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Milí přátelé,

jako každý rok v době prvních jarních dní mám tu milou povinnost shrnout činnost Nadačního fondu APOLENA 

v uplynulém roce.  A opět mohu s radostí konstatovat, že za sebou máme úspěšný rok, ve kterém se nám podařilo 

významně podpořit špičkové pracoviště, kde se náročnými operačními technikami léčí gynekologicky vážně nemocné ženy.

Díky štědrosti našich dárců se naše pomoc za více než tři roky existence fondu vyšplhala 

k jednomu milionu korun.

Jménem Nadačního fondu APOLENA děkuji všem, kdo s námi pomáhají.

V úctě

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY

Ing. Petra Horáková Krištofová

předsedkyně Správní rady a zřizovatelka

Nadační fond APOLENA



apolena.eu 5

PROFIL 
ENDOSKOPICKÝCH 

SÁLŮ

velmi mne těší, že Vás mohu i letos oslovit prostřednictvím 

výroční zprávy, která mapuje další rok existence našeho fon-

du. Jen díky němu můžeme ve větší míře uplatňovat mo-

derní technologie, které jsou nezbytné pro provedení roz-

sáhlých operačních výkonů nejvyššího stupně obtížnosti,  

a to při dodržení vysoké bezpečnosti pro pacientky a kom-

fortu pro operační tým.

Na endoskopickém oddělení Gynekologicko-porodnické 

kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, tzv. oddělení G5, bylo  

v roce 2016 uskutečněno celkem 2218 operačních 

výkonů: z toho 1099 laparoskopických a laparovaginálních,  

1119 hysteroskopických. Tento počet nás opět staví do 

role největšího pracoviště gynekologické endoskopie  

v České republice.

Význam našeho pracoviště však netkví "pouze" v kvantitě 

špičkově prováděných operačních výkonů, ale také  

v předávaní našich zkušeností ostatním kolegům: probíhá 

zde kontinuálně výuka mediků v rámci lékařské fakulty, 

postgraduální výuka EBCOC v rámci přípravy na atestaci 

z gynekologie a porodnictví a specializované výukové kurzy 

zaměřené na jednotlivé subdisciplíny gynekologické endos-

kopie (chirurgická léčba myomů děložních, endometriózy, 

hysterektomie, intrauterinní chirurgie).

V rámci specializovaných operačních výkonů se pracoviště 

trvale zaměřuje na oblast reprodukční medicíny (operační 

léčba děložních myomů a operační léčba endometriózy)  

a operační léčbu onkologických onemocnění (zvl. chirur-

gická léčba karcinomu endometria (sliznice děložní) a kar-

cinomu čípku děložního. Intrauterinní endoskopická chi-

rurgie se potom uplatňuje v obou těchto oblastech. 

Výše uvedené aktivity bychom jen stěží mohli provádět bez 

pomoci externího financování, které nám umožňuje naku-

povat moderní operační technologie. V roce 2016 jsme od 

Nadačního fondu APOLENA získali operační techniku za 

více jak 220 tis. Kč. Není pochyb, že štědrost dárců ovlivni-

la nejen technologickou úroveň našeho pracoviště, ale také 

osudy mnoha žen a jejich rodin.

I jejich jménem vám děkujeme.

prof. MUDr. David Kužel,  CSc.
člen Správní rady Nadačního fondu APOLENA,

vedoucí lékař endoskopického odd. G5
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze

Vážení přátelé Nadačního fondu APOLENA,
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Nadační fond APOLENA, založený na konci roku 2013, má za 

cíl podporovat endoskopické sály Gynekologicko - porodnické 

kliniky „U Apolináře“ a zvýšit tak počet operací prováděných 

nejmodernějšími technikami. Vedlejším cílem fondu je podpora 

vzdělávání personálu endoskopických sálů. 

Endoskopie je dynamickým oborem, který se neustále rozvíjí  

v souladu s technologickým pokrokem. Bohužel dynamika tech-

nologického pokroku je rychlejší než dynamika financování zdra-

votnictví. Chceme-li tedy dopřát pacientkám špičkovou úroveň 

operačních technik, je potřeba najít podpůrné financování.

To je ostatně běžné i ve vyspělých ekonomikách na západ od 

našich hranic: veřejné sbírky na pořízení špičkových technologií 

jsou zde běžné a fundraising pro tyto účely běží na plné obrátky.

V roce 2016 Nadační fond APOLENA získal dary v celko-

vé výši  315 tis. Kč, přičemž pro endoskopické sály zaoupil  

operační technologie za téměř čtvrt milionu korun. 

Ty byly v drtivé většině případů využity na operace onkologicky 

nemocných pacientek (rakovina děložního čípku, rakovina 

děložního těla a další).

Filozofii nulových provozních nákladů jsme následovali i ve 

třetím roce našeho fungování: neutratili jsme jedinou korunu za 

odměny, nájmy, nákupy, cestovné atd. Každá koruna od našich 

dárců se buď proměnila v dar, anebo zůstala na účtě.

Jediný účet, který Nadační fond APOLENA vlastní, je 

transparentní účet u FIO 777 00 777 / 2010, kde si každý může 

zkontrolovat veškeré finanční transakce.

PROFIL 
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA
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Máme jediný, a to transparentní, účet. 

Každý z našich dárců se tak může kdykoliv 

přesvědčit, že jeho dar byl využit efektivně.

Z darů našich donorů neplatíme žádné 

provozní náklady. Všechny prostředky jsou 

využity ve prospěch endoskopických sálů.

Dary, které endoskopickým sálům 

předáváme, mají terapeutický a ve většině 

případů život zachraňující význam. 

TRANSPARENTNOST EFEKTIVITA POTŘEBNOST

23 V roce 2016 bylo na oddělení G5 
odoperováno 23 pacientek,  které pro svůj operační 
zákrok získaly jednorázový laparoskopický nástroj od 
NF Apolena. Díky němu se pacientky rychleji navrá-
tily domů ke svým rodinám, případně časněji zahájily 
navazující onkologickou léčbu.

Endoskopické sály oddělení G5 jsou 
špičkovým fakultním pracovištěm, kde 
se koncentrují závažné případy z celé 
České republiky. 
V roce 2016 zde bylo provedeno  
1099 laparoskopií a 1119 hysteroskopií, 
což oddělení G5 opět pasuje na největší 
pracoviště svého druhu v České repub-
lice. 
Z počtu 23 předaných laparoskopických 
nástrojů bylo 16 použito při operacích 
mimopražských pacientek.

Naprostá většina pacientek, která byla opero-
vána operačními nástroji zakoupenými 
Nadačním fondem APOLENA, trpěla onko-
gynekologickým onemocněním. 

ostatní 
diagnózy

onkologické 
diagnózy

9 %91 %
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prof. MUDr. David Kužel, CSc.
člen Správní rady

Zástupce přednosty kliniky pro gynekologii, autor mono-

grafie „Gynekologická endoskopie“ (1994).

Přední český odborník na hysteroskopickou operativu.

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
člen Správní rady 
zřizovatel Nadačního fondu APOLENA

Špičkový evropský odborník na laparoskopické operační 

techniky v gynekologii. Předseda sekce Gynekolo-

gické endoskopie CGPS a vyhledávaný specialista  

na léčbu děložních myomů.

Ing. Petra Horáková Krištofová
předsedkyně Správní rady 
zřizovatelka Nadačního fondu APOLENA

Nezávislá konzultantka v oblasti marketingu  

a public relations. Specializuje se na on-line marketing 

zdravotnických a finančních služeb. Financuje chod 

Nadačního fondu APOLENA.

Správní rada

ORGÁNY 
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA

Revizor RNDr. Kristina Forsterová, PhD.
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NADAČNÍ
FOND APOLENA
V MÉDIÍCH

Rok 2016 nebyl v mediální prezentaci fondu nikterak extenzivní. 

Avšak o co se nám zredukoval počet spolupracujících médií, o to 

vyšší byla intenzita kooperace s médii, která nám zůstala věrná. 

Nadační fond APOLENA pro svou propagaci nevyužívá žádných 

placených služeb, není zastupován žádnou PR agenturou  

a nespolupracuje s těmi médii, která prezentaci fondu podmiňují 

finanční kompenzací. Jsme vděčni všem médiím, která nám dala 

v roce 2016 prostor prezentovat naše úspěchy a naše vize.



apolena.eu 11

FINANČNÍ  ČÁST

V roce 2016 jsme opět udrželi provozní náklady na nule.  

Nadační fond APOLENA nevyplácí žádné odměny členům Správní rady, 

nezaměstnává žádné zaměstnance, 

nenakupuje reklamu ani PR služby, neutrácí.

Vše, co bylo v roce 2016 třeba uhradit (poštovné, právní konzultace, tisk 

letáků, nákup silikonovových náramků atd.), bylo uhrazeno zakladatelkou 

fondu z privátních zdrojů. 

Efektivita darů byla tedy opět 100 %. 
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NAŠI
SPONZOŘI

MARKETING
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dárce výše příspěvku

Software602 a.s. 50 000 Kč

Asociace hypotečních makléřů, o. s. 35 000 Kč

HYPOASISTENT s.r.o. 30 000 Kč

GEPARD FINANCE a.s. 30 000 Kč

Alea Solutions s.r.o. 15 000 Kč

Abbott Laboratories, s.r.o. 15 000 Kč

ALICON s.r.o. 15 000 Kč

Ivanovová Daniela 14 248 Kč

Mrzenová Daniela 10 000 Kč

Denisová Elena 10 000 Kč

Hejlová Denisa 10 000 Kč

ABORIGINAL Company s.r.o. 10 000 Kč

Prášková Eva 7 000 Kč

PROJEKT 505, spol. s r.o. 5 000 Kč

Břínková Tereza 5 000 Kč

INTER CLINIC Praha-Radotín 3 333 Kč

Flegl Václav 3 000 Kč

Designuj! s.r.o. 3 000 Kč

Kašparová Radka 3 000 Kč

Horký - Hlucháň Ondřej 2 000 Kč

Kostřicová Kateřina 2 000 Kč

Mlejnková Lenka 1 600 Kč

Tomáš Khorel 1 500 Kč

Caine Anthony 1 500 Kč

Hájek Petr 1 500 Kč

Dobřichovský Josef 1 100 Kč

Machálková Veronika 1 000 Kč

Přílepková Michaela 1 000 Kč

součet drobných a anonymních darů 28 353 Kč

 Dary celkem  315 134 Kč
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ROZVAHA

AKTIVA
stav k 
poslednímu 
dni úč. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 150 334

I. Zásoby celkem 0 90

7. Zboží na skladě a v prodejnách 0 90

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 150 244

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

Aktiva celkem                                                                                         150                                      334

PASIVA
stav k 
poslednímu 
dni úč. období

A. Vlastní zdroje celkem 150 334

I. Jmění celkem 1 1

1. Vlastní jmění 1 1

II. Výsledek hospodaření celkem 149 333

1. Účet výsledku hospodaření x 183

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 112 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 37 150

Pasiva celkem                                                                                             150                   334

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (k 31.12. 2016 v celých tis. Kč)

stav k 1.dni
úč. období

stav k 1.dni
úč. období
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VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁT

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 0

II. Změny stav zásob vlastní činnosti a aktivace 0

III. Osobní náklady 0

IV. Daně a poplatky 0

V. Ostatní náklady (dary) 132

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvroba rezerv a opravných položek celkem 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0

VIII. Daň z příjmů 0

Náklady celkem                                                                                    132

B.  VÝNOSY

I. Provozní dotace 0

II. Přijaté příspěvky (dary) 315

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 0

IV. Ostatní výnosy 0

V. Tržby z prodeje majetku 0

Výnosy celkem                                                                                     315     

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                         183

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (k 31.12. 2016 v celých tis. Kč) Výkaz zisku a ztrát (k 31.12. 2016 v celých tis. Kč)
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Firma ATEX věnovala Nadačnímu fondu APOLENA celkem 5 kusů cyklistických dresů v barvách NF APOLENA. 
Dresy získali ti dárci, kteří v březnu 2016 podpořili náš fond nejvyšší finanční částkou. 
V cyklodresu ATEX s logem Apoleny jezdí mj. Zdena Fleglová, emeritní vedoucí Dismanova rozhlasového dětského 
souboru, baletka Nela Petrová, ekonomická redaktorka Zuzana Kohoutová a samozřejmě zakladatelka NF APOLENA 
Petra Horáková Krištofová.
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PODĚKOVÁNÍ

Nadační fond APOLENA děkuje všem firmám, organizacím a jednotlivcům, 
kteří ho v roce 2016 finančně, morálně či jinak podpořili.

Zejména děkuje jednotlivcům, kteří poskytli laskavou výpomoc bez nároku na honorář:
- Paní Karolíně Šulcové - Saidlové a paní Nadě Vacovské za vedení účetnictví,

- panu Petru Houbovi za pomoc při úpravě kódu webových stránek,
- paní "iff" za ochotu pomoci prakticky s čímkoliv,

 - paní Josefině Pekárkové za nejkrásnější péefko pod sluncem.

Děkujeme paní Ing. Evě Jechové za zprostředkování komunikace s vedením VFN v Praze.  

Novinářům a spolupracovníkům redakcí za medializaci našich dobročinných aktivit, zejména:
- paní Janě Klusákové a panu Tomáši Skřivánkovi.

Nadační fond APOLENA dále děkuje:
- firmě ATEX- spol. s r.o. za krásné dresy,

- lékárnám PILULKA za poskytnutí slevových kupónů,
- společnostem OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O. 

a MEDITRADE spol. s r.o., a to za výbornou spolupráci.
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Datum zápisu: 
13. prosince 2013

Právní forma: Nadační fond
IČ: 023 99 385

Tel.: +420 603 740 112
Email: apolena@apolena.eu

Ke Stírce 1845/39
182 00 Praha 8

Web: www.apolena.eu
www.facebook.com/nfapolena

NADAČNÍ REJSTŘÍK

SÍDLO

KONTAKT

ÚDAJE
NADAČNÍHO FONDU 

APOLENA

Nadační fond je zapsán v nadačním 
rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze v oddílu N, vložce číslo 1079

TRANSPARENTNÍ ÚČET
777 00 777 / 2010



Vydal Nadační fond APOLENA v květnu 2017.
Pro Nadační fond zpracovala PHK MARKETING s.r.o., PHK.CZ © 2017




