
 Výroční zpráva za rok 2021

Základní údaje o nadačním fondu

Nadační fond Homolka
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
IČO 257 00 014

Nadační fond Homolka byl  dne 8.10.1998  zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů u Městského
soudu v Praze, oddíl N, vložka 36.  Nadační fond je povinen každoročně vypracovat výroční zprávu,
jejíž součástí je také zpráva o majetku a hospodaření  za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka.

Výroční zpráva a s ní související podklady  jsou v řádném termínu uloženy u Rejstříkového soudu.

Účel nadačního fondu

Účelem Nadační fond Homolka je podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče.

 

Organizační schéma

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu Homolka jsou jeho orgány:
- Správní rada Nadačního fondu Homolka
- Dozorčí rada Nadačního fondu Homolka

Správní rada spravuje  majetek nadačního fondu, řídí  činnost a rozhoduje o všech záležitostech 

nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
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Složení  Správní rady Nadačního fondu Homolka:

 předsedkyně: PhDr. Lenka Tomešová
 členka: RNDr. Pavla Holasová
 člen: JUDr. Petr Jantač
 člen: Doc. MUDr. Petr Čáp PhD.
 člen: Vojtěch Martin

Dozorčí  rada Nadačního  fondu  Homolka  je  kontrolním  orgánem  fondu.  Na  svých  zasedáních  se
zabývala zejména kontrolou hospodaření fondu a kontrolou nakládání s finančními prostředky.

Složení  Dozorčí rady Nadačního fondu Homolka:
 

 předseda: Ing. Vladimír Folber
 členka: Jana Čepičková
 člen: Ing. Martin Doksanský

Činnost v roce 2021

Majetek Nadačního fondu Homolka vzrostl v     roce 2021 o finanční dary ve výši  472 360 Kč.  

Nadační fond Homolka poskytl v     roce 2021 nadační příspěvky ve výši 430 223 Kč.  

Nadační příspěvky byly použity příjemci ke sjednanému účelu.

Nadační fond Homolka přispěl nebo daroval  Nemocnici Na Homolce:

Finanční dar  - zázemí pro očkovací centrum    50 000,00 Kč

Mikrochirurgické nástroje   191 378,00 Kč

Přístroj pro měření NO   112 791,00 Kč

Finanční dar – rozvoj paliativní péče      33 347,00Kč

Finanční dar – rozvoj paliativní péče       42 707,00 Kč
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Poděkování dárcům

Správní rada Nadačního fondu Homolka děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost také v  roce 2021.
Ať již formou finančních darů, nebo pomocí v rozvoji aktivit či důvěrou v činnost nadačního fondu.

Nadační fond Homolka, stejně tak jako celá naše země, byl i v roce 2021 na každém kroku provázen
bojem s pandemií koronaviru. Tato situace ovlivnila životy každého občana.

Ani  v   roce  2021  –  z důvodu  nemožnosti  cestovat  a  pořádat  vzdělávací  akce   –  nemohl  NFH
pokračovat v úspěšné podpoře vzdělávacího programu pro lékaře a další zdravotníky  NNH, který byl
zahájen v roce 2017.  Tento program, přizpůsobený novým podmínkám,  je nadále v  činnosti NFH
jedním  z hlavních  bodů.  Touto  podporou  totiž  nastal  v činnosti NFH  posun  od  pořizování  –  sice
důležitých  přístrojů  a  vybavení  –  do  další  etapy  nadační  činnosti:  k  podpoře  dalšího  vzdělávání,
získávání a  přinášení  nových poznatků, zkušeností do Nemocnice Na Homolce ve prospěch jejích
pacientů.

Uplynulé  dva  roky  sice  otevřely  řadu  nových  možností v nadačních  aktivitách,  na  druhou stranu
ekonomická situace firem i jednotlivců  měla,  a bude mít vliv  na snižující  se schopnosti finančně
podporovat neziskový sektor v jeho nenahraditelné činnosti.

------

Nadační  fond  Homolka  je  od  roku  2007  členem  Asociace  nadačních  fondů  Fóra  dárců  a  řídí  se
principy etického chování nadačních fondů.

Tato výroční zpráva byla schválena správní radou NFH  dne 5.4.2022

Kontakt

Nadační fond Homolka
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
Tel.: +420 607 654 276
E-mail: nadacni.fond@homolka.cz
www.homolka.cz (sekce nadacnifond)

Bankovní spojení:
ČSOB Praha 1
Číslo účtu: 579027973/0300

NFH je zapsán v Rejstříku nadací a NF u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 36

Přílohy:
Příloha k účetní závěrce včetně seznamu dárců a přehledu poskytnutých nadačních
   příspěvků za rok 2021
Zpráva Dozorčí rady NFH za rok 2021
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZAVĚRCE ZA ROK 2021 

ve zjednodušeném rozsahu 

k 31. 12. 2021 

 

 

I. 

Obecné údaje 

 

1. Popis účetní jednotky 

Obchodní firma:   Nadační fond Homolka 

Právní forma:    nadační fond 

Datum vzniku:   8. 10. 1998 

Sídlo:     Praha 5, Roentgenova 37/2 

IČ:     25700014 

DIČ:     CZ25700014 

Účel nadačního fondu: podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče  

Nadační kapitál:   100 000 Kč 

 

2. Správní rada 

předseda správní rady: 

Jméno:    PhDr. LENKA TOMEŠOVÁ   

Adresa:    Štětínská 362, PSČ 180 00, Praha 8 

 

člen správní rady: 

Jméno:    JUDr. PETR JANTAČ   

Adresa:    Vysokoškolská 522/5, Suchdol, 165 00 Praha 6 

 

 

 



člen správní rady: 

Jméno:    RNDr. PAVLA HOLASOVÁ  

Adresa:    Naskové 588/44, Košíře, 150 00 Praha 5 

 

člen správní rady: 

Jméno:    VOJTĚCH MARTIN  

Adresa:    Hoškova 1092/2, Košíře, 158 00 Praha 5 

 

člen správní rady: 

Jméno:    Doc. MUDr. PETR ČÁP, Ph.D.  

Adresa:    Nad pískovnou 734/36, Krč, 140 00 Praha 4 

 

 

3. Dozorčí rada 

předseda dozorčí rady: 

Jméno:    Ing. VLADIMÍR FOLBER   

Adresa:    Spojovací 241, Oleško, 252 45 Březová-Oleško 

 

člen dozorčí rady: 

Jméno:    JANA ČEPIČKOVÁ   

Adresa:    Alešova 713, PSČ 28922, Lysá nad Labem 

 

člen dozorčí rady: 

Jméno:    Ing. MARTIN DOKSANSKÝ  

Adresa:    Pod Černým vrchem 5420, 430 01 Chomutov 

 

 

 

 



II. 

Použité účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování 

 

1. Obecné informace 

Účetnictví účetní jednotky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a dalšími předpisy pro vedení účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění vyhlášky 

324/2015 Sb. 

Při oceňování majetku a závazků a při účtování výsledku hospodaření bere účetní 

jednotka za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez 

ohledu na datum jejich placení. 

 

2. Způsob ocenění 

Nakupované zásoby:    nejsou 

Zásoby vytvořené ve vlastní režii:  nejsou 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný:   není 

Majetek vytvořený vlastní činnosti:  není 

Cenné papíry a majetkové účasti:  nejsou 

 

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku 

v daném čase, je stanovena zejména soudním znalcem. Účetní jednotka v roce 2021 

nevyužila. 

 

4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob 

Do pořizovací ceny zásob se zahrnuje zejména dopravné, montáž, clo, provize, 

pojistné, skonto. Účetní jednotka v roce 2021 zásoby neměla. 

 

5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odpisování a postupů účtování 

oproti předcházejícímu účetnímu období 

V průběhu účetního období žádné změny nenastaly. 

 



6. Způsob stanovení opravných položek k majetku 

Účetní jednotka nemá majetek pro stanovení opravných položek. 

 

7. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité metody při 

stanovení účetních odpisů 

Účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek. 

 

8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Při přepočtu závazků vyjádřených v cizích měnách na českou měnu jsou v průběhu 

účetního období používány denní kurzy vyhlášené ČNB. V průběhu účetního období 

nebylo účtováno v cizích měnách. 

 

III. 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

1. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem 

Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem. 

 

2. Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 

Fond nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

3. Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 

Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. 

 

4. Závazky kryté podle zástavního práva 

Žádné závazky kryté podle zástavního práva účetní jednotka nemá. 

 

5. Přijaté dary 

V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 získal fond finanční dary v celkové výši  

472 360 Kč. (viz příloha č.1). 



 

6. Poskytnuté příspěvky 

Nadační fond v roce 2021 poskytl nadační příspěvky v souladu se svým statutem 

v hodnotě 430 223 Kč. (viz příloha č. 2). 

 

7. Majetek 

Majetek nadačního fondu je pouze ve finančních prostředcích.  

K 31. 12. 2021 činí celkem 1 705 437,26 Kč, a to v tomto rozdělení:  

• běžný účet u ČSOB:      1 045 532,17 Kč 

• běžný účet u ČSOB pro veřejné sbírky:   298,28 Kč 

• Spořicí účet u ČSOB:      657 916,81 Kč 

• hotovost v pokladně:      1 690,00 Kč 

 

8. Příjmy 

Jediným příjmem fondu mimo přijatých darů na nadační činnost byly pouze úroky ve 

výši 402,85 Kč z uložených finančních prostředků na bankovních účtech u ČSOB a.s. 

Praha, které byly zdaněny srážkovou daní 19 %. 

 

9. Náklady 

Náklady na správu fondu činily 445 315,- Kč. 

 

10. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob 

Vzhledem k tomu, že nadační fond dosahuje příjmy pouze z přijatých darů, které jsou 

osvobozené od daně a úroků, které jsou zdaněny srážkovou daní, nemusí podávat 

daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021. 

 

 

Praha, dne 26. 3. 2022 

 

PhDr. LENKA TOMEŠOVÁ  

předseda správní rady Nadačního fondu Homolka 



Příloha č. 1 k účetní závěrce za rok 2021 

 

Přehled přijatých darů 

 

Ing. Václav Zeman 120 000,00 Kč 

AMECO s.r.o. 100 000,00 Kč 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 100 000,00 Kč 

SMP CZ, a.s. 100 000,00 Kč 

AUTO-VESELÝ, s.r.o. 50 000,00 Kč 

MUDr. Mario A. Forero Mora 2 000,00 Kč 

Eva Vidmanová 360,00 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 k účetní závěrce za rok 2021 

 

Přehled poskytnutých darů 

Nemocnice Na Homolce Finanční dar – Zázemí pro očkovací centrum 50 000,00 Kč 

Nemocnice Na Homolce Mikrochirurgické nástroje 191 378,00 Kč 

Nemocnice Na Homolce Přístroj pro měření NO 112 791,00 Kč 

Nemocnice Na Homolce Finanční dar – Rozvoj paliativní péče v NNH 33 347,00 Kč 

Nemocnice Na Homolce Finanční dar – Rozvoj paliativní péče v NNH 42 707,00 Kč 
 


