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1, Zékladni udaje o Nadaénim fondu Krajské zdravotni, a. s.
Nézev: Nadaénl’ fond Krajské zdravotni, a.s.

Sidlo: Sociélni péée 3316/12A, 401 13 0511 nad Labem

«'30: 28707117

Vznik: 13.8.2009

Zakladatel: Krajské zdravotni, a.s.

Nadaéni fond byl zaloien spoleénosti Krajské zdravotni, a. 5., se sidlem v Usti
nad Labem, Sociélni péée 3316/12A, PSC 401 13, ICO: 25488627, zapsané
v obchodnim rejstfiku vedeném KrajskSIch soudem v Usti nad Labem, oddil B, vloika
1550, na zékladé zaklédaci (nadaéni) listiny ze dne 30. 4. 2009, sepsané formou
notéfského zépisu NZ 109/2009, N 114/2009, Mgr. Ludmilou Polivkovou, notéfkou
v Mosté, Tf. Budovatelfl 2957, PSC 434 01.

Nadaéni fond vznikl dne 13. 8. 2009

zépisem do nadaéniho rejsti'iku vedeného Krajskym soudem v Usti nad Labem,

oddilu N, vloika 105.

2. Orgény Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a. s.

Sgrévnl' rada:

Pfedseda: Mgr. Miroslav Pajonk

Clenové: MUDr. Jifi Mrézek, MBA, MHA

BC. Monika Andrlikové

Revizor: Ing. Pavel Pazdera
Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Sociélm’ péée 3316/12A, 401 13 0511 nad Labem. [(30
287071 [7, DIC CZ28707117, zapsany’ v nadaém’m rejstfiku vedeném Krajského soudu v Usti nad Labem. oddil
N, vloika 105. 01510 uétu 22996085 11/0300. \\ \\ \\ 111 k/\,: K H
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3, Uéel Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a. s.

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s., byl zfizen za Uéelem zajiét’ovéni finanénich

prostfedkfi, a to zejména:

k Uéimé podpofe iniciativy a aktivity pfispivajici k rflstu, prohlubovéni a
zvyéovéni kvalifikace Iékafskych i neiékafskych zdravotnicch pracovnikfl
Krajské zdravotni, a.s., jakoz i k néboru novych iékafskych i nelékafskych
zdravotnickych pracovnikfi Krajské zdravotni, a.s.,
k podpofe zvyéovéni kvaiity poskytované zdravotni péée ve zdravotnickych
zafizenich Krajské zdravotni, a.s., a poskytovéni vyspélych zdravotnich
sluieb,
k podpoi'e vybaveni odborné zaméfenych pracoviét’ Krajské zdravotni, a.s.,
diagnostickou a jinou pfistrojovou technikou épiékové i‘Jrovné, jakoi i ke
zlepéovéni pfistupu lékafskych i nelékafskych zdravotnickych pracovnikfl
Krajské zdravotni, a.s., k informaénim zdrojflm,
k podpofe zékladniho vyzkumu provédéného Krajskou zdravotni, a.s.,
jehoi smyslem je ziskat nové poznatky zejména voblasti zdravotnictvi,
biomediciny a veFejného zdravi a tyto poznatky na nediskriminaénim a
nekomerénim zékladé zvefejfiovat a éifit,
k podpofe aplikovaného vyzkumu a vyvoje provédéného Krajskou
zdravotni, a.s., jehoi smyslem je ziskat nové poznatky a dovednosti pro
vyvoj novych vyrobkfl, postupfi nebo sluieb nebo k podstatnému
zdokonaleni stévajicich vyrobkfl, postupfl nebo sluieb, a to zejména v
oblasti zdravotnictvi, biomediciny a vefejného zdravi, a
k podpofe procesfi zpfistupfiovéni novych poznatkfl ziskanych zékladnim
nebo aplikovanym skumem a vyvojem provédénym Krajskou zdravotni,
a. 5., odborné i Iaické vefejnosti, a to véetné zpfistupfiovéni formou
konferenci, vzdélévacich, publikaénich apopularizaénich projektfl nebo
pfenosu znaiosti.

4. Akce Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a. s.

Jednou z hiavnich aktivit Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s., je zaméi’eni

na stipendijni program, jehoi zékladni L'iéelem je ziskat zéjem studentfi prezenéniho

studia Iékafskych a nelékafskych zdravotnickych oborfl, ktefi by po Fédném ukonéeni

studia chtéli pracovat vjedné znemocnic Krajské zdravotni, a. s., a to vjejich

odétépnych zévodech Krajské zdravotni, as. — Nemocnice Dééin, o. 2., Krajské
Nadaém’ fond Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Sociélni péée 3316/12A, 40] i3 Usti nad Labem, 1C0
28707117, DIC CZ28707| 17, zapsany v nadaém‘m rejstfi’ku vedeném Krajského soudu v Usti nad Labem, oddii
N. vloika 105. éislo flétu 229960851/0300. \\ \\ \\ iiik/xi cu
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zdravo’mi, a.s. — Nemocnice Chomutov, o. z., Krajské zdravotm’, a.s. — Nemocnice
Most, o. 2., Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice Teplice, o. z., Krajské zdravotni, a.s.
— Nemocnice Litoméfice, o. 2., Krajské zdravotni, a.s. a Krajské zdravotni, a.s. —
Masarykova nemocnice Usti nad Labem, o. 2., 3 mm podpofit zvyéovéni odborné

Urovné a kvality poskytované zdravotni péée v nemocnicich Krajské zdravotni, a. s., a
prispivat k rflstu, prohlubovéni a zvyéovéni kvalifikace odborného zdravotnického

personélu.

Vytvofenim stipendijniho programu maji studenti, ktefi se rozhodnou po studiu
pracovat vjedné z nemocnic Krajské zdravotni, a.s., po splnéni véech formalit a dle
platné Smérnice stipendijniho programu Nadaéniho fondu Krajské zdravotni. a. s.,
moznost ziskat stipendium, které je jim vypléceno mésiéné do konce jejich studia.

Daléi aktivitou Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s., je ziskévéni a nésledné
spravovéni finanénich darfl od rflaCh dércfl, mezi kterymi jsou podnikatelé, rflzné
fondy (3i nadace.

Takto ziskané nadaéni pfispévky sméruji k podpore Krajské zdravotni, a.s.,
jejichjednotlivych nemocnic a oddéleni, a to éasto k primo vymezenému a presné
specifikovanému L'Jéelu uréenému konkrétnim dércem, jako napf. nékupu
zdravotnicky’lch prostredkfl, modernizaci prostredi a vybaveni konkrétnich oddéleni,

zejména détskych oddéleni, nebo k podpofe éinnosti mobilniho hospice zajiét’ujiciho
paliativni pééi pro nevylééitelné pacienty.

V Fijnu 2021 byl zahéjen novy projekt néborovych nadaénich prispévkfi pro nové
lékarské a nelékarské zdravotnické pracovniky a pro podporu zvyéovéni kvalifikace

zaméstnancfl Krajské zdravotni, a.s.

Vytvofenim projektu néboroch nadaénich pfispévkfi se zvyéuje potenciél
skupiny stévajicich zaméstnancfi Krajské zdravotni, a.s., zvyéovénim jejich kvalifikace
a odbornosti, a tim i jejich vyuiitelnost vposkytovéni zdravotnich sluieb Krajské
zdravotni, a.s., a zvyéovénim kvality poskytovanych zdravotnl’ch sluieb. Déle se
zvyéuje efektivnost néboru novyoh Iékafskych a nelékarskych zdravotnicch
pracovnikfi pro Krajskou zdravotnl', a.s., ve vymezenych pracovnich oborech.
Nadaéni fond Krajské zdravotnl’, a.s., se sidlem Sociélm’ péée 3316/12A. 401 I3 Usti nad Labem, ICO
28707] 17‘ DIC C228707I l7, zapsany’ v nadaém’m rejstfiku vedene’m Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil
N. vloika 105, “810 Uétu 229960851/0300, \\ \\ u 11! km] yu
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5. Pfehled 0 nadaénich darech

Finanéni nadaéni dary:

Krajské zdravotni, 3.8,, 15 154 tis. Ké

Ostatm’ fyzické a prévnické osoby 1 215 tis. Kc“:

Pfehled o poskytnutych pfispévcich

. Finanéni prostFedky na proplaceni stipendii budoucim zaméstnancflm Krajské

zdravotni, a.s., éinily v roce 2021 ééstku ve vyéi 12 500 tis. K6.

0 Ostatni nadaéni dary 0d prévnickych a fyzickych osob byly dle konkrétnich

darovacich smluv pouZity vsouladu s Uéelem Nadaéniho fondu Krajské
zdravotni, a. s., zejména kpodpofe a zvyéovéni odborné Urovné a kvality

poskytované zdravotni péée v nemocnicich Krajské zdravotni, a. s., a k podpofe

vybaveni odborné zaméfenych pracoviét’ diagnostickou a jinou pfistrojovou

technikou épiékové Urovné.

. Suméf fyzickych a prévnickych 050b, jejichi finanéni dar pfevyéoval ééstku
10 tis. Ké:

Vréanské uhelné, as. 300 tis. Kc“:

Propan Butan Servis, as. 35 tis. Kc":

Nadace CEZ 150 tis. Ké
Kéhler Martin 20 tis. Kc":

Mésto Rumburk 500 tis. Kc":

C SYSTEM CZ, a.s. 200 tis. Kc”:

7. Uéetni zévérka — vilsledky
Majetek fondu k 31. 12. 2020 éini 3 858 tis. K6

2 toho hmotny majetek 0 Kc“:

finanéni majetek 3 858 tis. Kc":
Nadaéni fond‘ Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Sociélni péée 3316/12A, 40] I3 Qsti nad Labem. 1C0
287071 17. DlC CZ287071 17, zapsany v nadaém’m rejstfiku vedeném Krajského soudu v Usn' nad Labem, oddi]
N, vloika 105, Cislo uétu 229960851/0300. \\ u \\ mkm cu
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7.1. Zhodnoceni zékladnich Odaju uéetni uzévérky

Néklady

Celkové néklady zhlavni éinnosti éini 344 tis. Kc“: a byly vynaloieny na sprévu

nadaéniho fondu.

- z toho 101 tis. Kc”: — pfedstavuji ostatni néklady na spotfebované nékupy a
nakupované slqy,

- z toho 1 tis. Ké— ostatni néklady,

- z toho 242 tis. Kc": — osobni néklady.

Vy’nosy

Celkové vynosy z hlavni éinnosti éini 344 tis. K6.

- z toho 301 tis. Kc“: — pfedstavuji pfispévky na l’Jhradu nékladfl na provoz nadaéniho
fondu, ktery neni kryty vynosy z vlastni éinnosti,

— ztoho 43 tis. Ké - Smluvni pokuty, Uroky zprodleni, ostatni pokuty a penéle,
bankovm' L'Iroky — poloiky vykazu zisku.

vysledek hospodéfské éinnosti je vyrovnany. Néklady a vynosy vrémci
hospodéfské (":innosti nejsou vykazovény.

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a. s., doséhl v roce 2021 vyrovnaného vysledku

hospodaf‘eni.

7.2. Vlastni zdroje

Vlastni jméni

Jméni nadaéniho fondu k 31. 12. 2021 tvofi penéiity vklad zfizovatele ve vyéi 100 tis.

Ké a zflstatek darovaciho fondu ve vyéi 9 230 tis. Ké.

V roce 2021 byl darovaci fond tvofen pfijatymi finanénimi prostfedky ve vyéi 18 748
tis. K6, 2 toho pfijatYmi UEeIovymi dary pro klinické oddéleni Krajské zdravotni, a.s., ve
vyéi 715 tis. Ké, pfispévkem 0d Krajské zdravotni, a.s., na pokryti provoznich nékladfi
ve vyéi 609 tis. K6, a pfispévkem na stipendia ve vyéi 9 545 tis. Ké, pfispévkem na
nébor zaméstnancfl ve vyéi 5 500 tis. Ké, a uhrazenymi vratkami poskytnutYCh
Nadaém’ fond Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Sociélni pe’ée 3316/I2A. 401 13 Usti nad Labem, [CO
28707] 17, DlC CZ28707I 17a zapsany v nadac‘mim rejstfiku vedeném Krajského soudu v Usti nad Labem. oddil
N, vloZka 105, éislo uétu 229960851/0300, \w u 111 k/u w
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stipendil' ve vyéi 2 379 tis. Ké. Celkové éerpéni fondu v roce 2021 éinilo 13 159 tis. Kc“),

ztoho Uéelové dary pro klinické oddéleni Krajské zdravotni, a.s., ve vyéi 330 tis. K6,

pouiiti na pokryti provoznich nékladfl Nadaéniho fondu 301 tis. K6, finanéniho daru
Krajské zdravotni, a.s. ve vyéi 28 tis. Ké, stipendistfim bylo vyplaceno 12 500 Kc":

Celkové hodnota vlastnich zdrojfi k 31. 12. 2021 éinila 9 419 tis. Ké.

Zasedéni sprévni rady Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a. s.

Béhem roku 2021 se olenové sprévni rady Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s.,

seéli celkem na deseti zasedénich:

o zasedénl' 19. ledna 2021
- ukonéeni smlouvy se Sanofi-avestis, s. r. o.
- volba nového élena sprévni rady Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s., Bc.

Moniky Andrlikové
- finanéni dar od spoleénosti Propan Butan Servis a.s.
- stipendisti zmény smluv

. zasedéni 01. Unora 2021
mimofa'dny stipendijni program pro akademicky/ékolni rok 2020/2021
smlouvy o vykonu funkce élenfi sprévni rady

. zasedéni 12. bfezna 2021
- stipendisti mimofédného stipendijniho programu pro akademickwékolni rok

2020/2021
- schvéleni finanéniho daru ve vyéi 875 000,- Kc“: pro podporu mimofédného

stipendijniho programu
- nadaéni pfispévek Nadace CEZ

. zasedénl' 16. éervence 2021
- smlouva se spoleénosti 22HLAV, s. r. o.
- darovaci smlouva s Ing. Pavlem Weignerem, PhD., 0 poskytnutl' penéiniho

daru ve Wéi 10 000,- Kb za Uéelem nékupu zdravotnickych pomflcek
- smlouvy o poskytnuti nadaénich pfispévkfi Krajské zdravotni, a.s.
- koncept pfipravovaného stipendijniho programu
- koncept poskytovéni néborovych nadaénich prispévkfl pro nové Iékafské a

nelékafské pracovniky

. zasedéni 20. srpna 2021
- projednéni zprévy o hospodafeni Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s.

Nadaéni fond" Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Sociélm’ péée 3316/l2Ar 401 13 U’sti nad Labem, ICO
28707l 17, DIC CZ287071 l7, zapsany v nadaénim rejsth’ku vedeném Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil
N. vloika 105. éislo fiétu 229960851/0300, \\ \\ “LR/«rcu
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- projednéni a schvéleni vilroéni zprévy Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, as.

za rok 2020

o zasedéni 14. Fijna 2021
- projekt néborovych nadaénich pfispévkfl pro nébor novych lékafskych a

nelékafskych zdravotnickych pracovnikfi Krajské zdravotni, 3.3., a podporu
zvyéovéni kvalifikace stévajicich zaméstnancfi Krajské zdravotni, a.s.

- projedna’ni a schvéleni darovaci smlouvy s C SYSTEM CZ, a. 3., o poskytnutl'
penéiniho daru ve vYéi 200 000,- Kc“:

- projednéni a schvéleni darovaci smlouvy se spoleénosti Vréanské uhelné, a. 5.,
o poskytnuti penéiniho daru ve vyéi 300 000,- KC

- projednéni a schvéleni darovaci smlouvy uzavfenou s Maninem Kéhlerem o
poskytnuti penéiniho daru ve vyéi 20 000,- Kc”:

- projednéni moinosti zapojit se do ,,Pfeh|edu pf'ednich nadaci a nadaénich
fondfl“, vedenych Férem dércfi a déle moinost stét se élenem Asociace
nadaénich fondfi

. zaseda’ni 29. fijna 2021
- rozéifeni projektu néborovych nadaénich pfispévkfi
- projednéni Zédosti o poskytnutl’ néborooh nadaénich pfispévkfi

. zasedéni 26. listopadu 2021
- rozéifeni projektu néborovych nadaénich pfispévkfi
- projednéni a schvéleni Stipendijniho programu Nadaéniho fondu Krajské

zdravotni, a.s., pro akademickY/ékolni rok 2021-2022
- projednéni iédosti o poskytnuti néborovych nadaénich pfispévkfl

. zasedéni 30. listopadu 2021
- projednéni iédosti o poskytnuti na’borovych nadaénich pfispévkfl

o zasedéni 22. prosince 2021
- projednéni Zédosti o poskytnuti néborovych nadaénich pfispévkfl
- projednéni odstoupem’ 0d uzavFenych smluv o pfiznéni néborového pfispévku
- schvéleni poskytnutého daru ve prospéch Nadaéniho fondu Krajské zdravotni,

a. 3. ve vyéi 500 000,- Kc”: 0d zastupitelstva mésta Rumburk

pfedseda sprévni rady

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s., se sidlem Socialni péée 3316/12A, 401 I3 U’sti nad Labem. [CO
28707] I7. DIC C228707] l7, zapsany v nadaénim rejstfiku vedeném Krajského soudu v Usti nad Labem. oddil
N, vlozka 105. éislo Uétu 22996085l/0300‘ \\ u u H! Mu cu
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0 ovéf'eni l'léetni zévérky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s.

25. kvétna 2022
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UVODNi UDAJE

Subjekt, u néhoi bylo provedeno ovéf‘eni

Organizace: Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s.
Adrcsa:
1&3

Sociélni pécc 3316/12A, 401 13. Usti nad Labcm
28707117

Uéelem Nadaéniho fondu je:
podporovat iniciativy a aktivity pfispivajici k rfistu, prohlubovéni a zvyéovéni kvalifikace
lékafskych i nclékafskj/ch zdravotnickych pracovnikfi Krajské zdravo’mi, a.s.
podporovat iniciativy a aktivity pfispivajici k néboru novych lékafsky'Ich i nelékafskjich
zdravotnickych pracovnikfi Kraj ské zdravotni. a.s..
podporovat zvyéovéni kvaIity poskytované zdravotni péce ve zdravotnickS/ch zafizenich Krajské
Zdravotni. 21.5. a poskytovéni vyspélych zdravotnich sluicb v ni,
podporovat vybaveni odborné zaméfenych pracoviét’ Krajské zdravotni, a.s. diagnostickou a jinou
pfistrojovou tcchnikou Spiékové firovné. jakoi i pfispivat ke zlep§0véni pfistupu lékafskych i
nelékafsky'lch zdravotnicch pracovnikfi Krajské zdravotni, 21.5. k informaénim zdrojfim,
podporovat zékladni Vj/zkum provédény Krajskou zdravotni, a.s.,
podporovat proces zpfistupnovéni novych poznatkfi ziskany’rch zékladnim nebo aplikovanYm
vyzkumcm a vyvojcm provédénYm Krajskou zdravotni, a.s., odborné i laické vcfcjnosti, a to
Vcetné zpfistupnovéni formou konferenci, vzdélévacich, publikaénich a popularizaénich projektfi
nebo pfenosu znalosti.

Pf'ijemce zprévy

zakladatel: Krajské 7dravotni, a.s.

Pf'edmét ovéf‘ovéni

fiéetni zévérka sestavené k 31.12.2021 za acetni obdobi 1.1.2021 , 3 1 . 12.2021

Termin provedeni auditu

22.4.2022 ~ 25.5.2022

Ovéi‘eni proved] a zprévu auditora zpracoval

22HLAV S.r.o.
V§ebofické 82/2, Usti nad Labem
cvidenéni 51510 KAC‘R 277
élen mezinérodni asociace nczévislych profesionélnich firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovédny auditor: Ing. Kamila Neradové, evidenéni cislo KACR 2091
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aud1L&r;onsulL

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
uréena zakladateli organizace Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s.

Zpréva 0 ovéf'eni uéetni zévérky
\’yrok auditora
Provedli J5me audit priloicnc’ uéetni zévérky organizace Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s. (déle také
Organizace“) sestavené na zékladé écskych uéetm’ch pfedpisfi které se sklédé z rozvahy k 31.12.2021

vykazu zisku a ztraty za rok koncici 31.12 2021 a prllohy této ucetni zavérky ktcra obsahc popis
pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvétlujici informace. Udaje o Organizaci jSOU uvedeny
v bodé I prilohy této ucctm zévérky.
Podlc naéeho nézoru uéctni zévérka podévé vérny a poctivy obraz aktiv a pasiv organizace Nadaéni
fond Krajské zdravotni. 3.8. k 31.12.2021 a ns’ikladfi a vy’nosfi a vy'sledku jejiho hospodai‘eni za rok
konéici 31.12.2021 v souladu s écskymi uéetnimi pfcdpisy.

Zéklad pro vyrok
Audit J5me provedli v souladu se zékonem o auditorech, narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)c
537/2014 a standardy Komory auditoru Ceské rcpub11ky pro audit kterymi Jsou mczinérodni standardy pro
audit (ISA) pripadné doplnéné a upravené souvisejicimi aplikacmmi dolozkami. Nase odpovédnost
stanovena témito prcdpisy Je podrobncji popsana v oddilu Odpovédnost auditora za audit ucetni ziwérky. V
souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem priJatym Komorou auditoru Ceské lepubliky Jsme na
Organi7aci nczavisli a splnili Jsme i dalsi ctickc povinnosti vyplyvaJic1 z uvcdenych predpisu. Dommvémc
se, 26 dfikazni informace, které jsme shroméidili, poskytuji dostateény a vhodny zéklad pro vyjédfeni
11a§e110 Vyroku.

Ostatni informace uvedené ve vyroéni zprévé
Ostatnimi informacemi Jsou v souladu 5 § 2 pism. b) zékona o auditorech informace uvedené ve vyroéni
zprévé mimo uéetni zévérku a na§i zprévu auditora. Za ostatni informace odpovidé sprévni rada
Organizace.
Né§ vyrok k uéctni zévérce so k ostamim informacim nevztahuje. Presto Jc Véak souéésti naSich povinnosti
souvisejicich s ovéfenim uéetni zévérky seznémit se 5 ostatnimi informacemi a posoudit, zda ostatni
informace nejsou ve vyznamném (materiélnim) nesouladu s uéetni zévérkou (:1 s na§imi znalostmi o uéetni
jednotce ziskanymi béhem ovérovéni uéetni zévérky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako
vyznamné (matcriélné) nesprévné. Také posuzujcmc, zda ostatni informace byly ve véech vyznamnych
(materiélnich) ohledech vypracovény V souladu s pfislu§n$lmi prévnimi pfedpisy. Tirnto posouzenim se
rozumi, zda osta‘mi informace splfiuji poZadavky prévnich predpisfi na formélni néleiitosti a postup
vypracovéni ostatnich informaci vkontextu Vyznamnosti (materiality), tedy zda pripadné nedodrieni
uvedcnych poiadavkfi by bylo zpfisobilé ovlivnit usudck éinény na zékladé ostatnich informaci.
Na zékladé provedenych postupfi, do miry, jiZ dokéieme posoudit, uvédime, 2c

- ostatni informace, které popisuji skuteénosti, jei Jsou téi pfedmétem zobrazeni v uéetni zévérce,
jsou ve véech vyznamnych (materiélnich) ohledech v souladu s uéetni zévérkou a

. ostatni informace byly vypracovény v souladu s prévnimi pfcdpisy.
Déle J5me povinni uvést, zda na zékladé poznatkfi a povédomi o Organizaci, k nimi J5me dospéli pfi
provédéni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamné (matcriélni) vécné ncsprévnosti. V rémci
uvedenych postupl‘i jsme v obdrienych ostatnich informacich iédné vyznamné (materiélm’) vécné
nesprévnosti nczjistili.

Odpovédnost sprévni rady a revizora Organizace za uéetni zévérku
Sprévni rada Organizace odpovidé za sestaveni L'léetni zévérky poda’wajici vémy a poctivy obraz v souladu
s écskymi uéetnimi predpisy, a za takovy vnitrni kontrolni systém, ktery povaiuje za nczbytny pro
sestavem’ uéetni zévérky tak, aby neobsahovala \jlznamné (materiélni) nesprévnosti zpfisobené podvodem
ncbo chybou.

2211LAV s.r.o.. 1C 64052907, Spisové znaéka'C 10016 vedené u KS v UL. cvidcnéni Cislo KACR 277. osvédéeni KDPCR
sid10: Véebofické 8212, 40001 Usti nad Labem, poboéka: Doudlebské 1699/5, 14000 Praha 4
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(111111L8‘Ln11sult,

Pfi scstavovéni uéetni zévérky jc sprévni rada Organizacc povinna posoudit, zda je Organizacc schopna
nepfetriilé trvat. a pokud je to relevantni, popsat V pfiloze uéetni zévérky zélciitosti tykajici se jejiho
ncpfetriitého twém’ a pouiiti pfcdpokladu ncpfctriitého trvéni pfi scstavcni uéctni zévérky. s vyjimkou
pfipadfi, kdy sprévni rada plzinujc zruécni Organizace nebo ukonécni jcji éinnosti, rcspcktive kdy nemé
jinou rcélnou moinost nei tak ucinit.
Za dohlcd nad procesem uéetniho VSIkaznictvi V Organizaci odpovidé revizor.

Odpovédnost auditora za audit uéetni zévérky
Naéim cilcm jc ziskat pfiméi‘cnou jistotu, Zc ucctni zévérka jako celek neobsahuje vyznamnou (materiélni)
ncsprévnost zpfisobenou podvodcm nebo chybou a vydat zprévu auditora obsahujici nés's Vyrok. Pfiméfené
mira jistoty je velké mira jistoty. nicméné neni zérukou, Ze audit provedeny V souladu 5 Wise uvedenymi
pfedpisy vc vSech pfipadech v uéctni zévérce odhali pi'ipadnou existujici vyznamnou (matcriélni)
nesprévnost. Nesprévnosti mohou vznikat v dfislcdku podvodfi nebo chyb apovaiuji sc za vyznamné
(matcriélni), pokud 12c rcélné pfcdpoklédat, 2c by jednotlivé nebo V souhmu mohly ovlivnit ekonomické
mzhodnuti, které uiivatclé (icctni zévérky na jejim zékladé pfijmou.
Pfi provédéni auditu V souladu s V51§e uvedcnjtmi piedpisy je naéi povinnosti uplatr‘iovat béhcm cclého
auditu odbomy usudck a zachovévat profcsni skepticismus. Déle jc naéi povinnosti:

o Idcntiflkovat a vyhodnotit rizika vyznamné (matcriélni) ncsprévnosti ucetni zévérky zpfisobcné
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujici na tato rizika a ziskat
dostatccné a vhodné dfikazni informacc, abychom na jejich zékladé mohli vyjédiit vyrok. Riziko,
Ze neodhalimc vyznamnou (materiélni) ncsprévnost, k nii' doélo V dfisledku podvodu, je vétéi nei
riziko neodhaleni vyznamné (materiélni) nesprévnosti zpfisobené chybou, protoie soucésti
podvodu mohou byt tajné dohody (koluze), faléovéni, umyslné opomenuti, nepravdivé prohlé§eni
nebo obchézeni vnitfnich kontrol sprévni radou.

o Scznémit sc 5 vniti‘nim kontrolnim systémem Organizacc rclcvantnim pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy Vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjédFit nézor na ucinnostjejiho vnitfniho kontrolniho systému.

. Posoudit Vhodnost pouiitych uéetnich pravidel. pfiméfenost provedenych ucetnich odhadfl
a informace, které v této souvislosti sprévni rada Organizacc uvedla V pfiloze ucctni zévérky.

. Posoudit Vl'lOaSl pouiiti piedpokladu nepfetriitého trvéni pfi sestaveni uéetni zévérky sprévni
radou a to, zda s ohlcdcm na shroméidéné dfikazni informace existuje vyznamné (matcriélni)
nejistota vyplyvajici Z udélosti nebo podminek, které mohou Vyznamné zpochybnit schopnost
Organizacc ncpfctriité Irvat. Jestliie dojdcmc k zévéru, 2c takové vyznamné (matcriélni) nejistota
existuje, jc na§i povinnosti upozomit v naéi zprévé na infonnace uvedené v této souvislosti V
pfi'loze ucetni zévérky, a pokud tyto informace nejsou dostatecné, vyjédfit modifikovany vyrok.
Na§e zévéry tykajici sc schopnosti Organizace nepfctriité trvat vychézcji z dfikaznich informaci,
ktcré jsmc ziskali do data naéi zprévy. Nicméné budouci udélosti nebo podminky mohou Vést k
tomu, Ze Organizace ztrati schopnost nepfetriité trvat.

. Vyhodnotit cclkovou prczcntaci, clencni a obsah uéctni zévérky, Vcetné pfilohy, a déle to, zda
L'lcctni zévérka zobrazuje podkladové transakce a udélosti zpfisobem, ktery vede k vémému
zobrazeni.

Naéi povinnosti je informovat sprévni radu a revizora mimo jiné o plénovaném rozsahu a naéasovéni
auditu a o vyznamnych zjiéténich, které jsme V jeho prfibéhu uéinili, véetné zjiéténych Vyznamnych
nedostatkfi ve \mitf'nim kontrolnim systému. D1g11a11y Signed by lng Karmla

Naradovang_ UN
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Nedilnou souéésti této Zprévy jsou nésledujici pfilohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2 Vglkaz zisku a ztréty za obdobi 1.1.2021 31.12.2021
3. Pfiloha k L'léemi zévércc za obdobi 1.1.2021 , 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IC' 640529071 Spisové znaékayC 10016 vedcné u KS v UL‘ evidcnéni éislo KAC‘R 277, osvédécni KDPC‘R
sidlo: Vécbofické 82,12, 40001 Usti nad Labcm, poboéka: Doud1ebské 1699/5. 14000 Praha 4
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mlééky C. ROZ‘VIAHA “fucv a plain: Fun”: «Elicim'icdnuiky.

504/2002 Nadaénl fond Krajské zdravotnl, as.
Sb- 'fiééééfiiiéfié"""""mmm"""""

____________________ kggr31_3_1._1_g_._29_gj_____,_.____________ 'érliiéfiéé€n71éafiéfi<97""""""
Soclélnl péée 3315/12A

(v cely’ch tisiclch K6) Usfi nad Labem

IC 28707117
Zapsén v nadaénim rejstfiku v oddflu N, vioZka 105 vedeného Krsjskym

soudem v 0i nad Labem k podpoie lnlclauv a aktMt K1, ms.

Stav k prvnimu dni
abetniho obdobi

Stav k poslednlmu
dni fléetnlhoCisIoAKTIVA Mu

A. Dlouhodoby majekek celkem
I. lDlouhodoby nehmotny majetek celkem

. Nehmotné Miedky vyzkumu a vyvoje
Software

. Ooenltelna préva

Drobny dlouhodoby nehmomy majetek
. 05min! dlouhodoby nehmotny majetek
. Nedokonbeny dlouhodoby' nehmotny majetek
. Poskytnmé zélohy na dlouhodoby nehmotny majetek

II. Dlouhodoby hmotny majetek celkem
1. Pozemky

2. Umélecké dfla, pfedméty a sbirky
3. Stavby

. Hmotné movité véci a jejich soubory

. Péstitelské oelky trvach porostfl

. Dospélé zvifata a jejich skupiny
. Drobny dlouhodoby’ hmolny‘l majetek

. Ostatnl dlouhodoby hmotny majetek

. Nedokonéeny dlouhodobv hmotny' majetek
10. Poskytnuté zélohy na dlouhodoby hmotny majazek

III. Diouhodoby finanénu’ majelek oelkem
. Podfly- ovlédana nebo ovlédajicl osoba
. Podfly - podstatny vliv

. Dluhové cenné paplry drzené do splamosti

. Zépfijéky organiménlm sloZkém

. Ostatnl dlouhodobé zépfljéky

. Ostatm' dlouhodoby‘v finaném' majetek
IV. Oprévky k dlouhodobému majetku oelkem

. Oprévky k nehmctny'm vysledkom vyzkumu a virvoje

. Opravky k softwaru

. Oprévky k ooenitelnym ptévflm
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. Opra‘vky k drobnému dtouhodobému nehmotnému maje1ku

. Opra'vky k ostaml'mu dlouhodobému nehmotnému majetku

. Oprévky ke stavbam
7. Oprévky k samostatny‘m hmotnfrm movitym véoem a souborfim hmotny'ch movitych véci
B. Oprévky k péstibelskvm oelkfim {waly'ch porostfi
9. Opravky k zékladntmu stédu a lainy’m zvif‘atfim

10. Oprévky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11. Opravky k ostatnimu dlouhodobému hmomému majetku
B. Krétkodoby majetak celkem

1. Zésoby celkem

1. Material na skladé
2. Material na cesté
3. Nedokonéena vyroba
4. Polotovary vIasmi vyroby

5. vyrobky
6. Mlada a ostatnl zvii'ata a jejich skupiny
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. Zboii na skladé a v prodejnach
Zbcii n: costi-

. Poskytnuté zélohy na zésoby
Pohledévky celkem

Odbérahelé
Sménky k inkasu
Pohledévky Ia askontované cenné papiry

. Poskytnulé provozniza'iohy

. Ostatni pohledévky

. Pohledavky za zaméstnanci

. Pohledévky za institucemi sociélniho zabezpeéeni a vefejného zdravotnfho pojiéténi

. Dah z pfljmfl

. Ostatm' pfimé dané
. Dah z pfidané hodnoty
. Ostatm' dané a popla‘ky

Néroky na dolace a ostatni zflétovéni se stétnim rozpoctem

Naroky na dolace a ostatni zflCtovéni s rozpoétem orgénfl Ozemnfch samospravnych oelr
Pohledavky za spoleéniky sdruzenymi ve spoleénosti

Pohledévkyz pevnych terminovanfich operas! 8 Opel

Pohledévky z vydanych dluhopisfl
Jiné pohledévky
Dohadné fléty aktivni
Opravné polozka k pohledévkam

Krétkodoby'l finanénl majetek oelkem
. Penétni prosti'edkyv pokladné

. Ceniny

. Penéini prosti‘edky na Oétech

. Majetkové canne papiry k obchodovanl

. Dluhové cenné papiry k obchodovéni
Ostatni cenné papiry

. Penlze na oeslé
Jlné aktiva celkem

. Néklady pfiStich obdobl

. Pffimy pfiitfch obdobl

AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. IVIastnl zdroje oelkem

Jméni celkem
. Vlasmi jménf
. Fondy
. Ocehovaci rozdily z pfeoenéni finanCm‘ho majetku a zavazkfl

Vy'sledek hospodafeni oe|kem
. 069! vysledku hospodafeni

2. Vy’sledek hospodafeni ve schvalovacim flzeni
3. Nerozdélenfl zisk, neuhrazené ztrata minulych let
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Clzl mlroje celkem
Rezervy celkem

. RCZENY

Dlouhodobé zévazky oelkem
. Dlouhodobé Livery
. Vydané dluhoplsy

. Zévazky z pronéjmu

. Pfijaié dlouhodobé zébhy
. Dlouhodobé sménky k unrade
. Dohadné titty paslvnf

. Ostatni dlouhodobé zévaflcy

Krétkodobé zévazky celkem
. Dodavatelé

2. Sménky k flhradé
. Pfiiaté mlohy
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4. Ostatni avazky 25 7
5. Zaméstnanci 25 15 13
6. Ostatni zévazky vfiéi zaméslnancflm 27
7. Zévazky k institucfm sociélniho zabezpeéeni a veiejného zdravotniho pojisténi 28 9
3. Dan 2 prfima 29
9. Ostatni pfimé dané 30 2

10. Dan 2 pfidané hodnoty 31
11. Oslatnl’ dané a poplatky 32
12. Zévazky ze vztahu k stétnfmu rozpoém 33
13. Zévazky ze vztahu k rozpoétu orgénfi azemnich samosprévnfrch oelkfl 34
14. Zévazky z upsanych nesplaoenich cennich papln'J a podfla 35
1S. Zévazky ke spoleénikflm sdruienim ve spoieénostj 36
1G. Zavazky z pevny'ch lerminovanych operacl a opcl 37

17. Jiné zévazky 38 O
18. Krétkodobé dvéry 39

19. Eskontni Cwéry 40

20. Vydané kratkodobé dluhopisy 41

21. Vlasml dluhopisy 42

22. Dohadné Ody pasivnl 43 0
23. Ostatni kratkodobé finanCni vypomoct 44

IV. aa pasiva celkem 45 O
1. Wdaje pfistich obdobi 46
2. Wnosy pfiétl’ch obdobl 47

PASIVA CELKEM 48 3853

Sestaveno dne: Podpis odpovédné osoby (statutémt organ): Podpis osoby odpovédné za sestavem’ (sestavily

20.05.2022 Mgr. Miroslav Pajonk, pfedseda sprévnI rady Jitka Ned

-
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I I3:023:21 VYKAZ ZISKU A ZTRATY
Sb Nézev a pravni forrna ocemi jednotky:

Nadacnl fond Knjské zdrdvotni, Ls. _

- ..................K9.£i.'!i.§.1.-.1.2:?9.2.!................... Bitiié'iifi’ifiIIIIIIIIIZIIIZIIZIZIIII-
5102110 (Item! jednotky:

(v celich tisicich K5) éficjél'l‘fiééfi 99952.6________________
Ustl nod Labom ' _ _ _ _____________

uczsmm mmmw
zaps” V “aféflfgjiizgtdfli :33)s ”amen" shromaza'ova nl financmch prosti‘edkfl

5.8999938 .‘E".°.‘E‘.‘Y.'.E5‘.‘Y‘.‘.'5§: 9;“; ......
C Skuteénom k rozvahovému dni

ISIO fadku 3:21;: Hozfiéftské Celkem

A Néklady 1 x x x
I. Spotfebované nékupy a nakupované sluzby 2 101 101

1. Spoti‘eba materiélu, energIe a ostalnlch neskIadovy'rch dodévek 3 0
2. Prodane zbozi 4 0
3. Opravy a udriovénl 5 0
4. Naklady na ceslovné 6 0
5. Néklady na reprezentaci 7 O
6. OsiamIsIuiby 8 101 101

II. Zmény sIavu zasob vIasIni Cinnosh' a aktivaoe 9 0 0 0
7. 2m qa stavu zésob vlastnI binnosti 1o 0
8. ‘0 mace mater-mu. zboii a vnitroorganizaénfch sluieb 11 O
9 Aktivace dlouhodobého majeflxu 12 0

III. Osobni naklady 13 242 0 242
10. Madové nakIady 14 195 195
11. ZAkonné sociélni pojménf 15 47 47
12. Osmtnfsociélnf pojiStén! 16 0
13. zakonné sociaini naklady 17 0
14. Ostetnlsociélnrnéklady 18 0

IV. Dané a popIaIky 19 0 O 0
15. Dane a popIatky 20 0

v. Ostatnl nakIady 21 I 0 1
16. Smluvnl pokuty. fimky z prodlenI, ostamI pokuty a penéle 22 O
17. Odpis nedobytné pohledavky 23 O
18. Nakladové (why 24 0
19. Kursové ztraty 25 O
20. Dary 26 O
21. Manka a ékody 27 0
22 Jiné ostatni néklady 28 1 0 1

VI. Odpisy. prodany maIetek. tvorba a pouim rezerv a opravnych poIoZek 29 0 0 0
23. Odpisy dlouhodobého maIetku 30 D
24. Prodany' dlouhodoby'l majetek 31 0
25. Prodane cenné papiry a pod fly 32 0
26. Prodany materiél 33 0
27. Tvoxba a poufltl rezerv a opravmjch poloiek 34 0

VII. Poskytnuté pfispévky 35 G 0 D
28. Poskytnuté clenské pfispévky a ph’spévky zflétavané mezi organizaénimi sIoZkami 36 0

VIII. 0315 2 pfijmfl 37 O D 0
29. DaI’I z pfijmfi 38 0

Néklady celkem 39 344 0 3-14
B. vynosy A 40 x x x

I. Provoznl dome /\|NEN[;\ 41 o (I o
1. Provoznl dotaoe a? ‘ ark? 0 0

II. Pfijalé pfispévky d1 0 0 O
2. Pfijalé pfispévky zflétované mezi organizaénimi sIoikami 44 0
3. PfijaIé pflspévky (Gary) 0



4. Pfijaté flenské pfispévky 46 0

m. Triby za vlastnl Many a zboil 47 0 0

IV. Ostatni mosy 48 344 {I 344

5. Smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ostatnl pokuty a penéle 49 42 0 42

6. Piatbyza odepsané pohledavky 50 o

7. Vynosové uroky 51 1 0 1

B. Kurzové zisky 52 0
9. ZUClovénf fondfi 53 301 301

10. Jiné ostatm' vinosy 54 0
V. Triby z prodeje majetku 55 O G (1

11. Trihy z prodeje dIouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 0

12. Triby z prodeje oennfrch mph) 3 podflfl 57 0

13. Triby z prodeje matenalu 58 0

14. Wnosyz krétkodobého finanénlho majelku 59 0

15. Vinosy z dlouhodobého finanénlho majetku 60 0
Vynosy celkem 61 344 3A4

c. vysledek hospodafeni pi‘ed zdanénlm 62 0 0

D. vysledek hospodai‘eni po zdanéni 63 0 0

Sestaveno dne: Podpis odpovédné osoby (statutéml organ): Podpis osoby odpovédne za sestavenl (sestavii):

20.05.2022 Mgr. Miroslav Pajonk, pfedsegaspravni rady J1me Nedomova

/



Nadaéni fond Krajské zdravotni‘ as Socialni peée 3316/12A
Ustl’ nad Labem, 40113

Pfiloha k L’léetni zévérce sestavené k 31. 12.2021

1 Zékladni Udaje

Uéetni jednotka
Nézev: Nadacm fond Krajské zdravotni, as
ldentifikaéni éislo: 28707117
Sidlo: U511 nad Labem, Socialni péCe 3316/12A‘ 401 13
Prévni forma; nadaom fond
Zfizovatel: Krajska’ zdravomi, a s. Usti nad Labem, Sooiéim’ péCe 3316/1214] 401 13

Uéel Nadaéniho fondu

UCelem Nadacmho fondu je podporovat iniciativy a aktlvity pfispivajioi krflstu, prohiubova’nf a zvyéovani
kvaliflkace lékafsky‘ch i nelékafskych zdravotnickych pracovnikfl Krajské zdravotm’. aso jakoz | k naboru
HOVYCh lekafskych I Helékafskych zdravomiokych pracovniku Krajské zdravotm} a s , podporovat zvySovéni
kvality poskytované zdravotni péée ve zdravotnickych zafizem’ch Krajské zdravotni, a s) a poskytovani
vyspélych zdravotnich sluZeb v ni. podporovat vybaveni odbomé zaméfenych pracoviét' Krajské zoravotm‘
as‘ diagnostickou a Jinou pfistr'ojovou technikou Spiokové Urovné, jakoé 1 pfispivat ke ziepéovani pfl'stupu
lékafskych 1 nelékafskych zdravotnickych pracovniktx Krajské zdravotni‘ a s ‘ k mformaénfm zdrofim Dale Je
UCeJem Nadaéni fondu podporovat zéktadni vyzkum provédény Krajskou zdravotm' a 5,, jeho? smysiem Je
ziskat nové poznatky zejména v oblasti zdravotmctvi_ biomediciny a vefejného zdravi a tyto poznatky na
nediskriminacmm a nekomerémm zakladé zvefejfiovat a smz, podporovat aplikovany vyzkum a vyVOJ
provadény Krajskou zdravotni, a 3., jehoz smysiem je ziskat nové poznatky a dovednosti pro vyvoj novych
vyrobku‘ postupu nebo sluZeb nebo k podstatnému zdokonaieni stavajicioh vyrobkfl postupu nebo sluZeb. a
to zejména v obiast; zdravotnictvi. biomediciny a vefejného zdravn’ a podporovat proces zpfistupfiovam novS/ch
poznatkfl ziskanych za'kladm'm nebo aplikovanYm vyzkumem a vyvojem provadénym Krajskou zdravotm’. as ,
odborné i Iaické vefejnostl, a to véetné zpfistupfiovéni formou konferenoi, vzdé1évacich, publikaénich a
popularizaonich projektfl nebo pfenosu znalostl"

Zaloieni a vznik Nadaéniho fondu Krajské zdravotm’l a.s.

Nadaém’ fond Krajské zdravotm as by! zflzen spOEeCnosti Krajska zdravotm’ a 8 se sfdlem v Usti nad
Labem, Socialni péoe 3316/12A, PSC 401 13, na zakladé zaklédaci (nadaCni) Jistmy ze dne 30 4 2009
sepsané formou notéfske’ho zaptsu NZ 109/2009 N 114/2009 Mgr Ludou Polivkovou. notafkou v Mosté,
Tf Budovatelu 2957‘ PSC 434 01.
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Nadaéni fond Krajské zdravotni, as Socialni peCe 3316/12A
Usti nad Labem. 40113

Nadaéni fond vznikl dne 13. 8. 2009 zépisem do nadaéniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ustf nad
Labem. NadaCni fond je zapsén v nadaénfm rejstfiku v odd/Iu N, vlozka 105.

Majetkovy vklad do Nadaénfho fondu tvoff penéiity vklad zfizovatele ve vySi 100 000 KC, ktery je sloieny na
now ('3. 229960851/0300 vedeném Ceskoslovenskou obchodni bankou, as.

Jména a pfijmeni élem’: statutérnich a dozoréich orgénfl k 31. 12. 2021

S Uéinnosti od 1. 1. 2021 byl pfedsedou sprévni rady zvolen Mgr. Mirosfav Pajonk.

V prflbéhu roku 2021 doslo z dflvodu, 29 0d 1. 1. 2021 méla sprévni rada z di‘wodu odstoupeni Jiffho Vondry
z Clenstvi ve sprévni radé pouze 2 Cleny. kvolbé nového (Elena sprévm’ rady. Rozhodnutim spravni rady (2.
4/1/2021 byla dne 19. 1. 2021, zvolena olenem sprévni rady BC. Monika Andrlikova.

K rozvahovemu dni 31. 12. 2021 je ve spoleénosti nésledujl'ci sloZeni sfatutérnich a dozoréich orgénfl:

a) Sprévni rada:

Jrnéno Funkce

pfedseda sprévni rady

MUDr si Mrazek clen sprévnf rady
Bc Monika Andnékova Clen sprévnf rady

Jme’nem nadaCn/ho fondu jedna pfedseda spravni rady. Podepisovani za nadafini fond se déje fak, 2e
k vytiéténému nebo napsanému jménu pfipojf pfedseda spravni rady sJj podpis

b) Kontrolni orgén:

Jméno Funkce

lng Pavel Pazdera revizor

2 UéETNi METODY A OBECNE UCETNi ZASADY
Uéetnictvi spoleénosti je vedeno a Uéetni zévérka byla sestavena v souladu se zékonem (3. 563/91 8b., 0
UCetnictvL ve znénl pozdéjéich pf‘edpisfl. a vyhléékou 6.504/2002 8b.. kterou se provédéji néktera‘ ustanoveni
zékona C. 563/1991 8b., 0 UCetnictvi a Ceskymi UCetnimi standardy, ve znéni pozdéjéfch pfedpisfl. Udaje jsou
vykazény v ceNch tisfclch K6, pokud neni uvedeno jinak.

Utetnictvi respektuje obecné UCetnI’ za’sady. oddélené ucetnictvl hospodéi‘ské Cinnosti, zasadu notovénl ve
vécné a éasove’ souvislosti, zésadu opatrnosti a pfedpoklad o schopnosti UCetni jednotky pokraéovat ve svych
aktivitéch.
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Nadaéni fond Krajské zdravotni, as Spoiélm’ peée 3316/12A
Usti nad Labem, 40113

Nadaérwi dary JSOLJ pfijimémy ma zakladé uzavfenych smmv mew nadacnfm fondem a da’rcem Pmaté a
poskytnuté nadaCnT Gary jSOU uctovz’any rozvahové Pmate' a poskytnute’ pffspévky jsou vykazova’ny v rozvaze
v pasivech v fadKu A12 Fondy Rozhodny‘m oKamZIkem pro LICtova'm' nadaéns’cn prfspévw ge pfijem Febo
Ubytek penézmch prostfedkl‘]

Zavazky a poh1edavky jsou ocefiovany nominalni hodnotou

Dafi z pfijmu: NadaCm’ fond vykazuje za rok 2021 vyrovnany vysledek hospodafem Dam z pfijmu prévmckych
osob za rok 2021 16 nulové NaoaCni fond jako vefejné prospéény popiatnik ma pra’vo sniilt zaklad dame podle
§20 odst 7 zakona C 58611992 Sb 0 damch z pfljmu

Naklady a vynosy se vykazuji v Obdobi, se kterym vécné a éasové souwseji Naklady na audit 8 naklady na
bankovni konfirmace se Casové nerozlléuji

POUZIU pfispévku urCene’ho na Uhradu nakladu na provoz nadaém’ho fondu new man“ kryty vynOSy z vlastn
Cinnosti Je vykazova’no ve vynosech v (53811 vykazu zisku a ztréty 8 IV 9 ZUCtovam ‘0ndu

Nadaénl’ fond nema’ zadné zaméstnance Clenflm statutamich orgémfl nebyly poskytnuté ia‘dné avéry am
pajéky am jina plném’

Vroce 2021 nebyly uzavfeny iadne obchodni smlouvy ani jiné smluvm' vztahy s revizorem, Cieny spravni
rady. am 3 jejlch rodmnynm pfisluéniky.

Hospodz’afské Cinnost v r 2021 neni vykézéna

UCetnictvi Nadaéniho fondu zpracovala na ze'akladé uzavfené manda’ztni smlouvy spoIeCnost Krajs "’
a s Uéetmctvi 0d roku 2019 je vedeno elektromcky v systému MONEY S3.

3 DOPLNUJiCi INFORMACE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRAT
AKTIVA

Jiné pohledévky, éast rozvahy aktiva B. II. 17.‘ stav k 31.12.2021 0 tis.Ké
Vtéto pumice rozvahy jsou vykazovény pohledévky po splatnosti za ph‘jemci nadaCnich pfispévkfl z titulu
nedodrienl‘ smluvnich podminek, S ohledem na smluvni ujednéni je povinnosti pfijemcfl nadaénich pi‘ispévkt:
cely nadaCnl pfispévek nadacnimu fondu v dohodnuté lhOté vrétit (vratky nadaénich pfispévkfl) a déte uhradit
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NadaCnI' fond Krajské zdravotm’, 8.8 Sociélm’ péCe 3316/12A
Usti nad Labem, 40113

sankcr’ za nedodrzem stipendijnich podminek. Souéasné s pohfedévkou z titulu vratky nadaCm’ch pfl'spévkfl se
k 31.12. vykazuje ve s1ejné vyéi zévazek vflCi Fondu, viz Jiné za'vazky. Penéim’ prostfedky ve vyéi vratky
nadaénIch prispévkfl jsou v roce 2021 vykézanyjako souéa’st Fondu,

Bankovni fléty. éést rozvahy aktiva B.l|l.3.
Stav penéach prosti‘edko v bankéch éinil k 31. 12. 2021 celkem 9 440 tis. Ké.

PASIVA

Vlastni jméni. éést rozvahy pasiva A.I.1.

Jménf nadaénr'ho fondu k 31. 12. 2021 tvofi penéZity vklad zfizovatele ve vyéi 100 tis. KC

Fondv. éést rozvahy pasiva A.I.2
Rozdi! mezi pfijaty’mi a poskytnutymi nadaCnimi ph’spévky za rok 2021 vzrostl o 5 589 US a k 31. 12 2021 tak
Cini 9 230 Us. KC. viz C2312 Uéetnt metody a obecné UCEIW za’sady.

Vroce 2021 by! darovarci fond tvofen pfljatymi fmanCnfmd prostfedky ve vyéi 18 748 Us 2 10110 pfzjatyml
uoelovym dew pro klimcké oddélem’ Krajske zdravotni. a 3,, ve WIS: 715 tis KC. pfispévkem od Krajské
zdravotni as. na pokryti provoznich nakladu ve vyéa 609 113. KC. pfispévkem na sttpendia ve vyéc 9 545 tis
KC. prispévkem na nébor zaméstnancu ve vyéi 5 500 115. KC, 8 uhrazenymi vratkamé poskytnutych stapendli ve
vyé12 379 US. KC

Celkové Cerpém fondu v roce 2021 CiniJo 13 159 Us KC, 2 toho ooelové dary pro klinické oddé1en1 Krajské
zdravotm as. ve vyé1 3301is (vCetné nepfevedenych dart; 310 Us KC phjatych v roce 2020), pouzm’ na pokryti
provoznich nakladfl Nadaénfho fondu 301 Us KC a poskytnuti finanéniho daru Krajske zdravotni as 28 Us
Ké, stipendistam bylo vypiaceno 12 500 tis K6.

Darovaci fond Je k 31 12. 2021 kryt penézmmi prostfedky na bankovm’m 0610

Nejvyznamnéjém nadaénfm pfispévkem je dar od Krajské zdravotni. a 5 ve vyél 15 154118 K6 urCeny pro
poskytovani strpendxi, provoz NF a nabor zamésmancfl

Wsledek hospodafeni béiného obdobi. poloika rozvahy pasiva A.ll.1.

Spoleénost dosama vyrovnaného hospodafeni.

Cizi zdroie. poloika rozvahy pasiva B.

Cizi zdroje tvofi kratkodobé zavazky ve splatnosti ve vySi 21 tis. K6 a pfedstavuji zavazky z titulu odmén 2a
von funkce olenflm sprévm rady a vCetné zékonnych odvodu za prosmec 2021. uhrazeny v 1ednu?022
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Nadaénf fond Krajské zdravotni, as S_ocia’|m' péée 3316/12A
Usti nad Labem, 40113

Jiné zévggfihpoloika rozvaivy pasiva B.lll.17., stav k 31: 12. 727021 0 tis._K_:

S ohledem na to, 2e 0 pfijeti, poskytnuti nebo vréceni nadaénich ph’spévkfl se UCtuje v okamZiku pfijeti nebo
poskytnuti penéZnI’ch prostfedkfl. vykazuji se v této éésti rozvahy zavazky vfléi fondu z titulu nedodrieni
smluvnich podmfnek viz. Jiné pohledévky.

NAKLADemAVNImNNOSU

Néklady z hlavnf Cinnosti NadaCniho fondu Krajské zdravotm’, as. jsou tvoi‘eny néklady na spravu nadaénihofondu.

Ostatni sluiby.poloika Wkazu zisku a ztréLy A.l.6. , 101 tis. Kc”:

Ostatni naklady pfedstavuji naklady na sprévu a administrativu a také naklady na audit UCetni zévérky
nadaéniho fondu.

Osobni néklady. poloika Wkazu zisku a ztréty A.|ll. . 242 tis. Ké

Osobm’ na’klady pfedstavuji na’klady z titulu odmén (:lenflm sprévni rady

Jiné ostatni néklady. poloika v3? kazu zisku a ztrétv A.V.. 1 tis.Ké
Vécné se jedna o bankovni poplatky.

C_elkové néklad; z h!.a_vnfiin_no_sjjréinl 344 {ii (5 a byl; v1 nalozeny na _sg.'_ra:yu nadaCnihQ foggy.

Od roku 2018 je zruéen limit pro néklady na zjiéténi jeho sprévy na zékladé schvaleni sprévni rady Nadaéniho
fondu Krajské zdravotnl as. ze dne12‘ 11 2018‘

VYNOSY

Zfiétovéni fondu. poloika Wkazu zisku a ztréty B.IV.9. 301 tis. Ké

Vécné 5e jedné o pfispévek na Uhradu nékladfi na provoz nadaéniho fondu, ktery neni kryty vynosy z vlastni
Cinnosti.

Smluvni pokutv. firoky z prodleni‘ ostatni pokuty a penéle. poloiky Wkazu zisku a ztra’ty B.|V.5.42 tis.Ké

V této casti jsou vykazany uhrazené vynosy z titulu nedoeeni smluvnich podminek pfi‘jemct stipendif.

\_/9_nosové uroky. pgjoika v9 kazu zisku a ztréty B.IV.7. ‘1 tis.Ké

Strana 5 (Leikem 6)



Nadaém' fond Krajske zdravotm’. as Socialni péée 3316/12A
Usti nad Labem, 40113

Vécné se jedné o bankovni Uroky

CieLKoié v; npsJ ; hlavm‘ Qinnqgti Cini 344 tisgiKC.

Wsledek hospodéiské éinnosti je vyrovnany. Néklady a vynosy v ramci hospodéfské Cinnosti nejsou
vykazovény.

Nerozdéleny zisk minulych let. poloika rozvahy pasiva A.Il.3.
Nerozdéleny zisk je od roku 2019 nezménén a dosahuje celkové vySe 89 tis. K6.

4 UDALOSTI, KTERE NASTALY PO DATU UCETNi zAvERKY
Opatfenl pi‘ijaté v Ceské republice v souvislosti s COVlD-19 nebudou ml't vliv na nepfetriité trva'ni Uéetni
jednotky.

Sestavil: Jitka Nedomové

V Usti nad Labem dne 20‘ 5. 2022

I
Pfé’dseda sprévni rady
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Nadaéni fond Krajské zdravotni, as Socialni péCe 3316/12A
Usti nad Labem. 40113

PFiloha k L'Iéetni zévérce sestavené k 31. 12. 2021

1 Zékladni fldaje

Uéetni jednotka

Nézev: Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s.
Identifikaéni éislo: 28707117

Sidlo: Usti nad Labem, Sociélni péée 3316/12A, 401 13

Prévni forma: nadaéni fond

Zfizovatel: Krajské zdravotni, as. Usti nad Labem, Sociélni péée 3316/12A, 401 13

Uéel Nadaéniho fondu

Uéelem Nadaéniho fondu je podporovat iniciativy a aktivity pfispivajici krflstu, prohlubovéni a zvyéovéni
kvalifikace lékafskych i nelékafskych zdravotnickych pracovnikfl Krajské zdravotni, as, jakoi i knéboru
novych lékafskych i nelékafskych zdravotnickych pracovnikfi: Krajské zdravotni, a.s., podporovat zvyéovéni
kvality poskytované zdravotni péée ve zdravotnickych zafizem’ch Krajské zdravotni, a.s., a poskytovém’

vyspélych zdravotnich sluieb v ni, podporovat vybaveni odborné zaméfenych pracoviét' Krajské zdravotni,
a.s., diagnostickou a jinou pfistrojovou technikou Spiékové Urovné, jakoi i pfispivat ke zlepéovéni pfistupu
lékafskych i nelékafskych zdravotnickych pracovnl’kfl Krajské zdravotni, 3.5., k informaénim zdrojflm. Da’le je
Uéelem Nadaéni fondu podporovat zakladni vyzkum provédény Krajskou zdravotni, a.s., jehoz smyslem je
ziskat nové poznatky zejména v oblasti zdravotnictvi, biomediciny a vei‘ejného zdravi a tyto poznatky na
nediskriminaénim a nekomerénim zékladé zvefejfiovat a éifit, podporovat aplikovany vyzkum a vyvoj
provédény Krajskou zdravotni, a.s., jehoi smyslem je ziskat nové poznatky a dovednosti pro vyvoj novych
vyrobkfl, postupfl nebo sluieb nebo k podstatnému zdokonaleni stévajicich vyrobkfl, postupfl nebo sluieb, a
to zejména v oblasti zdravotnictvi, biomediciny a vefejného zdravi a podporovat proces zpi‘istupfiovéni novych
poznatkfl ziskanych zékladm’m nebo aplikovanym vyzkumem a vyvojem provédénym Krajskou zdravotni, a.s.,
odborné i Iaické vefejnosti, a to véetné zpfistuphovanl’ formou konferenci, vzdélévacich, publikaénl’ch a
popularizaénich projektfl nebo pfenosu znalosti.

Zaloieni a vznik Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, a.s.

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s., byl zfizen spoleCnosti Krajské zdravotni, a.s., se sidlem v Usti nad
Labem, Sociélni péCe 3316/12A, PSC 401 13, na zékladé zaklédaci (nadaém’) Iistiny ze dne 30. 4. 2009,
sepsané formou notéfského zépisu NZ 109/2009, N 114/2009 Mgr. Ludmilou Polivkovou, notafkou v Mosté,
Tr Budovatelfl 2957, PSC 434 01.
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Nadaéni fond Krajské zdravotni. as Sociélni péée 3316/12A
Usti nad Labem, 40113

Nadaéni fond vznikl dne 13. 8. 2009 zépisem do nadaéniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v 0511 nad

Labem, Nadaéni fond je zapsén v nadaénl’m rejstfiku v oddilu N, vloika 105.

Majetkovy vklad do Nadaéniho fondu tvofi penéZity vklad zfizovatele ve vyéi 100 000 Kb, ktery je sloieny na

new 6. 229960851/0300 vedeném Ceskoslovenskou obchodni bankou, a.s.

Jména a pfijmeni élenfi statutérnich a dozoréich orgénfi k 31. 12. 2021

S Uéinnosti od 1. 1. 2021 by! pfedsedou sprévni rady zvolen Mgr. Miroslav Pajonk.

V prfibéhu roku 2021 doélo z dflvodu, 2e od 1. 1. 2021 méla spravni rada z dflvodu odstoupeni Jifiho Vondry

z Clenstvi ve sprévni radé pouze 2 (:Ieny, k volbé nového Clena sprévni rady. Rozhodnutl’m sprévni rady C.

4/1/2021 byla dne 19. 1. 2021, zvolena olenem sprévni rady BC. Monika Andrlikové.

K rozvahovému dni 31. 12. 2021 je ve spoleénosti nésledujici sloienf statutérm’ch a dozorCich orgénfl:

a) Sprévni rada:

Jméno Funkce

Mgr. Miroslav Pajonk pfedseda sprévni rady

MUDr. Jifi Mra’zek élen sprévni rady

Bc. Monika Andrh’kové Clen sprévni rady

Jménem nadaéniho fondu jedné pfedseda spravni rady. Podepisova’ni za nadaéni fond se déje tak, 2e

k vytiéténému nebo napsanému jménu pfipojl' pfedseda sprévni rady svflj podpis.

b) Kontrolnl' orgén:

Jméno Funkce

lng. Pavel Pazdera revizor

2 UCETNi METODY A OBECNE UCETNi ZASADY

Uéetnictvi spoleénosti je vedeno a Uéetni zévérka byla sestavena v souladu se zékonem 62. 563/91 8b., 0

L'Jéetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, a vyhléékou ("1504/2002 8b., kterou se provadéji nékteré ustanoveni

zékona C. 563/1991 8b., 0 Uéetnictvi a Ceskymi UCetnimi standardy, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Udaje jsou

vykézény v celych tisicich KC, pokud neni uvedeno jinak.

Uéetnictvi respektuje obecné UCetni zasady, oddélené Uéetnictvi hospoda’fské Cinnosti, zésadu Uétovéni ve

vécné a éasové souvislosti, zésadu opatrnosti a pfedpoklad o schopnosti L'Iéetni jednotky pokraéovat ve svych

aktivita’ch.
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Nadaéni dary jsou pfijl'mény na zékladé uzavfenych smluv mezi nadaonim fondem a dércem. Pfijaté a
poskytnuté nadaéni dary jsou dotovény rozvahové. Pfijaté a poskytnuté pfispévky jsou vykazovény v rozvaze
v pasivech v fédku A.I.2. Fondy. Rozhodnym okamiikem pro notovénl’ nadaénich pfispévkfi je pn'jem nebo
Ubytek penéZnI'ch prostfedkfl.

Za’vazky a pohledévky jsou ocenovény nominalni hodnotou.

Dan 2 pfijmfi: Nadaéni fond vykazuje za rok 2021 vyrovnany vysledek hospodafenli Dan 2 pfijmu pra’vnickych
osob za rok 2021 je nulové. Nadaoni fond jako vefejné prospéény poplatnik mé prévo snizit zaklad dané podle
§20 odst. 7 zékona ('3. 586/1992 Sb. 0 danich z pfijmfl.

Néklady a vynosy se vykazuji v obdobi, se kterym vécné a Casové souviseji. Néklady na audit a néklady na
bankovni konfirmace se oasové nerozliéuji.

Pouziti pfispévku uroeného na L'Ihradu nakladfl na provoz nadaéniho fondu, ktery neni kryty vynosy z vlastni
oinnosti je vykazovéno ve vynosech v (:ésti Wkazu zisku a ztréty B.|V,9 ZUCtOVéni fondu.

Nadaoni fond nemé Zédné zaméstnance. Clenflm statutérnich orgénfl nebyly poskytnuté Zédné Dvéry ani
pfljéky ani jina’ plnéni.

Vroce 2021 nebyly uzavf‘eny iédné obchodni smlouvy ani jiné smluvni vztahy s revizorem, (:Ieny sprévm’
rady, ani s jejich rodinnymi pfisluéniky.

Hospodéfské éinnost v r. 2021 neni vykézéna.

UCetnictvi Nadaéniho fondu zpracovala na zékiadé uzavfené mandétni smlouvy spoleénost Krajské zdravotni,
as, UCetnictvi 0d roku 2019 je vedeno elektronicky v systému MONEY 83.

3 DOPLNUJiCi INFORMACE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKCJ A ZTRAT
AKTIVA

Jiné pohledévky. éést rozvahy aktiva B. ll. 17., stav k 31.12.2021 0 tis.Ké

V této poloice rozvahy jsou vykazovény pohleda’vky p0 splatnosti za pfijemci nadaénich pf‘ispévkfl z titulu
nedodrieni smluvnich podminek. S ohledem na smluvni ujednéni je povinnosti pfijemcfl nadaénich pfispévkfl
cely nadaoni pfispévek nadaonimu fondu v dohodnuté lhflté vratit (vratky nadaénich pfispévkfl) a dale uhradit
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sankci za nedodrieni stipendijnich podminek. Souéasné s pohledévkou z titulu vratky nadaonich prispévkfl se

k 31.12. vykazuje ve stejné vyéi zévazek vfloi Fondu. viz Jiné Zévazky. Penéini prostredky ve vyéi vratky

nadaonich prispévkfl jsou v roce 2021 vykézény jako souoést Fondu.

Bankovni new, éést rozvahy aktiva B.I|l.3.

Stav penéznich prostfedkfl v bankéch oinil k 31. 12. 2021 celkem 9 440 tis. Ké.

PASIVA

Vlastni iméni, éést rozvahv pasiva A.|.1.

Jméni nadaéniho fondu k 31. 12. 2021 tvofi penéiity vklad zrizovatele ve vyéi 100 tis. Kc":

Fondv. éést rozvahv pasiva A.|.2
Rozdil mezi prijatymi a poskytnutymi nadaonimi pfispévky za rok 2021 vzrostl o 5 589 tis. a k 31. 12. 2021 tak

éini 9 230 tis. Ko, viz (32331 2. Uéetni metody a obecné {Joetni zésady.

Vrooe 2021 byl darovaci fond tvofen pfijatymi finanénimi prostredky ve vyéi 18 748 tis., z toho pfijatymi

Uéelovymi dary pro klinicka oddéleni Krajské zdravotni, a.s., ve vyéi 715 tis. KC, prispévkem od Krajské

zdravotni, as. na pokryti provoznich nékladfl ve vyéi 609 tis. Kc"), pfispévkem na stipendia ve vysi 9 545 tis.

Ko, prispévkem na nébor zaméstnancfl ve vyéi 5 500 tis. Kc“), a uhrazenYmi vratkami poskytnutych stipendii ve

vyéi 2 379 tis. KC.

Celkové oerpéni fondu v rooe 2021 Cinilo 13 159 tis. K6, z toho uoelové dary pro klinické oddéleni Krajské

zdravotni as. ve vYéi 330 tis. (voetné nepfevedenych darfl 310 tis. KC“: pfijatych v roce 2020), pouiiti na pokryti

provoznich nékladfl Nadaoniho fondu 301 tis. Kc': a poskytnuti finanoniho daru Krajské zdravotni as, 28 tis.

Ko, stipendistflm byto vyplaceno 12 500 tis. K6.

Darovaci fond je k 31. 12. 2021 kryt penéinimi prostredky na bankovnim Uétu.

Nejvyznamnéjél’m nadaonim pfispévkem je dar od Krajské zdravotni, as. ve vyéi 15 154 tis. KC uréeny pro

poskytovéni stipendii, provoz NF a nébor zaméstnanofi.

flsledek hospodaf‘eni béiného obdobi, poloika rozvahv pasiva A.|l.1.

Spoleénost doséhla vyrovnaného hospodafeni.

Cizi zdroje, poloika rozvahv pasiva B.

Cizi zdroje tvofl' krétkodobé zévazky ve splatnosti ve vyéi 21 tis. K6 3 pfedstavuji zévazky z titulu odmén za

vykon funkce Clenflm spra’vni rady a voetné zékonnych odvodfi za prosinec 2021, uhrazeny v lednu 2022.
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Jiné zévazky, poloika rozvahy pasiva B.|l|.17., stav k 31. 12. 2021 Otis. Kc“:

S ohledem na to, 2e 0 pfijeti, poskytnuti nebo vréceni nadaénich pfispévkfl se UCtuje v okamiiku pfijeti nebo
poskytnuti penéinich prostfedkti, vykazuji se v této éésti rozvahy zévazky vfléi fondu z titulu nedodréeni
smluvnich podminek viz. Jiné pohiedévky.

NAKLADY z HLAVNi CINNOSTI

Néklady z hlavni éinnosti Nadaéniho fondu Krajské zdravotni, as. jsou tvoFeny néklady na sprévu nadaéniho
fondu.

Ostatni sluiby, poloika VVkazu zisku a ztréty A.l.6. , 101 tis. Kt“:

Ostatni néklady pfedstavuji naklady na sprévu a administrativu a také nékiady na audit UCetni za’vérky
nadaéniho fondu.

Osobni na'klady, poloika kazu zisku a ztrétv A.lll. , 242 tis. K6

Osobni néklady pfedstavuji néklady z titulu odmén Clenfim sprévni rady.

Jiné ostatni néklady. poloika viikazu zisku a ztréty A.V., 1 tis.Ké

Vécné se jedné o bankovni popiatky.

Celkové nékladv z hlavni Cinnosti Cini 344 tis. Kc': a bvlv vvnaloienv na sprévu nadaéniho fondu.

Od roku 2018 je zruéen limit pro na’klady na zjiéténi jeho sprévy na zékladé schvéleni sprévni rady Nadaéniho
fondu Krajské zdravotni as. ze dne12. 11.2018.

VYNOSY

Zi’iétovéni fondu, poloika kazu zisku a ztréty B.IV.9, 301 tis. Ké

Vécné se jedné o pfispévek na L'ihradu nékladfl na provoz nadaéniho fondu, ktery neni kryty vynosy z vlastni
éinnosti.

Smluvni pokuty, I'Jrokv z prodleni, ostatni pokuty a penéle, poloikv vi'Ikazu zisku a ztrétv B.IV.5,
42 tis.Ké

V této Césti jsou vykézény uhrazené vynosy z titulu nedodrieni smluvnich podminek piijemci stipendii.

Wnosové urokv. poloika kazu zisku a ztrétv B.IV.7, 1 tis.Ké
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Vécné se jedné o bankovni Uroky

Celkové vx’mosy z hlavnl' Cinnosti Cini 344 tisVKé.

VVsledek hospodéf‘ské éinnosti je vyrovnany. Néklady a vYnosy v ramci hospodéfské Cinnosti nejsou

vykazové ny.

Nerozdélem’l zisk minuh’lch let, poloika rozvahypasiva A.ll.3.

Nerozdéleny zisk je od roku 2019 nezménén a dosahuje celkové vyée 89 tis. K6.

4 UDALOSTI, KTERE NASTALY P0 DATU UéETNi zAvERKY

Opatl‘eni pfijaté v Ceské republice v souvisIosti s COVID-19 nebudou mit vliv na nepfetrzité trvéni Uéetni
jednotky.

Sestavil: Jitka Nedomové

v Usti nad Labem dne 20. 5. 2022

. ros av a on
P edseda sprévni rady
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wzlésky é. ROZVAHA Nazev a prévni forma Uéetm’ jednotky:
504/2002 Nadaénl’ fond Krajské zdravotni, 3.5.
5b- NadaCni fond

ke dni 31 .122021 Sidlo Oéetni jednotky:
Sociélni péée 331G/12A

(v celych tisicich K6) 'L'iét'i‘n'éé 'Lé'ta'e'rfi"""""""""""""

I6 28707117 shromaid’ovéni finanCnich pros edkL’I
Zapsén v nadaénim rejstfi’ku v oddilu N, vloika 105 vedeného Krajskym

soudem v 0511 nad Lefieimi fl

Stav k prvnimu dni Stav k posledm’muC‘s“) uéetnihoobdobi dniL’JéetnihoAKTIVA fédku
A. Dlouhodoby majetek celkem

I. lDIouhodoby nehmotny majetek celkem
. Nehmotné vysledky vy'IZkumu a vyvoje
. Software
. Ocenitelné préva
. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek
. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek

m
u

m
m

p
—

A

. Nedokonéeny dlouhodoby nehmotny majetek

u
m

m
t
—

a

. Poskytnuté zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek
ll. Dlouhodoby hmotny majetek celkem

1. Pozemky

2. Umélecké diia, piedméty a sbl'rky

3. Stavby
. Hmotné movité véci a jEJiCh soubory
. Péstutelské celky trvalych porosu‘)

. Dospélé zvifata a jejich skupiny

. Drobny dlouhodoby hmotny ma‘etek

. Ostatm’ dlouhodoby hmotny majetek
. VNedokonéeny dlouhodoby hmotny majetek

o
w

n
u

m
m

n

. Poskymuté zélohy na dlouhodoby hmolny majetek

m. Dlouhodoby finanéni majetek ceikemr
. Podily - ovlédana’ nebo ovla’dajici osoba
. Podily - podstatny viiv
. Dluhove' Eehné rpapiry drz'ené do splamosn
. Zépfljéky organizaénim sloikém
. Ostatni dlouhodobé zépfljéky

0
"
”
{
t
u

N
—

h

. Ostatni dlouhodoby’ finanénl' majetek
IV. Opravky k dlouHodobému maje1ku celkem

. Oprévky k nehmotnym sIedkflm vyzkumu a vs’lvoje

. Oprévky k softwaru

. Oprévky k ocenitelnym prévflm

. Oprévky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

. Opra'vky k ostamimu dlouhodobému nehmotne’mu majetku

G
’U

I
&

U
N

—
‘

.‘Oprévky ke stavbém
7. ‘Oprévky k samostatnym hmotny'm movytym vécem a souborUrn hmotnYch movitych véci
8. Opra'vky k péstitelsky’lm celkflm trvaIYch porostO

9. Oprévky k zakladnimu stédu a 1312a zvifatfilm

10. Oprévky k drobnému dtouhodobému hmotnému majetku
11. Oprévky k ostatnfmu dlouhodobe’mu hmotnému majetku

B. Kra’tkodoby majetek celkem
I. Zésoby celkem

1. Materia’l na skladé
2. Material na cesté

3. Nedokonéené vyroba

4. Polotovary vlastni vyroby

5. Vyrobky
6. Mladé a ostatni zvifata a jejich skupmy
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. Zbt na skladé a v prodejnéch

. Zboii na cesté

9. Poskytnute’ zalohy na zasoby
@

m
N

Q
M

b
U

N
A

d
d

—
A

d
-
J
—

Id
d

—
L

—
l

w
o

u
-
d

m
m

t
-
s
o

H
G

U
’I
S

O
M

A
Pohledavky celkem

. Odbératelé

. Sménky k Inkasu

. Pohledévky za eskontované cenné papiry

. Poskyinuté provozni za'lohy

. Ostatni pohledévky

. Pohledévky za zaméstnancv

. Pohledévky za Institucemi socia’lniho zabezpeéeni a vefejného zdravotnl’ho poj1§téni

. Dar": 2 pfijmfl

. Ostatni pfimé dané

. Dah z phdané hodnoty

. Ostatni dané a poplatky
. Néroky na dotace a os1atm’ zflétovéni se siétnim rozpoéiem

. Néroky na dotace a ostami zUétovéni s rozpoétem orgénfi Uzemnich samosprévnych

. Pohledévky za spoleéniky sdruienymi ve spoleénostl

. Pohledévky z pevnych terminovanych operaci a opci

. Pohledévky z vydanych dluhopisfi

. Jlné pohledévky

. Dohadné Uéty aktivni

. Opravna' poloika k pohledévkam

Krétkodoby finanéni majetek celkem

. Penéini prostfedky v pokladné

. Ceniny

. Penéinl’ prostfedky na (Jétech

. Majetkové cenné papiry k obchodovéni

. Dluhové cenné papiry k obchodovani

. Ostatnf cenné papiry

. Penize na cesté

Jiné aktiva celkem

. Néklady ph’étich obdobi

. Pfijmy pfiétich obdobi

AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. lVlastnizdrojeceIkem V 7 7 W 7 7

Jméni celkem
. Vlastm' jméni

2. Fondy

3. Ocefiovaci rozdily z pfeceném' finanénl’ho majetku a zévazko

Wsledek hospodafenl’ cefikem
. Oéet vysledku hospodafeni

2. Wsledek hospodafem’ ve schvalovacim fizeni

3. Nerozdéleny zisk‘ neuhrazené ztréta minuIyIch fet

N
U

’A
U

IA
O

J
N

-
i

.3

Cizi zdroye celkem

Rezervy celkem

. Rezervy

Dlouhodobé zévazky celkem

. Dlouhodobé léry

. Vydané dluhopisy

. Zévazky z pronéjmu

. Pfijaté dlouhodobé zélohy

. Dlouhodobé sménky k uhradé

. Dohadné Uéty pasivm’

. Ostatni d|ouhodobé zévazky
Kra'tkodobé zévazky cebkem

. Dodavatelé
2. Sménky k Uhradé
3. Pfijaté za'lohy
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4. Ostalni za’vazky 25

5. ZaméstnanCI 26 16 13
6. Ostatni zavazky vUéi zaméstnancUm 27
7. Zévazky k institucim sociélniho zabezpeéeni a vefejného zdravotniho pojiéténf 28 9 5
8. Dafi z pFumfl 29
9. Ostatni pfimé dané 30 2 3

10. Dah z phdané hodnoty 31

11. Ostatni dané a poplatky 32
12. Zévazky ze vz1ahu k stétnimu rozpoélu 33
13. Za’vazky ze vztahu k rozpoétu orga’nfl Uzemnich samospravnych celku 34

14. Zévazky z upsanych nesplaceny'Ich cennYch papiru a podilfl 35
15. Zévazky ke spoleénikflm sdruienym ve spoleénostl 36
16. Zévazky z pevnych terminovany’ch operaci a opci 37
17. Jiné zévazky 38 0 0
18. Krétkodobé Livéry 39

19. Eskontni Uvéry 40
20. Vydané krétkodobé dluhopisy 41

21. Vlastni dluhopisy 42

22. Dohadné L'Jéty pasuvni 43 O O
23. Ostatnl’ krétkodobé finanéni vypomoci 44

IV. Jiné pasiva ceikem 45 O 0
1. Wdaje pfl’étl’ch obdobi 46
2. Wnosy pfiétich obdobf 47

PASIVA CELKEM 48 3858 7 We,

Sestaveno dne: Podpis odpovédné osoby (s1atutérni orga’n): POdPIS OSOby OGDOVédflé za sestavem’ (SGSlaVil)
20.05.2022 ‘M Jitka Nedomova’
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3'23372'33? WKAZ ZISKU A ZTRATY
513- Na’zev a pra'vni forma Uéetnijednotky:

Nadaéni fond Krajské zdravotni, a.s.

. __________________59.911.21.122s __________________ ilélciaiéniifiiIIIIZIZIZIIIIIIIZZII
SidIo Uéetni jednotky:

(V cech tisicich K6) §ficjélnjfié£€ F9129} ________________
Usti nad Labem

IC 28707117
Zapsén v nadaénim reISIF'I'ku v odqilu N. vloika 105 vedeného

Krajskym soudem v Ustl’ nad Labem

Skuteénost k rozvahovému dni
Cislo radku HIavni Hospodéfska’ Celkem

élnnost élnnost
A, NékIady 1 x x x

I. Spotfebované nakupy a nakupované sluiby 2 101 101
1. Spotfeba materia‘lu. energie a ostatnich neskladovych dodévek 3 0
2. Prodané zboii 4 0
3. Opravy a udrz'ovéni 5 0
4. Néklady na cestovné 6 0
5. Néklady na reprezemaci 7 0

6. Ostatni sluiby 8 101 101

II. Zmény sIavu zésob vlastni Cinnosti a akflvace 9 0 0 0

7. Zména stavu zésob vlaslni éInnosII 10 O
8. Aktivace matenélu, zboii a vnltroorganizaénich sluieb 11 O
9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III. 050a néklady 13 242 0 242
10. Mzdové na'klady 14 195 195

11. Zékonné sociélnl' pojiéIénI‘ 15 47 47
12. Ostatnisociélni pejiéténf 16 0
13. Za'konné sociélni naklady 17 O

14. Ostatni socia’lni néklady 18 0
IV. Dané a poplatky 19 0 0 O

15. Dané a poplatky 20 O
V. Ostatni néklady 21 1 0 1

16. Smluvni pokuty, Uroky z prodlem'. ostatni pokuty a penéle 22 0
17. Odpis nedobytne pohleda‘vky 23 o
18. Nékladové Uroky 24 0

19. Kursové ztra‘ty 25 0

20. Dary 26 0
21. Manka a Skody 27 0

22. Jiné ostatni néklady 28 1 1
VI. Odpisy, prodany majetek, tvorba a pouiiti rezerv a opravnych poloiek 29 0 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0
24. Prodany dlouhodoby majetek 31 0
25. Prodané cenné papiry a podi 32 0

26. Prodany material 33 0

27. Tvorba a pouiiti rezerv a opravnych poloiek 34 0
VII. Poskytnuté pfispévky 35 0 0 0

28. Poskymuté éIenské pfispévky a pf‘ispévky zUétované mezi organizaénimi sloikami 36 0
VIII. Dafi z pfijmfl 37 O 0 0

29. Dafi z pfijmfl 38 O
Naklady celkem 39 344 0 344

B. VYnosy 40 x x
I, Provozni dotace 41 0 0

1. Provozm’ dotace 42 0 0
II. Pfijaté pfispévky 43 O 0 0

2. Pfijaté pfispévky zUCIované mezi organizaénimi sloikami 44 0

3. Pfijaté pfispévky (dary) 45 0



C.
D.

O
‘D

W
N

Q
U

I

11.
12.
13.
14.
15.

. Pfijaté Clenské pfispévky 46 0

Triby za vlastni vykony a zboii 47 0 0
Ostatni vynosy 48 344 344

_ Smluvni pokuty, uroky z prodleni. ostatni pokuty a penéte 49 42 42

. Plalby za odepsané pohledévky 50 0

. Vynosove’ Uroky 51 1 O

. Kurzové zisky 52 O

. Zflétovénifondfl 53 301 301

. Jiné ostatni vynosy 54 O
Triby z prodeje majetku 55 0 0 0
Tey z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 0
Triby z prodeje cennych papirfl a podilfl 57 o

Trz'by z prodeje materiélu 58 O
Wnosy z kra'lkodobého finanéniho majetku 59 O
Wnosy z dlouhodobého finanénl'ho majetku 60 0
VYnosy celkem 61 344 344
WSIedek hospodafeni pfed zdanénim 62 0 0

Wsledek nospodai‘eni po zdanéni 63 0

Sestaveno dne:

20.05.2022
Podpis odpovédné osoby (statutarni organ):

Mgr i rady

/’

Podpts osoby odpovédné za sestaveni (sestavily

.Jitka Nedomové




