
 

 

 

Zpráva občanského sdružení České myelomové 

skupiny za rok 2007 
 

 

 

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 (CMG) občanské sdružení je neziskovou organizací, která 

působí v oblasti výzkumu a vývoje mnohočetného myelomu. CMG se snaží svou činnost 

zaměřit na čtyři  hlavní programy. Mezi hlavní priority v roce 2007 patřilo zpracování 

klinických studií, mezinárodní spolupráce, výzkumný program a registr RMG – Registr 

Monoklonálních Gamapatií. CMG se na národní úrovni také podílela a aktivně pomáhala se 

založením klubu nemocných s mnohočetným myelomem.  

 

 

 

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 

Sídlo:   FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 

Identifikační číslo: 26593491 

 

Navrhovatelé: Přípravný výbor 

- Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 

- doc.  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:             MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 

2. tajemník:               prim. MUDr. Jan Straub 

 

 

 

 

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 2007 byl 

počet členů CMG 199. 

 

 

 

 

Činnost a aktivity občanského sdružení 

 

 

 Česká myelomová skupina (CMG) v roce 2007 působí již šestým rokem jako občanské 

sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohočetného myelomu.  

 

Rok 2007 stejně jako předchozí rok se nesl ve vzájemné spolupráci s cytogenetiky a dalšími 

specialisty působícími v oblasti hematoonkologie. CMG v roce 2007organizovala workshop 

zaměřený na problematiku mnohočetného myelomu, kterého se zúčastnili zástupci pracovišť 

v Polsku, Maďarsku a ze Slovenska.  

 

Ve spolupráci s CMG nadačním fondem bylo vydáno několik publikací pro nemocné, 

především 5. číslo Občasníku CMG zaměřeného na problematiku nemocných s MM, dále pak 

publikace informující o nových léčebných metodách a přípravcích. Uskutečnil se další ročník 

kongresu CMG ve Velkých Bílovicích, ve dnech 19. a 20. dubna 2007 jehož program byl 

rozšířen o pracovní workshop se změřením na nové léky.  

 

Nově byla věnována pozornost zvyšování kvalifikace lékařů a zdravotního personálu na 

speciálních seminářích a zahraničních stážích. Další novou aktivitou je podpora publikování 

v domácích i zahraničních odborných médiích. 

 

  

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 1/2007do 12/2007 paní Katrin 

Stuchlíková. 

      

      Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno-město pod č. 278711040267 

Na tomto účtu bylo ke dni 31.12.2007 celkem                         1.188.568,67   Kč. 

Zůstatek v pokladně byl k 31.12.2007 v hotovosti                                 9,00   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 1/2007 – 12/2007 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 Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

A. Náklady   

I. Spotřebované nákupy celkem 79  

II. Služby celkem 1.388  

III. Osobní náklady celkem 2.527  

IV. Daně a poplatky celkem   

V. Ostatní náklady celkem 179  

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek 

celkem 

16  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem   

VIII. Daň z příjmu celkem   

Náklady celkem 4.190  

B. Výnosy   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  275 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem   

III. Aktivace celkem   

IV. Ostatní výnosy celkem 3.247  

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek    

VI. Přijaté příspěvky celkem 1.506  

VII. Provozní dotace celkem   

Výnosy celkem 4.753 275 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 563 275 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 563 275 

 

Rozvaha ve zjednodušením rozsahu (v tis. Kč) 

Aktiva  Stav k 1. dni účetního 

období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 91 124 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 109 171 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -18 -47 

B. Krátkodobý majetek celkem 483 1.189 

I. Zásoby celkem   

II. Pohledávky celkem 3 -11 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 480 1.189 

IV. Jiná aktiva celkem   

Aktiva celkem 574 1.302 

 



Pasiva  Stav k 1. dni účetního 

období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 489 1.096 

I. Jmění celkem 489 1.096 

II. Výsledek hospodaření   

B. Cizí zdroje celkem 76 206 

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem   

III. Krátkodobé závazky celkem 76 206 

IV. Jiná pasiva celkem   

Pasiva celkem 574 1.302 

 

 

 

 

Revizní zpráva o hospodaření občanského sdružení Česká myelomová skupina za rok 2007 

 

Při kontrole účetnictví občanského sdružení Česká myelomová skupina dne 19. dubna 2008  

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 31.12.2007 činil 1.1885.568,67 Kč. 

Zůstatek pokladny k 31.12.2007 činil 9,00 Kč. 

 

 

MUDr.Mgr.Jiří Minařík                                                               MUDr. Michal Chrz 

 

 

Ing. Soňa Boučková 

 

 

 

 

 

Zpráva předsednictva občanského sdružení 

 

 Předsednictvo občanského sdružení České myelomové skupiny se v průběhu roku 

2007 scházelo v pravidelných intervalech a průběžně řešilo aktuální i perspektivní otázky 

činnosti.  

Na zasedání v průběhu výroční konference ve Velkých Bílovicích (17.-19.4.2008) 

byly projednány a schváleny teze Zprávy předsednictva za rok 2007, účetnictví občanského 

sdružení, revizní zpráva o hospodaření za rok 2007. Byla zdůrazněna nutnost prezentace 

výsledků činnosti CMG v renomovaných zahraničních časopisech a zhodnocen aktuální stav 

náběru nemocných v rámci studie  CMG 2002 a dalších klinických studií.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Poděkování 

 

      Na závěr nám dovolte poděkovat všem lékařům, odborným spolupracovníkům a 

zdravotnickému personálu za aktivní přístup a osobní vklad do řešení studie CMG 2002, 

neboť bez této spolupráce by nebyla klinická studie prakticky uskutečnitelná. Nutno ocenit 

podporu firem Jansen-Cilag, Roche, Novartis, Amgen a Schering, bez jejichž podpory by 

definované projekty nemohly být realizovány. 

 

 

V Brně  

 

 

 

Za občanské sdružení 

 

                                                Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,                         

                                                  předseda občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

   MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.                                     prim. MUDr. Jan Straub 

       1. tajemník                                                                             2.tajemník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Příloha k účetní závěrce daňového přiznání 

 

 

Textová část organizace Česká Myelomová skupina, občanské sdružení 

Za účetní období od 1.1.2007 do 31.12.2007 
 

1.  Popis účetní jednotky 

Organizace:                      Česká myelomová skupina, občanské sdružení 

IČ:                                     26 59 34 91 
Založení / vznik:               občanské sdružení vzniklo zápisem do registru Ministerstva  

                                          vnitra ČR 

Sídlo:                                 Brno – Bohunice, FN Brno Jihlavská 20 
Právní forma:                    občanské sdružení 

Spisová značka:                VS/1-1/50 323/02-R 

Hospodářský rok:              1.leden až 31.prosinec 
Předmět podnikání:             - podpora výzkumu a vývoj ve vymezeném úseku 

                                              hematologických chorob 

- podporovat a iniciovat kontakty lékařů a dalších odborníků 

z různých pracovišť 
- vytvářet společné diagnostické a léčebné protokoly 

- organizovat společné klinické studie 

- společně analyzovat a prezentovat výsledky léčby mnohočetného 
myelomu a dalších monoklonálních gamapatií 

- společně organizovat interdisciplinární spolupráci a další 

vzdělávání lékařů v této oblasti 
- navázat kontakty s podobnými skupinami v zahraničí 

- činnost sdružení je zaměřena na pokrok v léčebné a výzkumné 

oblasti a nikoliv na hmotný zisk 

 
Popis  organizační struktury: 

1. Předseda, výkonný tajemník, výbor, výroční členská 

schůze, dozorčí orgán – revizor 
2. činnost sdružení řídí předseda sdružení a výkonný 

tajemník 

  

 
Statutární orgány v průběhu účetního období       

Jméno Funkce  Od (datum) Do (datum) 

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Předseda sdružení 1.1.2007 

 

31.12.2007 

MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 1. tajemník 1.1.2007 31.12.2007 

MUDr. Jan Straub 2. tajemník 1.1.2007 31.12.2007 

 

 
 

 

Způsob jednání za společnost: 
        Předseda i 1. tajemník jednají jménem společnosti nezávisle na sobě a podepisují se tak, že 

k razítku společnosti připojí svůj podpis způsobem uvedeným v podpisovém vzoru. 2. tajemník 

zastupuje společnost v nepřítomnosti předsedy a 1.tajemníka. 

 



 

 

 

 

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních metodách a způsobech oceňování 

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace organizace a jejich změny 

Organizace používá pouze účetní metody a postupy stanovené Českými účetními standardy. 
Organizace nepoužívá metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace 

organizace. 

Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v textové i tabulkové části uvedeny v řádu tisíců korun 
českých. 

 

3. Významné události mezi datem účetní uzávěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny 

k předání mimo účetní jednotku 
V tomto období byly uhrazeny všechny závazky vyplývající z účetní uzávěrky sestavené k datu 

31.12.2007 

 
 

V Brně  31.března 2008 

 

 

 
Příloha k účetní závěrce – Tabulková část – Česká myelomová skupina, občanské sdružení za účetní 

období od 1.1.2007 do 31.12.2007 

 
 

 

Přehled nákladů a příjmů za hospodářskou činnost 

CMG OS za rok 2007 
 

 

Náklady a příjmy na Kongres Velké Bílovice 

Položka Částka 

náklady na ubytování 512  

stravné 512  

náklady na reprezentaci 513  

Služby 518  

vyloučení nákladů - 513  

NÁKLADY CELKEM  

  

  

Položka Částka 

příjmy 602 275.000,- 

PŘÍJMY CELKEM 275.000,- 

  

Položka Částka 

příjmy 275.000,- 

náklady  

ZISK 275.000,- 

 

 



 

 

 

 
Příloha k účetní závěrce – Tabulková část – Česká myelomová skupina, občanské sdružení za účetní 

období od 1.1.2007 do 31.12.2007 

 
 

Přehled nákladů a příjmů za hlavní činnost 

CMG OS za rok 2007 

 

Položka Částka 

skupina 50 78.558,38 

skupina 51 1.388.022,65 

skupina 513 8.612,05 

skupina 52 2,527.339,40 

skupina 53 725,-- 

skupina 54 179.066,99 

skupina 56 16.668,-- 

vyloučení nákladů 513 -8.612,05 

NÁKLADY CELKEM 4,190.380,42 

 

Položka Částka 

skupina 64 3,247.368,71 

skupina 68 1,506.600,-- 

PŘÍJMY CELKEM 4,753.968,71 

 

 

Položka Částka 

příjmy 4,753.968,71 

náklady 4,190.380,42 

ZISK 568.588,39 

 
 

 

Účetní závěrka obsahuje: 
   Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Textovou a Tabulkovou část přílohy k účetní závěrce. 

 

 

V Brně dne 30. března 2008 
 


