
 
 
 
 

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za 
rok 2003 

Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc 
pacientům s mnohočetným myelomem. 
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Poslání nadačního fondu 
 

Nadační fond vznikl na podzim v roce 2001 a snaží se dostat do povědomí široké veřejnosti. 
Hlavním impulsem pro jeho vznik byla nutnost dalšího zabezpečení výzkumu mnohočetného 
myelomu a vytvoření koordinačního centra s působností na území  ČR  a SR. 
           
Od samotného počátku činnosti považuje Správní rada společně se zakladateli nadačního 
fondu za svůj úkol v souladu se Statutem nadačního fondu (jehož znění je přílohou této 
Zprávy) pomáhat pacientům (klientům) v boji s touto zákeřnou chorobou. Protože nadační 
fond je účelovým fondem, snaží se od začátku rovněž o účinnou pomoc při  vybavení 
specializovaných laboratoří přístroji, zkvalitnění péče o pacienty a zlepšení pracovních 
podmínek lékařského personálu. Hlavním obsahem činnosti úsilí o finanční zabezpečení 
zpracování výzkumných dat (formou zaměstnání výzkumné sestry),  doplnění moderních 
diagnostických přístrojů, vzdělávání zdravotnického personálu, kvalitní a kvalifikovaný servis 
pro pacienty a jejich blízké. Další prostředky jsou užívány na zajištění benefičních akcí, které 
mají mimo své všeobecně známé poslání, také funkci střetávání se pacientů s lékaři a přáteli 
na kulturním poli. 
 
 
 
 
 
 
 

Základní informace 
 
Nadační fond CMG byl založen dle Zákona č.227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nadačních 
fondech) zaregistrován a dnem 5.listopadu 2001 zapsán v nadačním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložce č. 245. 
 
Název:  Česká myelomová skupina, nadační fond 
 
Sídlo: Lékařská fakulta, Komenského nám. 220/2, Brno 662 43 
 
Identifikační číslo: 26266148 
 
Zřizovatelé:  Prof.MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 
                      Doc.MUDr. Jiří Mayer, CSc. 
                      Ing. Jiří Hanzelka 
Kontakty:  
tel.:     532 233 551 
fax:     532 233 603 
e-mail: r.hajek@fnbrno.cz
http://www.myeloma.cz
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Organizace nadačního fondu 
 
Předseda správní rady:           Doc.MUDr. Roman Hájek, CSc. 
Místopředseda správní rady: MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. 
Člen správní rady:                   Prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc. 
Revizor:                                     Ing. Soňa Boučková 

 
 
 
 
 
 
 

Činnost a aktivity nadačního fondu 
  
Jedním ze zdrojů finančních prostředků jsou benefiční akce. V uplynulém období byly 
uskutečněny tři benefiční akce – jedna výstava a jedno divadelní představení.  Vstupní akce 
"Brněnské hotely na podporu onkologicky nemocným" organizovaná v únoru 2003 se 
nesetkala s předpokládaným zájmem oslovené skupiny hoteliérů. 
 
První úspěšnou akcí roku 2003, která proběhla ve prospěch nadačního fondu, bylo divadelní 
představení dětského souboru Domino. Již druhý ročník tohoto divadelního představení 
s názvem Děti na pomoc onkologii se uskutečnilo 20. května 2003 za spolu účinkování 
studentů gymnázia na Slovanském náměstí. 
 
 
Druhá akce která byla uspořádána, byla výstava obrazů s tematikou zátiší. Tato výstava 
proběhla opět za podpory výtvarné skupiny Pátečníci a Masarykovy university v Brně, 
Přírodovědecké fakulty. Akce pod názvem ZÁTIŠÍ 2003 se uskutečnila od 16.června 2003 do 
30.června 2003. 
 
Další aktivitou nadačního fondu bylo vydání prvního čísla zpravodaje pro pacienty pod 
názvem Občasník CMG, který je zaměřený na přenos užitečných informací pro nemocné. 
Vedle  řady užitečných informacích získávají nemocní informace o nárocích ve vztahu ke 
zdravotním pojišťovnám. V části "Odpovědi na otázky" lékaři odpovídají na nejčastější 
problémy a otázky, které zajímají naše pacienty. Dále nadační fond podporuje klinickou studii 
CMG 2002, zvláště pak v oblasti organizace, sběru dat a pojištění studie. 
                 
 
Spolupracující organizace 
Výtvarná skupina Pátečníci Zátiší 2003 
Dětský divadelní soubor Domino Děti na pomoc 

onkologii 
Masarykova universita v Brně, 
Přírodovědecká fakulta 

Zátiší 2003 

Redakce časopisu 4x4 Automagazín Čekárna pro 
pacienty 

Redakce časopisu ReGeNeRaCe Čekárna pro 
pacienty 
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Mediální partneři 
Rádio Proglas 
Oddělení programátorů CBA MU Brno 
 
 
 
 

Přehled nadačních dárců a podporovatelů 
 
 
Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2003 – 12/2003 
Alstom Power 150.000,-
Jihomoravské plynárny, a.s. 40.000,-
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 200.000,-
Pharmacia Česká republika s.r.o. 25.000,-
Schering Plough Central East AG 172.000,-
Vlasta Lukášová 20.000,-
JUDr.Wallová 60.000,-
Pfizer spol. s r.o. 63.000,-
Ing. Hanák 100.000,-
RAY service s.r.o. 150.000,-
Sanofi 10.000,-
Ing.P.Halama 10.000,-
Ing. Holec 11.111,-
 
Dárci do 10.000,- Kč za období 1/2003 – 12/2003 
OSSKO 1.000,-
Hotel Bílá růže 3.000,-
Z. Křikava 3.000,-
 
Věcné dary za období 1/2003 – 12/2003 
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 17.842,-
RAY service s.r.o. 47.802,-
 

 
Účetnictví nadačního fondu 

 
Účetnictví nadačního fondu 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 1/2003–12/2003  
paní K.Stuchlíková. 

 
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno – město pod č. 278677640217 
Na tomto účtu bylo k 1.1.2004 celkem 256.833,43 Kč 
Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 1/2003 – 12/2003 bylo řádně zpracováno 
a je připraveno k odeslání Finančnímu úřadu v Brně. 
 
 
 
 

 4



Zdroje finančních prostředků (v tis.Kč): 
Dary od právnických osob 664
Dary od fyzických osob 224
Úroky v bance 0,5
Hmotný majetek  1.6271

Nehmotný majetek 64,5
Příjem z benefičních akcí 191,5
 
Výdaje nadačního fondu (v tis.Kč): 
Technické vybavení  703
Služby pro pacienty 31
Podpora výzkumu 25
Závazky nadačního fondu 1.050
Náklady na benefiční akce 47
Vzdělávání lékařů a zdravotního personálu 22
Režie nadačního fondu 44
Mzdové prostředky a zákonné pojištění 324
 
Dary nadačního fondu jiným organizacím (v tis.Kč) 
FN Bohunice – vybavení kanceláře doktoran-
dů pracujících na výzkumu v oblasti myelomu 
a hematoonkologie 

306

Speciální zdravotnické přístroje (Hopkins II. 
Telescope 30°; Strobel Arthoscope Sheath; 
Blunt Obtrator) 

100

 
 
 

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu CMG za rok 2003 
 
Při kontrole účetnictví nadačního fondu Česká myelomová skupina dne 2.dubna 2004  nebyly  
zjištěny žádné nedostatky. 
 
Účetní knihy jsou vedeny podle zásad jednoduchého účetnictví a všechny doklady  
po věcné i cenové správnosti odpovídají platným předpisům. 
 
Finanční zůstatek na běžném účtu k 31.12.2003 činil 265.833,43 Kč. 
Zůstatek pokladny k 31.12.2003 činil 4.479,50 Kč. 
 
Darované peněžní prostředky s konkrétní specifikací byly čerpány dle uzavřených darovacích 
smluv.  
 
                                                                                                     
V Brně dne  6.dubna 2004                                                            Ing. Soňa Boučková                             
 
 

                                                           
1 V této částce je započítán přístroj (cytometr) v celkové hodnotě 1.470.000,- Kč. Nadační fond podle 
splátkového kalendáře již uhradil 420.000,- Kč. Zbývající dosud neuhrazená částka je evidována v závazcích 
nadačního fondu. 
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Zpráva správní rady nadačního fondu

 
Správní rada  České myelomové skupiny, nadačního fondu konstatovala při hodnocení  aktivit 
uskutečněných v  roce 2003,  že základní  poslání nadačního fondu je dodržováno a úměrně 
možnostem fondu naplňováno.  

V oblasti cíle nadačního fondu "Podpora výzkumu v oblasti mnohočetného myelomu - 
preklinického i klinického" přispívá fond celoročně výrazným způsobem na zajištění platů 
výzkumných manažerek, statistická hodnocení a rovněž i přístrojové vybavení (zakoupení 
flowcytometru).  

Při naplňování cíle nadačního fondu "Vytváření podmínek pro spolupráci výzkumníků 
a lékařů České republiky v oblasti mnohočetného myelomu" se členové fondu aktivně zapojují 
do činnosti České myelomové skupiny a pomáhají uspořádat roční setkání i pravidelné 
odborné semináře.  
       Podstatná část aktivit nadačního fondu je věnovaná nemocným a vytváření podmínek pro 
profesionální poskytování informací nemocným a jejich blízkým. V této oblasti je nutno 
zdůraznit užitečnost Občasníků, reedice informačních brožur, pořádaní anket pro nemocné, na 
jejichž základě pracovníci fondu činí další kroky ve zlepšování informací pro nemocné.  
Mimořádně je ceněn modelový vzor čekárny pro onkologicky nemocné ve FN Brno, na 
kterou nadační fond přispěl vybavením (téměř 300 tis. Kč), ale zvláště pak organizací 
dobrovolníků a zajištěním servisu občerstvení a dalších  služeb pro čekající a méně mobilní 
nemocné. 
 Správní rada konstatovala, že plány nadačního fondu pro rok 2004 budou prohlubovat  
zvláště naše aktivity v oblasti věnované nemocným. Jejich realizace by měla proběhnout ve 
spolupráci s mezinárodními nadacemi i nadačními fondy podobného typu. Klíčové pro rozvoj 
a umožnění naplnění plánů pro rok 2004 bude úspěšnost benefičních akcí (plánovány jsou 
všechny tradiční  či nově benefiční dražba obrazů)  a štědrost sponzorů.  
 

Poděkování 
 

                  Správní rada nadačního fondu chce na závěr poděkovat všem sponzorům, kteří 
podpořili náš nadační fond (finančně, materiálně či jinak) za jejich podporu a pomoc. 
 
 
 
V Brně 27. 8. 2004 
                                                           

předseda Správní rady 
Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

 
místopředseda Správní rady                                                              člen Správní rady 
MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.                                                      Prof. MUDr. Jiří Vorlíček,CSc. 
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