Zpráva občanského sdružení České myelomové
skupiny za rok 2005
Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků,
jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané mnohočetný myelom.
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Úvodní slovo
Česká myelomová skupina v roce 2005 působí již čtvrtým rokem v oblasti výzkumu a
vývoje mnohočetného myelomu. Občanské sdružení soustředilo se v uplynulém období
především na své dva hlavní programy - studii „4W“ a Studii CMG 2002. Úspěšně se
rozvinula spolupráce na Ludwigově studii a příprava na nové studie, které mají být zahájeny
v roce 2006. Rok 2005 stejně jako předchozí rok se nesl ve vzájemné spolupráci
s cytogenetiky a dalšími specialisty působícími v oblasti hematoonkologie.

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.“
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Organizace občanského sdružení
Předseda:
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Výkonný tajemník: Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.

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. Na konci roku 2005 byl
počet členů CMG 152.

Činnost a aktivity občanského sdružení
Ve spolupráci s CMG nadačním fondem bylo vydáno několik publikací, především 3.
číslo Občasníku CMG zaměřeného na problematiku nemocných s MM, dále pak publikace
informující o nových léčebných metodách a přípravcích (Léčba thalidomidem, Léčba
Velcade, Klinické studie a myelom). Uskutečnil se další ročník kongresu CMG
v Čejkovicích, ve dnech 1. a 2. dubna 2005 a jeho program byl rozšířen jak o přednášky
určené cytostatikům, tak o sekci určenou pro ortopedy.

Účetnictví občanského sdružení
Účetnictví občanského sdružení je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se
Zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích
opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byla v období od 1/2005 do 12/2005 paní Katrin
Stuchlíková.
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno-město pod č. 278711040267
Na tomto účtu bylo ke dni 31.12.2005 celkem
479.053,57 Kč.
Zůstatek v pokladně byl k 31.12.2005 v hotovosti
999,- Kč.
K 1.1.2004 převedlo občanské sdružení své účetnictví z jednoduchého účetnictví na
podvojné. Protokol o převodu je uložen v kanceláři CMG občanského sdružení.
Přiznání k dani z příjmu občanského sdružení za období 1/2005 – 12/2005 bylo řádně
zpracováno a bylo doručeno Finančnímu úřadu v Brně dle požadavku Zákona o účetnictví.

Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč):
Text
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek
celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmu celkem
Náklady celkem
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
činnost
42
213
1.540
0,5
21
16,5

Hospodářská
činnost
162

1.833

162

1.198,5

219

588
317,5
2.104
271
271

219
57
57

Rozvaha ve zjednodušením rozsahu (v tis. Kč)
Aktiva
Stav k 1. dni účetního Stav k poslednímu dni
období
účetního období
90
91
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
126
121
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
-36
-30
247
483
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
1
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
247
480
IV. Jiná aktiva celkem
2
Aktiva celkem
337
574

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k 1. dni účetního Stav k poslednímu dni
období
účetního období
164
506
253
268
-89
238
173
68
173

68

337

574

Revizní zpráva o hospodaření občanského sdružení Česká myelomová skupina za rok 2005
Při kontrole účetnictví občanského sdružení Česká myelomová skupina dne 5.dubna 2006
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Účetní knihy jsou vedeny podle Zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a Českých účetních
standardů. Všechny doklady jsou po časové a věcné stránce správné a odpovídají platným
předpisům.
Finanční zůstatek na běžném účtu k 31.12.2005 činil 479 053,57 Kč.
Zůstatek pokladny k 31.12.2005 činil 999,00 Kč.
Prim. MUDr. Libuše Novosadová

MUDr. Michal Chrz
Ing. Soňa Boučková

Zpráva předsednictva občanského sdružení

Poděkování

V Brně 2006
Za občanské sdružení

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.,
předseda občanského sdružení

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
výkonný tajemník

