Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za
rok 2006

Nada ní fond podporuje výzkum v oblasti mnoho etného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc
pacient m s mnoho etným myelomem.
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Poslání nada ního fondu
Nada ní fond vznikl na podzim v roce 2001 a snaží se dostat do pov domí široké ve ejnosti.
Hlavním impulsem pro jeho vznik byla nutnost dalšího zabezpe ení výzkumu mnoho etného
myelomu a vytvo ení koordina ního centra s p sobností na území R a SR.
Od samotného po átku innosti považuje Správní rada spole n se zakladateli nada ního
fondu za sv j úkol v souladu se Statutem nada ního fondu pomáhat pacient m (klient m)
v boji s touto záke nou chorobou. Protože nada ní fond je ú elovým fondem, snaží se od
za átku rovn ž ú inn pomáhat p i vybavení specializovaných laborato í p ístroji, dále o
zkvalitn ní pé e o pacienty a spolupracuje na zlepšení pracovních podmínek léka ského
personálu. Hlavním obsahem innosti je tedy podpora výzkumu mnoho etného myelomu
(MM) a úsilí o zabezpe ení kvalitního zpracování výzkumných dat, dále finan ní podpora p i
nákupu moderních diagnostických p ístroj nezbytných pro výzkum MM, podpora vzd lávání
zdravotnického personálu v oblasti MM a p edevším podpora kvalitního a pln dostupného
informa ního servisu pro pacienty a jejich blízké. Další prost edky jsou užívány na zajišt ní
benefi ních akcí, které slouží mimo všeobecn známé poslání také k setkávání pacient
s léka i a p áteli na kulturním poli.

Základní informace
Nada ní fond CMG byl založen dle Zákona .227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nada ních
fondech), zaregistrován a dnem 5.listopadu 2001 zapsán v nada ním rejst íku vedeném u
Krajského soudu v Brn , oddíl N, vložce . 245.
Název:

eská myelomová skupina, nada ní fond

Sídlo: Léka ská fakulta, Komenského nám. 220/2, Brno 662 43
Identifika ní íslo: 26266148
Z izovatelé: Prof.MUDr. Zden k Adam, CSc.
Doc.MUDr. Ji í Mayer, CSc.
Ing. Ji í 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 nada ního fondu
P edseda správní rady:
prof.MUDr. Roman Hájek, CSc.
Místop edseda správní rady: MUDr. Marta Krej í, Ph.D.
len správní rady:
Prof.MUDr.Ji í Vorlí ek, CSc.
Revizor:
Ing. So a Bou ková

innost a aktivity nada ního fondu
V roce 2006 nada ní fond pokra oval v rozvíjení dalších nových aktivit ve prosp ch pacient
s onemocn ním MM. D tské divadelní p edstavení se stalo již tradi ní benefi ní akcí.
V roce 2006 prob hl ve prosp ch nada ního fondu již pátý ro ník divadelního p edstavení
D ti na pomoc onkologii . Toto p edstavení prob hlo op t v bezbariérovém divadle Barka
24.b ezna 2006.
Pacientský seminá pro pacienty s MM a jejich rodinné p íslušní i p átele byl zorganizován
s velkým úsp chem již podruhé. Prob hl 1. a 2. zá í 2006 v Pod bradech. Svou náplní
umožnil pacient m seznámit se s problémy a výhodami standardní lé by mnoho etného
myelomu a také s novými trendy v lé ení jejich onemocn ní.
P edešlý ro ník ukázal, jak d ležitá je pé e také o rodinné p íslušníky pacient . Proto byl
vy len n v tší asový prostor pro diskusní klub s p íbuznými nemocných. Problematiku s
nimi probírali odborní léka i a dva klini tí psychologové. I v tomto roce se prokázalo, že
podobné aktivity mají velký význam nejen pro pacienty, ale také pro jejich p íbuzné.
Pacientský seminá se stal zárove platformou pro vznik samostatné pacientské organizace –
Klubu pacient s mnoho etným myelomem.
Úsp ch obou seminá je pro nada ní fond nejen výzvou, ale také velkým závazkem.
Úsp šn se rozvíjí spolupráce s Mezinárodním myelomovým fondem (Internatiol Myeloma
Foundation - IMF). Pacientského seminá e se zú astnila prezidentka IMF paní Susie Novis a
pan prof. Brien Durie.
Nada ní fond k pacientskému seminá i vydal již tvrté íslo zpravodaje pro pacienty pod
názvem Ob asník CMG, který se zabývá sd lováním informací d ležitých pro nemocné
s mnoho etným myelomem. Zpravodaj se snaží reagovat na dotazy a podn ty pacient . Proto
toto tvrté íslo bylo zam eno na výživu, rehabilitaci a relaxaci.
Také v roce 2006 se nada ní fond zam il na vydání publikací se zam ením na odbornou
lé bu mnoho etného myelomu. Jedná se o informa ní brožuru: Jak žít s myelomem.
Dále nada ní fond podporuje klinickou studii CMG 2002, zvlášt pak v oblasti organizace,
sb ru dat a pojišt ní studie.
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Spolupracující organizace a osoby
D tský divadelní soubor Domino
Masaryk v onkologický ústav

D ti na pomoc
onkologii
Ob asník
CMG

Mediální partne i
Rádio Prohlas
Odd lení programátor CBA MU Brno
KAM v Brn
Deník Rovnost

P ehled nada ních dárc a podporovatel
Dárci nad 10.000,- K za období 1/2006 – 12/2006
Amgen s.r.o.
100.000,Jihomoravská plynárenská a.s.
20.000,Chance a.s.
10.000,IMMUNOTECH a.s.
260.249,International Myeloma Group
166.234,89
NOVARTIS s.r.o.
1,000.000,NovoNordisk s.r.o.
515.120,Sykora s.r.o.
120.000,Janssen – Cilag s.r.o.
115.000,Ray service s.r.o.
100.000,Grifols s.r.o.
80.000,Otto Holec
11.111,Vlasta Lukášová
20.000,V ra Kocmanová
20.000,Dárci do 10.000,- K za období 1/2006 – 12/2006
MUDr. Zden k Bauer
2.000,Miroslav Samek
2.000,Ladislav Fiala
2.000,Milan Dvo á ek
5.000,Ing. Ji í Viktorin
5.000,JUDr. Ji í Vrbka
10.000,paní Berková
10.000,Drobní dárci celkem
182.950,-
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Ú etnictví nada ního fondu

Ú etnictví nada ního fondu je vedeno a ú etní uzáv rka byla p ipravena v souladu se
Zákonem .563/1991 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a dopl k a s ním spojených provád cích
opat ení. Osobou odpov dnou za ú etnictví byla v období 1/2006–12/2006 paní Katrin
Stuchlíková.
B žný ú et je veden u KB a.s., pobo ka Brno – m sto pod . 278677640217
Na tomto ú tu bylo k 1.1.2007 celkem 2,061.778,41 K
P iznání k dani z p íjmu nada ního fondu za období 1/2006 – 12/2006 bylo ádn zpracováno
a bylo odesláno Finan nímu ú adu v Brn .

Výkaz zisk a ztráty ve zjednodušeném rozsahu(v tis.K ):
Hl. innost Hosp. innost
A.
Náklady celkem
1.887,5 422,5
I.
Spot ebovaní nákupy celkem
108
17
II.
Služby celkem
601,5
III. Osobní náklady celkem
1.062
19,5
IV. Dan a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
95
386
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek
VII. Poskytnuté p ísp vky celkem
VIII. Da z p íjmu
B. Výnosy celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Zm na stavu vnitroorganiza ních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a opr.položek
VI. P ijaté p ísp vky celkem
VII. Provozní dotace celkem
C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
D. Výsledek hospoda ení po zdan ní

3.506
143

447
447

604
2.759
1.619,5
1.619,5

24,5
24,5
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis.K ):
AKTIVA
Stav k 1.dni
ú .období
Aktiva celkem
2.185
A. Dlouhodobý majetek
953
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
96
II. Dlouhodobý hmotný majetek
1.337
III. Dlouhodobý finan ní majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
-475
celkem
B. Krátkodobý finan ní majetek celkem
480
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finan ní majetek celkem
752
IV. Jiná aktiva celkem
PASIVA
Pasiva celkem
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jm ní celkem
II. Výsledek hospoda ení celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem

Stav k posled.
dni ú .období
3.744
1.253
96
1.632
-475
443
2.048

Stav v b žném
ú etním období
2.185
1.377
990
1.377
808

Stav v minulém
ú etním období
3.744
3.022
990
2.032
722

808

722

Revizní zpráva o hospoda ení nada ního fondu CMG za rok 2006
P i kontrole ú etnictví nada ního fondu
nebyly zjišt ny žádné nedostatky.

eská myelomová skupina dne 21.dubna 2007

Ú etní knihy jsou vedeny podle Zákona o ú etnictví 563/1991 Sb. a eských ú etních
standard . Všechny doklady jsou po asové a v cné stránce správné a odpovídají platným
p edpis m.
Finan ní z statek na b žném ú tu k 31.12.2006 inil 2,061.778,41 K .
Z statek pokladny tuzemské k 31.12.2006 inil 9.567,50 K .
Z statek pokladny zahrani ní k 31.12.2006 inil 0,00 EUR a 0,00 GBP.
Ing. So a Bou ková

6

Zpráva správní rady nada ního fondu
Správní rada nada ního fondu eské myelomové skupiny konstatovala p i hodnocení aktivit
uskute n ných v roce 2006, že základní poslání nada ního fondu je dodržováno a úm rn
možnostem fondu napl ováno.
Jedním z d ležitých cíl nada ního fondu je "Podpora výzkumu v oblasti mnoho etného
myelomu - preklinického i klinického". Zde fond celoro n p ispívá výrazným zp sobem na
zajišt ní plat výzkumné sestry a manažerek nada ního fondu, jejichž práce je nezbytná pro
vyhodnocování výsledk výzkumu a pro bezproblémový chod nada ního fondu v souladu
s jeho hlavním posláním, dále na pr b žná statistická hodnocení a rovn ž i na p ístrojové
vybavení.
Dalším d ležitým posláním nada ního fondu je "Vytvá ení podmínek pro spolupráci
výzkumník a léka
eské republiky v oblasti mnoho etného myelomu". Správní rada
konstatovala, že se lenové fondu aktivn zapojují do inností eské myelomové skupiny a
pomáhají uspo ádat ro ní pravidelné setkání i pravidelné odborné seminá e. Nada ní fond
také podpo il n které léka e a doktorandy p i jejich odborných aktivitách – aktivní prezentace
na tuzemských i mezinárodních odborných sjezdech týkající se problematiky mnoho etného
myelomu a podpora jejich publika ní innosti v tuzemských i zahrani ních tišt ných
periodikách.
Nejd ležit jším úkolem nada ního fondu je „Podpora v novaná nemocným, stejn tak i
vytvá ení podmínek pro profesionální poskytování informací nemocným a jejich blízkým“. V
této oblasti je nutno zd raznit užite nost Ob asník , reedice informa ních brožur, po ádaní
anket pro nemocné, na jejichž základ pracovníci fondu iní další kroky ve zlepšování
informovanosti nemocných. Mimo ádn je cen n modelový vzor ekárny pro onkologicky
nemocné ve FN Brno, na kterou nada ní fond p isp l vybavením, a zvlášt pak organizací
dobrovolník a zajišt ním servisu ob erstvení a dalších služeb pro ekající a mén mobilní
nemocné. S velmi kladnou odezvou se setkal 2. vzd lávací seminá pro pacienty a jejich
blízké, který se uskute nil za átkem zá í 2006 v Pod bradech.
Správní rada konstatovala, že plány nada ního fondu pro rok 2007 budou p edevším
pokra ovat ve všech dosavadních innostech a dále prohlubovat zvlášt aktivity v oblasti
v nované nemocným s mnoho etným myelomem. Jejich realizace by m la prob hnout ve
spolupráci s mezinárodními nadacemi i nada ními fondy podobného typu.
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Pod kování
Správní rada nada ního fondu d kuje všem sponzor m a dárc m, kte í podpo ili náš nada ní
fond (finan n , materiáln i jinak) za jejich podporu a pomoc. Velice si vážíme každého
daru bez ohledu na jeho hodnotu. Je to pomoc, bez které bychom zase my nemohli pomáhat
jiným. D kujeme.

V Brn 13.9.2007

p edseda Správní rady
Prof.MUDr. Roman Hájek, Csc.

místop edseda Správní rady
MUDr. Marta Krej í, Ph.D.

len Správní rady
Prof., MUDr. Ji í Vorlí ek,CSc.
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