní období činí -135 tis. Kč (ztráta), ztoho hospoda«sky
vysledek zh|avni činnosti činí .135 tis. Kč a vysledek hospodďení zhospoda«skéčinnosti
ěiní 0 Kč.
Dařově neuznatelnénáklady činí 204 t65 Kě, p«íjmy,jeľ nejsou p«edmětemdaně,činí
69 |09 Kč, zák|addaně zpÍijmi činí 0 Kč.
Pouľité dariovérilevy ($20 odst. 7, zěkonač. 58611992Sb., o daních z p«íjm ):
rok
20tl
2012
2013
2014
2015
20r6
20t7
2018
Yyuľitá dařová rileva

100258

44 299

45

2019
66 500

Zprisob vyuľití prost«edkri získanych , darlovych rilev uplatněnych v minulych letech:
prost«edkybyly uľíty na pokrytí vfdajri v rámci hlavní činnosti nadace.

3.8 Zprisob vypo«ádání vysledku hospodaňeníz p«edchozíhoobdobí
Správníradarozhodlao rihraděztrátyroku 20|9 v celkovév!'ąi . 53 tis. Kě uhraditproti
ričttim Fondri nadace.

3.9 Členění vfsledku hospodaĚení
Vysledek hospodaÍenízaběľné »rčetníobdobí zhlavní ěinnosti ěiní -135 tis. Kč, (ztráta),
hospodá«skyvysledek z hospodá«skéčinnosti činí 0 tis Kč.

3.10 Dotace
V roce 2020 nebyly čerpány ľáďnédotace.

4. Pňehledvyznamnychudálostípo datu četnízáryěrky
Po datu ričetní závérky zarok2020 nejsou známtyľádnévyznamné události doplřující futo
ričetní závěr|ru.
.'
V Hradci Králové dne 30, b«ezna202t

P«ílohu v}pracovala:

M

Jana Kubalová
Účetní kancela«ČR.

Za starÍární otgán:

/\

AI

't
ffn' \luÍttr"""ri""'
Prof. MŮ,Dr. Petera Ji«í Ph.D.
p«edsedasprávní raďy
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Mgr. Dafinar ©vecová
členka správní rady

2020

Další náležitosti výroční zprávy vyplývající ze zákona

Nedílnou součástí této výroční zprávy je účetní závěrka k 31. prosinci 2020. 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 2020.

05 981

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.

