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V ý r o č n í   z p r á v a   z a   r o k  2 0 1 6  
 
                                                       Praha dne 31.10. 2017     



1.  Úvod 
 Výroční zpráva Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka, IČ: 24142565 , se sídlem v Praha 5, V Úvalu 

84, PSČ: 150 00, za rok 2016 je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. Smyslem výroční zprávy je, aby veškeré číselné údaje a informace 
v ní uvedené poskytly věrný a poctivý obraz o finanční situaci, nadační činnosti a hospodářských 
výsledcích firmy za období roku 2016 a o změnách a perspektivách dalšího rozvoje. 

 
 
2.  Základní údaje o společnosti včetně údajů o základním kapitálu a akciích 
            Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 5.4.2011. Fond je založen 

na dobu neurčitou. Zřizovatelem Fondu je Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, bytem Praha 1, Růžová 
971/5 přičemž statutárním orgánem je správní rada. Za statutární radu jedná samostatně předseda 
nebo místopředseda.     

 
 

            Členové správní rady nadačního fondu: 
 
           Předseda správní rady 
            Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
  
            Místopředseda správní rady 
            Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD 
 
             Člen správní rady 
            MUDr. Helena Šmejkalová 

 
 
2.1.  Obchodní název společnosti  
 Nadační fond Profesora Pavla Pafka 

 
2.2.   Sídlo společnosti   
           V Úvalu 84, 150 00 Praha 5  

 
2.3.   Identifikační číslo společnosti  
  241 42 565 

 
2.4.   Právní forma společnosti  
  Nadační fond 

  
           Statutární orgány nadačního fondu 
            Správní rada 
            Dozorčí rada            

 
2.5.  Rejstříkový soud a číslo, pod kterým byla společnost zapsána 
 Nadační fond je zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze 
 Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 13. srpna 2011 pod číslem N854. 

 
3.  III. chirurgická klinika a údaje o činnosti fondu 

Profesor Pavel Pafko vybudoval chirurgické pracoviště, které je zejména díky Transplantačnímu 
programu plic jedno z unikátních nejen v české republice, ale i v evropském a světovém měřítku. Další 
vzdělávání lékařů a sester, zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a vědeckým 
informacím jsou jedny z hlavních priorit Nadačního fondu, který se aktivně podílí i na výuce studentů v 
pre a postgraduálním vzdělávaní i na vědecko-výzkumných aktivitách III. chirurgické kliniky 1. LF UK a 
FN Motol. Klinika, kromě poskytování širokého spektra výkonů v oblasti hrudní a břišní chirurgie, 
provádí jako jediné pracoviště v České republice i unikátní transplantace plic. Profesionální tým lékařů 
a zdravotníků při své práci využívá nejnovější léčebné metody, odborné postupy a moderní technické 
vybavení. Úkolem fondu je rovněž napomáhat těsnému spojení péče o pacienty s výukou a vědeckou 
prací kliniky a tím garantovat poskytování špičkové, profesionální péče na nejvyšší možné úrovni. 



Upřímnou snahou a hlavním posláním členů správní rady Fondu je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK 
a FN Motol byla místem, kde citlivý, profesionální i osobní přístup k pacientům byl samozřejmostí a 
špičková medicína standardem. Nadační fond se svojí činností snaží všechny tyto cíle naplňovat a 
pomáhat tak zlepšovat péči o pacienty v tom nejširším slova smyslu. Formální činností Fondu je 
získávání prostředků pro rozvoj koncepce profesora Pavla Pafka a pro zajišťování jeho základního 
poslání.  

 

V roce 2016 jsme formou účasti na zahraničních i tuzemských odborných konferencích, kongresech, 
symposiích a kurzech umožnili a finančně podpořili další vzdělávání mnoha našich konkrétních lékařů 
a zdravotnického personálu např.: 

V Kongres SOT ČSP JEP ve Špindlerově mlýně 
15. česko-slovenské IBD sympozium Hořovice 
Transplantační kongres  
XXIII. Pražské chirurgické dny 
 
       V prosinci 6.12 2016 se jako již každoročně pořádala III.chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol 
5.setkání endokrinologů, chirurgů a lékařů nukleární medicíny z celé České republiky 
v Kaiserštejnském paláci v Praze. 

 

 

         
V úvodu pozdravil pozvané hosty prof .MUDr. Robert Lischke, PhD přednosta III. chirurgické kliniky 1. 
LF UK a FN Motol a přivítal je v Praze.  Prof.MUDr. Svatopluk Adámek,CSc.poděkoval lékařům za 
skvělou spolupráci a prezentoval výsledky kliniky při léčbě retrosternální strumy. 
   
   
            
          MUDr. Jiří Skořepa a MUDr. Pavel Hladík se za finanční podpory Nadačního fondu Profesora 
Pavla Pafka zúčastnili 79. ročníku Koloproktologického kongresu v americkém státě Minnesota.  
Součástí třídenního setkání významných koloproktologů z několika zemí světa byla i jednodenní 
praktická výuka práce s operačním rektoskopem realizovaná na zvířecím modelu.  
Dvoudenní, přednáškový program byl doslova nabitý sděleními, která se dotýkají kompletního spektra 
onemocnění tlustého i tenkého střeva a konečníku  
 Poslední den pobytu v Minnesotě využili k návštěvě operačních sálů světoznámé Mayo Clinic 
v Rochesteru, kde v doprovodu profesora Erika Dozois měli možnost vidět několik proktochirurgických 
operací včetně robotické proktektomie. 
 



 

                            
 

 
 

MUDr. Jiří Skořepa   se v červnu  zúčastnil Multioborového onkochirurgického semináře na 
oddělení koloproktochirurgie  v Darent Valley Hospital v Dartfordu  v Londýně. Dne 24.6.2016 
byli přítomni velmi dobře zorganizovanému konziliárnímu mítinku lékařů několika odborností a jejich 
spolupracovníků z řad sester, ale i dalších specialistů , kteří  během  necelých tří hodin závazně 
rozhodli o způsobu léčby asi 30-ti nejen onkologicky nemocných , britských pacientů. 

 
 
3.1. Údaje o hlavních oblastech činnosti společnosti 
 Podpora zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče, zlepšování podmínek, 

za kterých je poskytována a dále podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání lékařů a zdravotnického 
personálu. K naplnění tohoto účelu činil Fond v roce 2016 zejména toto: 

 

• Spolupracoval při zabezpečení zdravotnických zařízení, přístrojové techniky a dalšího vybavení 
na III. chirurgické klinice. 

• Podporoval rozšiřování léčebných a rehabilitačních metod. 

• Spolupracoval na zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče. 

• Podporoval výzkum, výměnu informací a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu 
v oblasti léčby chirurgicky nemocných, včetně podpory rozvoje léčby a výzkumu v oblasti 
chirurgie a souvisejících lékařských či vědních oborů.  

• Podporoval rozvoj publikační činnosti a informačních technologií v rámci III. chirurgické kliniky.  

• Fond úzce spolupracoval se všemi specializovanými klinikami a odděleními.  

• Fond zajišťoval přístup k nejmodernějším léčebným metodám, odborným postupům  
k modernímu technickému vybavení.  

 
 
 
3.2. Organizační zajištění činnosti společnosti 
          Správní rada nadačního fondu při hodnocení aktivit za rok 2016 konstatuje, že základní poslání 

nadačního fondu bylo dodržováno a úměrně finančním a hospodářským možnostem rovněž 
naplňováno. Nadační fond je zřízen za účelem podpory zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování 
rámce poskytované péče, zlepšování podmínek, za kterých je poskytována a dále pro podporu 
výzkumu, vývoje a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. 

        

 
4. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti 
           Nadační fond Profesora Pavla Pafka disponuje k datu 31. 12. 2016 finančními prostředky na běžném 

účtu 140.000 a na spořícím účtu  ve výši 1.701.000,- Kč 
 vedeného u Komerční banky.  

 
 
4.1. Účetní závěrka za rok 2016  
 Účetní závěrka za rok 2016 je přílohou této výroční zprávy. 

 



4.2. Výrok auditora 
 Nadační fond profesora Pavla Pafka není povinen mít účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem.  
 
4.3. Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost 
 Společnost nemá k 31.12.2016 žádné bankovní úvěry. 
 

4.4. Hospodářský výsledek  z běžné činnosti společnosti 
  Nadační fond k 31.12.2016 nevykazoval neuhrazemé pohledávky. 
  
 

4.5.     Pravidla pro omezení nákladu na správu 
           Procento nákladů na správu fondu v relaci k poskytnutým nadačním příspěvkům, stanovené na max. 

30%, nebylo překročeno. Náklady související se správou fondu jsou evidovány ve výši 3.000,- Kč. Jedná 
se především o bankovní poplatky. Procento nákladů na správu fondu v relaci k poskytnutým 
příspěvkům je v souladu se Statutem nadačního fondu. 

 
 

5. Přehled o přijatých nadačních darech v Kč za rok 2016 - souhlas dárce se zveřejněním 

 
  

• ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o.     70.000,- 

• Artur Krenský FILM S.r.o.      20.000,- 

• FILM SERVIS FESTIVAL Karlovy Vary a.s.   100.000,-    

• Medipriva s.r.o.          5.000,- 

• Mother Board Consulting for Managment  
and Business Excellence s.r.o     20.000,- 

• Nadace ČEZ      980.000,- 

• Sanofi Aventis       30.000,- 

• Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského             2.800,- 

• Benýšek Ladislav       10.000,- 

• Bohunickáý Dušan         2.400,- 

• Černá- Lammelová Alena        5.000,- 

• Dolejš Petr         10.890,- 

• Heller Jiří           1.111,- 

• Janouch Vladimír          1.000,- 

• Knedla Zdeněk        15.000,- 

• Lichtenstein Petr          2.000,- 

• Macák Zdeněk          5.000,- 

• Mitaš Karel          50.000,- 

• Mourová Eva           8.000,- 

• Nedvědová Anna           3.200,- 

• Neužilová Soňa           2.400,- 

• Polívková Zdenka          12.947,- 

• Popovych Tetyana          13.000,- 

• Staňková Věra          10.000,- 

• Sváček Michal          12.947,- 

• Šupita Roman            1.000,- 

• Tichá Dominika          10.000,- 

• Vybíral Miroslav          10.000,- 

• MUDr. Zahálka Michal         20.000,-  
        
 

6. Přehled vynaložených finančních prostředků v roce 2016 
 
 Náklady spojené s účastí lékařů a zdravotnického 
 personálu na odborných konferencích, seminářích 
 A kongresech (registrační poplatky,doprava, ubytování atd.)    625.000,- 

 

 
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 



by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti a jí vydané výroční zprávy, nebyly vynechány. 
Správní rada nadačního fondu děkuje všem sponzorům a podporovatelům, kteří náš Fond v roce 2016 
podpořili.   

  
 
 
 
 

Předseda správní rady 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 

 
 

…………………………………….. 

 
Místopředseda správní rady 

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD 
 
 

…………………………………….. 

 
Člen správní rady 

MUDr. Helena Šmejkalová 
 
 

…………………………………….. 
 
 
 


