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Zpráva občanského sdružení České myelomové 
skupiny za rok 2010 

 
 
 
Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných 
pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané mnohočetný 
myelom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
 
Úvodní slovo 
Základní informace 
Organizace občanského sdružení 
Členská základna 
Činnost a aktivity občanského sdružení 
Přehled majetku a závazků 
Přijaté dary 
Přehled využití majetku 
Poskytnuté dary 
Revizní zpráva 
Zpráva předsednictva občanského sdružení 



2 
 

Úvodní slovo 
 
Česká myelomová skupina (CMG) je neziskovou organizací, která působí v oblasti výzkumu 
a vývoje mnohočetného myelomu. CMG se snaží svou činnost zaměřit na několik nosných 
programů. Mezi hlavní priority v roce 2010 bylo aktivní zapojení se do mezinárodní  klinické 
studie a pokračování výzkumného projektu - registru RMG (Registr Monoklonálních 
Gamapatií). CMG se také v roce podílela a aktivně pomáhala Klubu pacientů mnohočetný 
myelom.  
 
 

 Poslání občanského sdružení 
 
Občanské sdružení bylo založeno 15. března 2002 v Čejkovicích na celorepublikovém setkání 
lékařů z ČR i Slovenska, věnujících se problematice mnohočetného myelomu (dále jen MM). 
Posláním organizace je podpora výzkumu a vývoje ve vymezeném úseku monoklonálních 
gamapatií včetně organizace společných studií, prosazení moderních postupů v diagnostice a 
léčbě MG do klinické praxe s periodickou inovací diagnostických a terapeutických postupů 
(„guidelines“), podpora odborných týmů lékařů a zdravotnického personálu, prosazení široce 
zaměřené spolupráce mezi lékaři včetně jejich dalšího vzdělávání a uplatnění moderních 
trendů spolupráce s nemocnými včetně zlepšení úrovně jejich informovanosti. 
 
 

 Základní informace 
 
Občanské sdružení CMG bylo založeno dle Zákona č. 38/1990 Sb. (Zákon o sdružování 
občanů) a zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR, úsekem sdružování pod č.j. VS/1-1/50 
323/02-R dne 29.5.2002. ČHS JEP dne 4. 6. 2003 přijala CMG jako „Myelomovou sekci 
ČHS pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu.“ 
 
 
 
Název:   Česká myelomová skupina, občanské sdružení 
Sídlo:   FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO:   26593491 
DIČ:   CZ26593491 
 
Navrhovatelé: Přípravný výbor 

- prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 
- prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 
- prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. 

 
Kontakty: 
tel.:   532 233 551 
fax:   532 233 603 
e-mail:                        r.hajek@fnbrno.cz  
 
Předseda:  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 
1. tajemník:             doc. MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 
2. tajemník:               MUDr. Jan Straub 
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 Členská základna 
 
Členy občanského sdružení mohou být právnické i fyzické osoby, které projeví o toto členství 
zájem. Podmínky přijetí nových členů a typ jejich členství řeší Stanovy občanského sdružení, 
které jsou uveřejněny na webových stránkách sdružení.  
 
 

 Činnost a aktivity občanského sdružení 
 
Česká myelomová skupina (CMG) v roce 2010 působí již osmým rokem jako občanské 
sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií.  
 
Stěžejní akcí České myelomové skupiny byl již VIII. národní workshop Mnohočetný myelom 
a roční setkání České myelomové skupiny, který se uskutečnil ve dnech 23. - 24. dubna 2010 
a vzhledem k narůstajícímu zájmu se organizátoři rozhodli přestěhovat tuto aktivitu do větších 
prostor v Mikulově. Program byl opět rozdělen do dvou sekcí – pracovní a edukační a v rámci 
workshopu zasedaly flowcytometrický a cytogenetický board. Závěry workshopu opět 
přispěly ke zkvalitnění péče o pacienty s mnohočetným myelomem jak v oblasti klinické, tak 
i laboratorní a výzkumné. 
 
Další edukačně orientovanou akcí byl již V. ročník workshopu zaměřeného na standardizaci 
vyšetřovacích metod u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií. Mezi 
přednášejícími byli významní experti z Itálie, Velké Británie, Španělska a Dánska a pracovní 
sekce se již tradičně zúčastnili i zástupci pracovišť v Maďarsku, Polsku a ze Slovenska. I 
v tomto roce se podařilo navodit příznivou atmosféru pro vzájemnou spolupráci a přítomní 
projevili zájem o sjednocení vyšetřovacích metod, tentokrát v oblasti zaměřené na 
flowcytometrii a genomiku. Spolupráce ve výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální 
gamapatie pokračovala i v roce 2010 s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno 
v rámci univerzitního centra Babákův výzkumný institut, který vznikl přejmenováním 
Univerzitního výzkumného centra – Česká myelomová skupina.  
 
Česká myelomová skupina se kontinuálně snaží odporovat publikování v domácích i 
zahraničních odborných časopisech. I v roce 2010 členové CMG svou publikační činností 
významně podíleli na povědomí o práci České myelomové skupiny ve světě. Jejich práce byly 
prezentovány v odborných periodikách. (36 článků, z toho 23 článků bylo zveřejněno 
v časopisech s IF.) 
 
V roce 2010 začal aktivní nábor pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem 
do mezinárodní klinické studie s číslem protokolu RV-MM-EMN-441, kterou Česká 
myelomová skupina, o.s. a Česká myelomová skupina, nadační fond koordinuje pro léčebná 
centra v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. V roce 2010 bylo do studie 
zařazeno 47 pacientů. Účast v této studii zajišťuje pacientům s nově diagnostikovaným 
myelomem nejmodernější léčebný přistup v současné době.  
V červenci 2010 Česká myelomová skupina podepsala smlouvu o spolupráci na další 
mezinárodní studii, tentokrát po pacienty s relabovaným mnohočetným myelomem s číslem 
protokolu  RV-MM-EMN-001 a v roce 2010 bylo do studie zařazeno 5 pacientů z center 
v ČR. 
Nábor pacientů do obou studií pokračoval i v roce 2011. 
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V průběhu celého roku byla věnována pozornost zvyšování kvalifikace lékařů a zdravotního 
personálu na edukačních seminářích a zahraničních stážích.  
 
V rámci ročního zasedání České myelomové skupiny proběhly volby předsednictva, revizní 
komise a předsedy sdružení.  
Součtem hlasů byli do předsednictva jmenováni: MUDr. Petr Kessler, MUDr. Jaromír 
Gumulec, MUDr. Dagmar Adamová, MUDr. Lenka Walterová a MUDr. Marek Wróbel. 
 
Z referenčních center byli do předsednictva zvoleni:  
FN Olomouc – prof. Vlastimil Ščudla, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. 
VFN Praha – doc. MUDr. Ivan Špička, MUDr. Jan Straub 
FNKV Praha – MUDr. Evžen Gregora, MUDr. Petr Pavlíček 
FN Hradec Králové – doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MUDr. Jakub Radocha 
FN Plzeň – MUDr. Miroslava Schützová, MUDr. Samuel Vokurka 
FN Brno – prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 
 
Do revizní komise CMG byla zvolena doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Libuše 
Novosadová a prim. MUDr. Štefan Repovský. 
 
Předsedou sdružení byl jednohlasně zvolen prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Místopředsedou 
CMG se stal doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. a MUDr. Jan Straub. 
 
Příští volby předsednictva a předsedy CMG se budou konat v roce 2014. 
  
 

Přehled majetku a závazků 
 

Česká myelomová skupina, občanské sdružení vlastní hmotný majetek, jehož výše je uvedena 
v účetní závěrce, která tvoří přílohu této výroční zprávy. 
Česká myelomová skupina, občanské sdružení nemá žádné významné pohledávky či závazky 
po lhůtě splatnosti. 
 
 

Přijaté dary 
 
Celgene s.r.o. 1.161.406,-- 
Roche s.r.o. 150.000,-- 
Janssen Cilag, s.r.o. 500.000,-- 
Drobní dárci (celkem) 1.200,-- 
 
 
 

Poskytnuté dary 
 

FN Hradec Králové 360.000,-- 
VFN Praha 261.000,-- 
Nemocnice Budapešť 13.732,-- 
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Přehled o použití majetku 
 
Příjmy za rok 2010 i ostatní majetek byly využívány k zabezpečení činnosti, pro kterou bylo 
občanské sdružení zřízeno. Jednalo se především o: 

o Podporu a spolupráce na klinických studiích. 
o Pokračování výzkumné spolupráce s Laboratoří experimentální hematologie a 

buněčné imunoterapie (LEHABI) při OKH FN Brno, s Laboratoří molekulární 
cytogeneticky – Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF a s Univerzitním 
výzkumným centrem – Česká myelová skupina při Masarykově Univerzitě . 

o Pokračování projektu CRAB jehož cílem je zvýšení informovanosti lékařů prvního 
kontaktu o mnohočetném myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a novinkách v 
oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit možnost včasné účinné léčby pro 
pacienty. 

o Kontinuální podporu vzdělávání odborné veřejnosti formou seminářů a workshopů 
s vazbou na další specialisty (ortopedie, neurologie, radiologie, nefrologie, a další) a 
podpora publikační činnosti v domácích i zahraničních odborných periodikách. 

 
 
Revizní zpráva o hospodaření občanského sdružení Česká myelomová skupina za rok 2010 
 
Zápis z jednání revizní komise konané dne 15 .4. 2011 
Přítomni: doc. MUDr. Marta Krejčí, PhD, MUDr. Libuše Novosadová 
 
Revizní komisi byla předložena účetní závěrka za rok 2010, obsahující rozvahu (bilanci) 
účetnictví, dále výkaz zisku a ztráty, a to jak v podobě předepsané vyhl. č. 504/2002 Sb. 
k zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., tak i v tabulkové podobě s připojeným komentářem a 
vysvětlivkami.  
 
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti za rok 2010 dosažena ztráta – 500.152,51 Kč a 
v činnosti, která je předmětem daně byl dosažen zisk + 1.611.251,93 Kč. Revizní komise 
informovala o tomto hospodářském výsledku předsednictvo České myelomové skupiny, které 
tento výsledek schválilo. 
 
1. Daňová přiznání podaná za rok 2010: 
 
a) Přiznání k dani silniční – 0 
 
b) Přiznání k dani darovací  
Majetek nabytý občanským sdružením k  financování činnosti, pro kterou bylo toto sdružení 
zřízeno, je osvobozen od daně darovací (zákon č. 357/1992 Sb., v platném znění, § 20 odst. 4 
písm. a). Veškerý bezúplatně nabytý majetek je nutno uvést v přiznání k dani darovací do 30 
dnů po skončení kalendářního roku.  
V předložené kopii přiznání k dani darovací za rok 2010: 
Příspěvky  a dary od nečlenů       1.812.606 Kč 
Poskytnuté dary           634.732 Kč 
Přijaté členské příspěvky              5.200 Kč 
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c) Přiznání k dani z příjmů  
Účetní zisk (náklady a výnosy organizace)       1.325.689 Kč  
Vyloučené výdaje z daňově účinných (náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně) 

+ 3.987.108 Kč 
Vyloučené příjmy z daňově účinných ( příjmy-výnosy, které nejsou předmětem daně)  

- 3.701.278 Kč 
Základ daně ke zdanění           1.611.522 Kč  
Částka §20 /7 zák. snižující ZD          - 483.456 Kč 
Odvedená 19% daň z částky 1.128.000 Kč            214.320 Kč 
Daňová úspora k uplatnění ve výši 19% z částky 483.456 Kč          91.856 Kč 
  
Příjmy a výdaje, náklady a výnosy byly dle §18 odst.7 zák.586/1992 vedeny odděleně tak, že 
je zřejmé, které příjmy jsou předmětem daně z příjmu právnických osob, a které předmětem 
daně nejsou, či jsou osvobozeny. 
Stanovení základů daně z příjmů je průkazné. Přiznání bylo podáno 30.3.2011 v termínu. 
 
Podle § 33 odst. 12 a 13 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní“), bylo družení zaregistrováno jako plátce 
daně z přidané hodnoty s účinností od 07.10.2010 a bylo mu přiděleno daňové identifikační 
číslo: DIČ CZ26593491. 
 
d) Předepsané pokuty a penále, manka, škody 
Úhrada sankcí (pozdní zaplacení faktury)             129,73 Kč   
Manka a škody nedoložené rozdíly v dokladech        16.898,99 Kč 
 
 
2. Inventarizace ke dni účetní závěrky 
a) Fyzická inventarizace hmotného majetku nebyla provedena. 
 
b) Dokladová inventarizace byla provedena při předávání účetnictví a stav k 31.12.2010 
souhlasil na stavy účtů.Veškeré nesrovnalosti v účetnictví pocházející z minulých let byly 
opraveny. 
 
 
3. Kontroly v r. 2010 
V roce 2010 neproběhla žádná kontrola. 
 
 
4. Tvorba opravných položek 
V roce 2010 nebyly tvořeny žádné opravné položky k pohledávkám a majetku 
 
 
5. Náležitosti účetních dokladů 
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 11 ukládá náležitosti účetních dokladů (kdo, kdy, komu 
zaplatil za co, kolik a podpisy osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za 
zaúčtování). Většina dokladů tyto náležitosti splňuje. 
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6. Úschova účetních dokladů a účetních závěrek 
Archivací účetních dokladů nebyla prozatím pověřená žádná odpovědná osoba. Účetní 
doklady jsou uloženy v samostatné místnosti, rozdělené na roky a v rámci složek jsou vedené 
odděleně doklady dle typu. 
 
 
7. Osobní náklady 
Osobní náklady jsou členěny na hlavní pracovní poměr a dohody o provedení práce a bylo 
účtováno a uhrazeno: 
Hrubé mzdy           1.271.991 Kč 
Dohody o provedení práce           523.581 Kč 
Pojištění             429.459 Kč 
Náklady byly pak v rámci závěrky kontrolovány dle činnosti a pracovišť. 
 
 
8. Závěr a doporučení 
Revizní komise předložila svou zprávu předsednictvu občanského sdružení České myelomové 
skupiny dne 15. 4. 2011. Revizní komise konstatovala, že v účetnictví za rok 2010 nebyly 
shledány závažné nedostatky. Revizní komise doporučuje pokračovat v kvalifikovaném a 
zodpovědném vedení účetnictví v souladu se současnými právními předpisy. Dále revizní 
komise trvá na doporučení předsednictvu o provedení auditu účetnictví 1x za 2-3 roky 
(naplánováno na rok 2011).  
 
 
 
 
 
 

 Zpráva předsednictva občanského sdružení 
 

  

V Brně  

 

Za občanské sdružení 

 

                                                prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.                        

                                                  předseda občanského sdružení 

 
 
 
 
 
   Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.                                        MUDr. Jan Straub 
                   1. tajemník                                                                       2. tajemník 


