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      Výroční zpráva za rok 2010

 

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 
soudu v Praze, oddíl N,vložka 36.  
jejíž součástí je také zpráva o majetku a hospodaření  za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřen
auditorem. Výroční zpráva a s ní související podklady  jsou v
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 záležitost

nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
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Výroční zpráva za rok 2010 

Základní údaje o nadačním fondu 

dne 8.10.1998  zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů u Městského 
Praze, oddíl N,vložka 36.  Nadační fond je povinen každoročně vypracovat výroční zprávu, 

majetku a hospodaření  za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřen
ní související podklady  jsou v řádném termínu uloženy u Rejstříkového 

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

platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu Homolka jsou jeho orgány:

Správní rada Nadačního fondu Homolka 
Dozorčí rada Nadačního fondu Homolka 

spravuje  majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitost

nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu. 
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zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů u Městského 
Nadační fond je povinen každoročně vypracovat výroční zprávu, 

majetku a hospodaření  za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřená 
uloženy u Rejstříkového 

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

platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu Homolka jsou jeho orgány:

spravuje  majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech 
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Složení Správní rady Nadačního fondu Homolka: 
 

• předseda: PhDr. Lenka Tomešová 

• člen: RNDr. Pavla Holasová 

• člen: JUDr. Petr Jantač  
 
 

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

• předseda: Ing. Vladimír Folber 

• člen: Jana Čepičková  

• člen: Ing. Martin Doksanský  

 

V roce 2010 byli novými členy Dozorčí rady NFH zvoleni Jana Čepičková a Ing. Martin Doksanský. 

Činnost v roce 2010 

Majetek Nadačního fondu Homolka vzrostl za rok 2010 o finanční dary v celkové výši 920 028,-Kč. 

Nadační fond Homolka poskytl  v roce 2010 nadační příspěvky ve výši 2 693 408,- Kč. 

Nadační příspěvky byly použity příjemci ke sjednanému účelu . 

Nadační fond Homolka  

1. přispěl na pořízení expertního kolposkopu, který slouží k vyhledávání přednádorových změn na 

čípku děložním - pro Gynekologické oddělení NNH částkou 300 000,-Kč. 

2. přispěl na rozvoj a zkvalitnění péče o alergiky Dětské alergologie NNH částkou 200 000,-Kč. 

3. přispěl na rozvoj Klubu rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků při Metabolické poradně NNH 

částkou 100 000,-Kč. 

4. poskytl nadační příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro Kardiologické oddělení NNH. 

5. přispěl na pořízení přenosného ultrazvukového přístroje pro Interní oddělení NNH částkou 

800 000,-Kč. 

6. poskytl nadační příspěvek ve výši 26 000,-Kč na pořízení pulzních oxymetrů pro Kardiologické 

oddělení NNH. 

7. poskytl účelový dar na výzkum ischemické choroby srdeční ve výši 500 000,-Kč. 

8. přispěl na podporu vzdělávání – na konferenci interního ošetřovatelství částkou 50 000,-Kč. 

9. podílel se na vybavení mateřské školy pro děti zaměstnanců NNH částkou 500 000,-Kč. 

10. poskytl nadační příspěvek pro Oční oddělení NNH ve výši 60 000,-Kč. 

11. přispěl na pořízení speciálních lůžek pro Cévní oddělení NNH v částce 100 000,-Kč. 

12. podílel se na pořízení IT vybavení pro Dětské oddělení NNH v částce 47 408,-Kč. 
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Poděkování dárcům 

Správní rada Nadačního fondu Homolka děkuje těm, kteří podpořili jeho činnost v roce 2010. Ať již 

formou finančních darů, nebo pomocí v rozvoji aktivit či důvěrou v činnost NFH, který v roce 2010 

vstoupil do 12. roku své existence. Děkuje všem dárcům Nadačního fondu Homolka  za jejich podporu 

a otevřené srdce.  

Poděkováním všem, díky nimž mohl Nadační fond Homolka podpořit mnohé projekty a aktivity, 
pomáhající pacientům z celé České republiky, bylo předvánoční setkání, které se v prosinci 2010 
uskutečnilo v Břevnovském klášteře. 
Ocenění dárců zaznělo i na slavnostním uvedení nového Leksellova gama nože v NNH v dubnu 2010. 

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

principy etického chování nadačních fondů. 

 

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 dárci) 
 
Bankovní spojení: 

ČSOB Praha 1 
Číslo účtu: 579027973/0300 
 

Přílohy: 

• Zpráva Dozorčí rady NFH za rok 2010 

• Zpráva auditora o ověření  roční účetní závěrky roku 2010 

• Příloha k účetní závěrce  včetně seznamu dárců a přehledu poskytnutých nadačních 

příspěvků za rok 2010 

• Rozvaha, výkaz zisků a ztrát za rok 2010 


























