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t. Úvoottí

slovo

byl zaloŽen V roce 2008 a pojmenován po panu prof. Kamilu Hennerovi' Stejně jako
profesor K. Henner se po celou dobu snaŽil o rozvoj neurologie a tím i neurologické
kliniky, tak i cílem Hennerova nadačníhofondu je podporovat projekty zaměřené na
rozvoj vzdělání, zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje a podporu
zdravotnických činnostív oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na
Neurologické klinice 1LF UK a VFN v Praze'

Dalšímz cílŮje zajištěníobnovy a rozvoje pracovišťNeurologické kliniky. Velmi
důleŽitéje pak také účelněpodporovat Účast jak studentů tak i pedagogických a
vědeckých pracovníkůna vzdělávacích a vědeckých symposiích kongresech a
kurzech a zajistit příspěvky na vzdělávání a výzkumné stáŽe jak u nás tak i v
zahraničía také podporovat kulturní a jiné společenské aktivity spjaté s vysokým
školstvíma tím tyto odborné pracovníky podporovat v jejich dalšímodborném
vzdělávání a pomocijim tak získat dalšícenné vědomosti a v neposlední řadě i
kontakty , které následně uplatníve své dalšívědecké činnosti.

2.

PosLÁNÍ NADAčNÍHoFoNDU

Hennerův nadačnífondbyl založen s myšlenkou vytvořit moŽnost podpory projektů
zabýva1ícíchse léčboua výzkumem neurologických onemocněnízejména pak na

Neurologické klinice 1LF UK a VFN v Praze' Jedním z velmi důležitýcÝrcílůfondu je
také podpora mladých lékařůneurologů v jejich dalšímprofesním vzdělávání a v
rozšiřováníjejich vědeckých poznatků při účastina mezinárodních konferencích
vědeckých symposiích a také odborných stáŽích, jak na domácích, tak i na
zahraničních pracovištích
.

s.

áxLRoNÍ lNroRunce

Hennerův nadačnífond byl zaloŽen k podpoře vzdělávání, vědeckého výzkumu,
vývoje a zdravotnické činnosti v oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na
Neurologické klinice UK 1. LF a VFN, podpora sledování a rozšiřování vědeckých
poznatků a jejich uvádění do praxe, podpora mezinárodní spolupráce, podpora
kulturních a jiných společenských aktivit spjaých se vysokým školstvíma
zdravotnictvím v Čn a ve světě, dle zákon a č'227t1997 Sb.,zákona o nadacích a
nadačníchfondech zaregistrován dnem 14'2.2008. Je zapsán v nadačnímrejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vloŽce č.674.
Název: Hennerův nadačnífond
Sídlo: Kateřinská 30,128 08 Praha 2

lČ:

28235240

Zřizovatelé:

1'

Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc.

2'

Prof. MUDr' Karel Šonka, DrSc.

3. Doc'

MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Kontakty

Magda Plosová
Tel.: + 420 224 965 094
e-mail: m.plosova@hnfond.cz
http://www.hnfond.cz

; hnfond@hnfond.cz

4.ORGANIZACE NADACNIHO FONDU
SloŽení správní rady Hennerova nadačníhofondu k 31.12.2008
Předseda správní rady:
Prof. MUDr' EvŽen RůŽička,DrSc.

Správní rada:

Prof.MUDr' EvŽen RůŽička,DrSc
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc'
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Zřizovatelé nadačníhofondu a ieiich vklad do vlastního jmění:
- Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. ( vklad 10o0,- Kč )
- Prof.MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc ( vklad 1000,- Kč )
- Prof' MUDr. Karel Šonka, DrSc. ( vklad 1ooo,- Kč )

SloŽení dozorčíradv Hennerova nadačníhofondu

Doc. MUDr. Robert Jech

Doc.MUDr. Jan Roth, CSc.
MUDr. Petr Mečíř
Ředitelka Hennerova nadačníhofondu
Magda Plosová

_ Výroba cD_RoM o Touretteově syndromu (TS)

cD-RoM o Touretteově syndromu (TS), vydané V roce 2008 občanským sdruŽením
ATos, je prvním multimediálním informačním kompendiem tohoto druhu u nás. CD

je určeno mnoha cílouým skupinám - pacíentům, rodinným příslušníkům,učitelům,
psychologům a lékařům. Posláním tohoto CD je přinést co nejvíce informací o TS,
různými multimediálními způsoby výkladu (interaktivní text, obrázky, ozvučené
animace, hypertextové odkazy atd.). lnformovanost o TS je bohuŽel mezi laickou, ale
i odbornou veřejností, malá, přestoŽe až 1% dětítrpí nějakou formou tiků. Na nízké
povědomí o této nemoci doplácejí především pacienti (poddiagnostikované a často
nesprávně léčenéonemocnění, nesnáze ve škole, problémy při sociální interakci).
Cílem zamýšleného projektu je qýroba noyých nosičůa jejich distribuce do
základních škol v ČR a pedagogicko-psychologických poraden. Projekt organizačně
zajišťuje občanskésdruŽeníATOS a lPPP (Institut pedagogicko-psychologického
poradenství).

Pomocí příspěvku Hennerova nadačníhofondu byla zajištěna výroba CD.
Výše poskytnutého finančníhopříspěvku 48.943,00 Kč

- odhlučněnímístnosti
Na základě Žádosti Neurologické kliniky 1 LF UK a VFN V Praze bylo provedeno
odhlučněnímístnosti, kde probíhají speciální neuropsychologická vyšetření spojená s
registraci kognitivních evokovaných potenciálů a behaviorálních odpovědí vyŽadují
dobrou spolupráci pacienta. Externí zdroje zvuku (hluk datového rozvaděče 1'LF UK
a VFN, a hluk z chodby kde čekajípacienti na jiná vyšetření) často vedly k rušení
pozornosti pacienta během vyšetření' Zvukové záznamy řečových projevů pacienta
jsou rovněŽ podkresleny zvukovými artefakty, coŽ omezuje jejich kvalitní počítačové
zpracování. Vzhledem k tomu, že nelze dostatečně Účinně zamezit vzniku těchto
ruchů, v úvahu přichází zhotovení kvalitní zvukové izolace vyšetřovací místnosti v
prostorách tzv' vestibuláru v 1. patře hlavní budovy Neurologické kliniky 1.LF UK a
VFN. Prvním krokem bylo vývoření tlumeného zádveří přidáním druhých dveří a
výměna obou okenních průzorůza protihluková okna třídy 3, coŽ bylo provedeno v
letošnímroce. Vybudovalo se protihlukové obloŽení na dveře, stěny a strop' Zatímco
zednícké práce byly provedeny na náklady VFN (přemístění radiátoru, zazdění
spojovacích dveří do technické místnosti), na vlastní odhlučněni jiŽ nezbývaly
prostředky' Vzhledem k převáŽně výzkumnému zaměření laboratoře však nešlo ze
strany VFN oěekávat dalšífinančnípodporu. Příspěvek nešlo hradit ani z grantů či

výzkumných záměrů, poněvadŽ se jednalo o stavební práce. Příspěvek od
Hennerova nadačníhofondu tak byla jedna z posledních moŽnostíjak laboratoř
dokončit.

VÝše poskvtnutého finančníhopříspěvku 70.127.- Kč

_ Vvbavení prostorů pro postgraduální studentv nábvtkem

Vzhledem k modernizaci prostorů pro postgraduální studenty, Žádáme Hennerův
nadačnífondo poskýnutí příspěvku na kancelářský nábytek . Nově vzniklá pracovní
místa, pro PGS, se nacházejí v 3.NP zrekonstruované budovy Neurologické kliniky
1LF UK a VFN, Viničná 9, Praha 2. Zatimco rekonstrukce byla provedena na
náklady VFN, na vlastní vybavení pracovních míst nám již nezbývají prostředky.
Kancelářský nábýek bohuŽel nelze hradit z grantů či výzkumných záměrů,
poněvadŽ se jedná o základní vybavení pracoviště. Žádost o nadačnípříspěvek je
tak jedna z posledních moŽnostíjak postgraduálním studentům umoŽnit pracovat v
těchto nově vzniklých prostorech. Žádáme proto o poskýnutí finančníhopříspěvku ve
výši 107.639,90,- Kč, kteý bude pouŽit na výrobu a montáŽ kancelářského nábytku

Výše poskvtnutého finančníhopříspěvku 107'639.90 Kč

6. Finančnízpráva nadaěního fondu k 3í.í2.2008

Aktiva
Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

0,00

oběŽná aktiva

Pohledávky

0,00

Finančnímajetek

V hotovosti
na BU

Sklady

Casové rozlišení

1.465,00
1.127.442,06
0,00

Náklady příštíhoobdobí

969,00

Dohadné účtyaktivní

500,00

Aktiva celkem

1.í 30.376'06

Pasiva
Vlastní kapitál

Základníjmění
Zůstatek na fondech

1.096.722,10

Hospodářský výsledek

15.153,96

Závazky

12.750,00

Závazky stát
Dohadné účtypasivní

Pasiva celkem

3.000,00

2.250,00
500,00

í.130.376'06

Přehled fondů

0,00

Stav k 14.02.2008

1.334.387,00

Dary přijaté v roce 2008

Čerpánífondů

VFNvPraze-odhlučnění
místnosti

1.lékařská fakulta UK
vybavení pracoven

-70.126,00

-

-107.639,90

ATos, občanskésdruŽení -

-48.943,00

Aktivní účastna 22.českém
a slovenském neurologickém
sjezdu

-10.956,00

výroba CD

HV 2008

15.153,96

Stav fondů k 3í.í2.2008

í.11í.876'06

Yýkaz zisku a ztráty
HIavní

činnost

Vedlejší
ěinnost

vKč

koncert

Gelkem

vKč

vKč
Spotřeba materiálu

439,00

0,00

439,00

SluŽby celkem

3.471,00

0,00

3.471,00

osobní náklady

30.000,00

0,00

30.000,00

140,00

0,00

140,00

1.491,70

0,00

1.471,00

35.541,70

0,00

35.541,70

Daně a poplatky

ostatní náklady
Náklady ce!kem

TrŽby (vzdělání)

47.630,50

0,00

47.630,50

3.065,16

0,00

3.065,16

Výnosy celkem

50.695,66

0,00

50.695,56

HV před zdaněním

15.'153,96

0,00

15.153,96

0,00

0,00

0,00

0,00

15.í53'96

Uroku z BU

Daň

HV po zdanění

í5.í53'96

Kontrola výdajů nadačníhofondu:

náklady: 237.664,90*250/o=
Skutečnénáklady:
MoŽné

59.416,225 Kě
35.541,70 Kč,

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek roku 2008

činí: 15'153,96 Kč33
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Příloha k účetnÍzávěrce pro HennerůV nadačnífond za rok 2008
Název

: Hennerův nadaění fond

Sídlo

: Kateřinská

lČ

: 28235240

Datum vzniku

:

Právníforma

: nadačnífond

468130, 121 08 Praha 2

14.02.2008

Základní kapitál : 3 000,- Kč

l. ÚčeI nadaěního fondu:
Nadaění fond je zřízen k podpoře aktivit v oblasti:

-

zajištění podpory a rozvoje vzdělávání

-

zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje

-

podpora zdravotnických činnostív oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny
na Neurologické klinice UK 't.LF a VFN
sledování a rozšiřovánívědeckých poznatků a jejich uvádění do praxe
podpora a zajištění mezinárodní spolupráce
podpora a zajištění obnovy a rozvoje pracovišt' Neurologické kliniky 1'LF UK a VFN

zajištěníodborných soutěŽí, stipendií, a cestovních grantů pro účastna vědeckých
konferencích

-

podpora vzděláváních a vědeckých symposií, konferencí, kongresů a kurzů

-

zajištění příspěvků na vzdělávací avýzkumné stáŽe na Neurologické klinice UK 1'LF
a

VFN a na dalších domácích a zahraničních pracovištích

LT

-

zajištěnípodpory kulturních

a jiných

společenských aktivit spjatých s vysokým

školstvíma zdravotnictvím v ČR a ve světě
Il.

obecné údaie

Složenísprávní radv Hennerova nadačníhofondu k 31.12.2008

Předseda správní rady:
Prof.MUDr' EvŽen RůŽička,DrSc'
Správní rada:
Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc.

Prof' MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Zřizovatelé nadačníhofondu a ieiich vklad do vlastního imění:

_
-

CSc.
Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc'
Prof' MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Doc. MUDr. Eva Havrdová,

(

vklad 1000,- Kč )

(

vklad '1000,- Kč )

(

vklad 1ooo,- Kč )

Dozorčírada Hennerova nadačníhofondu k 31.12.2008

Předseda dozorčírady:
Doc.MUDr. Jan Roth, CSc.

Dozorčírada:
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
MUDr. Robert Jech, PhD.
MUDr. Petr Mečíř

Ředitelka nadačníhofondu k 31.12.2008
Magda Plosová

t2

Zapsané změnv v obchodním reistříku po 31.12'2008:

Výmaz:

-

rady:
Člen dozorčírady:
Člen dozorčí

MUDr' Robert Jech PhD', k 28.o4'2oo9
MUDr. Petr Mečíř,k28'o4.2oog

Zápis:

_
-

Člen dozorčírady:lng. KarelTexl, k 28.o4.2oog

rady:

Člen dozorčí

Doc. lng. Vladimír Králíček,k 28.o4.2oo9

Fvzické a právnické osobv, které se podíleiína základním kapitálu více neŽ 20 %

-

nevyskýujíse

RozvahovÝ den:
Úěetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, kteým je

31

.12.2oo8

Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Datum sestavení účetnízávérky: 27 .05.2009

lll. Ap!lkace obecnÝch účetníchzásad

Hennerův nadačnífondvede úěetnictvív souladu se zákonem č' 563/1991 sb', o účetnictví,
V.z.p.p. a dále v souladu s vyhláškou č. 50412002 sb., pro účetníjednotky,u ktených hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtujív soustavě podvojného účetnictví,V.z.p.p'
(dále jen Vyhláška).

Nadačnífond sestavuje účetnízávěrku, která obsahuje Rozvahu (bilanci) ,Yýkazzisku a
ztráty v druhovém členěnídle Přílohy č' 2 Vyhlášky a Přílohu. Účetní jednotka vykazuje
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odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodařeníza hlavní činnost a za hospodářskou
činnost.
lV. Způsob zpracování Účetníchzáznamů k 3í.12.2008

Úěetnictvíje zpracováváno externě, a je vedeno na legálně drŽeném pravidelně
upgradovaném SW sTEREo od firmy JeŽek software s.r.o.

V. Způsob a místo úschow
Účetní doklady, závěrka a veškerésouěasné dokumenty jsou uloŽeny v sídle nadačního
fondu.

Vl. Účetní metodv
Účtovánív cizích měnách

Účtování o zásobách
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní hmotný majetek
opravné poloŽky a rezeNy
-

nevyskytuje se
nevyskytuje se

nevlastní
nevlastní
nevyskytují se

Nadačnífond:

-

-

neměnilzpůsob odepisování ani Účtování
nemá splatné závazky, anizávazky po splatnosti

nemá Žádné pohledávky

nemá závazky vůčiorgánům sociálního zabezpečením a veřejného zdravotního
pojištění
nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušnýchfinančníchorgánů

hospodářský výsledek

je

členěn dle hlavní a hospodářské činnosti s moŽností

výstupů pro daň z příjmů

měl 1 zaměstnance, se ktenými uzavřel dohody o provedení práce za administrativní
činnosti pro fond ve výši 30.000,- Kč/ročně
nebyly vyplácené odměny ani funkčnípoŽitky členůmstatutárních orgánů

neuzavřel obchodní smlouvy s členy statutárních orgánů či rodinnými příslušníky
neposkytl zálohy ani úvěry členůmstatutárních orgánů

1.4

-

Vll. Darv v roce 2008

Dárce
STK

-

Kč
Pecha v.o.s.

45.000,00

Plocková Anna

70.000,00

Rubáš Antoní, MVDr'

30.000,00

NeuroPraha2OOT o.s.

504.387,00

Jan Tomášek

15.000,00

Beaufour lpsen Pharma

100.000,00

Krátká Eva

20.000,00

Boehringer lngelheim, spol. s r.o.

20.000,00

Medonet Pharma s.r.o.

15.000,00

Neomed s.r.o.

515.000,00

Dary celkem

1.334.387,00
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Vll!. Poskvtnuté příspěvkv v roce 2008
Příjemce příspěvku

Učel

VŠeobecná fakultn í nemocnice
v Praze,příspěvková organizace
lČ:00064165, se sídlem U Nemocnice

speciáln í neuro_psychologická vyŠetřen í

Kč

Provedeno odhlučněním ístnosti, kde probíhají

70.126,00

Vybavení pracoven PGS studentů

107.639

26535513 se sídlem Goetheho 15 '160
00 Praha 6

Výroba CD pro děti s Touretteovým syndromem

48.943,00 Kč

MUDr'Koumarová Lydie' FoN' Jizerská
14' Ustí nad Labem

Aktivní ÚČast na 22. českéma slovenským
neurologickém sjezdu

MUDr. Příhodová lva, Fo' U
Vysočanského pivovaru 5'
190 00 Praha 9

Aktivní účastna 22. českéma slovenském
neurologickém sjezdu

2977,272 04 Kladno

MUDr. Ctirad Lakomý, Fo, Helsinská

Aktivní účastna 22. českéma slcvenském
neurologickém sjezdu

MUDr. Michala Mosejová' Fo,
Soltesovej 7, 080 01 Prešov

Aktivní účastna 22. českéma slovenském
neurologickém sjezdu

Mgr. Balbánová Petra, Fo,

Aktivní účastna 22. Českéma slovenském
neurologickém sjezdu

2,12801 Praha2

1. lékařská fakulta UK v Praze, veřejná
vysoká Škola, lČ: 00216208 se sídlem
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

ATOS' občanskésdruŽení, lC:

Za Mlýnem 409, Tišov

MUDr. EvŽen NeŠpor, Fo,
VŠehrdova 19, 1'1 8 00 Praha

'l

Aktivní účastna 22. českéma slovenském
neurologickém sjezdu

celkem

90 Kč

2.250,00 Kč

2'116,00 Kč

1.500'00 Kč

394'00 Kč

362'00 Kč
4.334'00 Kč
237.664'90 Kč

lX. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsIedek z hlavní činnosti roku 2008, zisk Ve výši 15.154,oo Kč, bude na
základě rozhodnutí správní rady převeden ve prospěch fondů.
V Praze dne 29.05.2009

Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,Dr.Sc.
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8.

ostatní

ffiir-rennerova

nadačníhofondu je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. a
Účetní uzávěrka byla připravena V souladu vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Učetnictvíje vedeno externě.
Přiznání k daním byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR.

9.Běžnéúčtvnadačního fondu
Běžný úěet Hennerova nadačníhofondu je veden u Československéobchodní banky,
Lazarská 6, Praha 2,120 00

č. ú':220063054/0300
Podpisové právo mají: Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc'; Prof. MUDr. Karel Šonka, Dr'Sc.;

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Účetnizávěrka a ieií schválení
Správní rada Hennerova nadačníhofondu na svém zasedání dne O1.06.2009
1. přezkoumala a schválila účetníuzávěrku k31'12'2008.
2' datum sestavení účetnízávěrkyje 29.05.2009
3. dospěla kzávěru, Že tato účetníuzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadaČní
jmění, pohledávky, závazky, finančnísituaci a hospodaření nadace.

4'Hospodářský výsledek z hlavní činnosti roku 2008, zisk ve výŠi15.154,oo Kč, bude na
základě rozhodnutí správní rady převeden Ve prospěch fondů.

Hennerův nadačnífond
Prof. Mudr. EvŽen RůŽička,DrSc.
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