
 
 
 

Zpráva ob�anského sdružení �eské myelomové 
skupiny za rok 2006 

 
 
 
�eská myelomová skupina je sdružení léka�� a dalších v�deckých a odborných pracovník�, 
jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané mnoho�etný myelom.  
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Úvodní slovo 
 
       �eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 p�sobí již pátým rokem jako ob�anské 
sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnoho�etného myelomu. V uplynulém roce se CMG  
soust�edilo na �ty�i  hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované d�íve (klinické studie a 
mezinárodní spolupráci), nov� byl p�ipravován program výzkumný a rovn�ž  RMG registr – 
Registr Monoklonálních Gamapatií. Na národní úrovni pak aktivn� pomohla se založením 
klubu nemocných s mnoho�etným myelomem.  
 
 
 

Poslání ob�anského sdružení 
 
       Ob�anské sdružení bylo založeno 15. b�ezna 2002 v �ejkovicích na celorepublikovém 
setkání léka�� z �R i Slovenska, v�nujících se problematice mnoho�etného myelomu (dále 
jen MM). Posláním organizace je podpora výzkumu a vývoje ve vymezeném úseku 
monoklonálních gamapatií v�etn� organizace spole�ných studií, prosazení moderních postup� 
v diagnostice a lé�b� MG do klinické praxe s periodickou inovací diagnostických a 
terapeutických postup� („guidelines“), podpora odborných tým� léka�� a zdravotnického 
personálu, prosazení široce zam��ené spolupráce mezi léka�i v�etn� jejich dalšího vzd�lávání 
a uplatn�ní moderních trend� spolupráce s nemocnými v�etn� zlepšení úrovn� jejich 
informovanosti. 
 
 
 
 

Základní informace 
 
       Ob�anské sdružení CMG bylo založeno dle Zákona �. 38/1990 Sb. (Zákon o sdružování 
ob�an�) a zaregistrováno Ministerstvem vnitra �R, úsekem sdružování pod �.j. VS/1-1/50 
323/02-R dne 29.5.2002. �HS JEP dne 4. 6. 2003 p�ijala CMG jako „Myelomovou sekci 
�HS pro diagnostiku a lé�bu mnoho�etného myelomu.“ 
 
 
 
Název:   �eská myelomová skupina 
Sídlo:   FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Identifika�ní �íslo: 26593491 
 
Navrhovatelé: P�ípravný výbor 

- Prof. MUDr. Zden�k Adam, CSc. 
- doc.  MUDr. Roman Hájek, CSc. 
- Prof. MUDr. Vlastimil Š�udla, CSc. 
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P�edseda:  Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 



1. tajemník:             MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 
2. tajemník:               prim.MUDr. Jan Straub 
 
 
 
 

�lenská základna 
 
        �leny ob�anského sdružení mohou být právnické i fyzické osoby, které projeví o toto 
�lenství zájem. Podmínky p�ijetí nových �len� a typ jejich �lenství �eší Stanovy ob�anského 
sdružení, které jsou uve�ejn�ny na webových stránkách sdružení. Na konci roku 2006 byl 
po�et �len� CMG 185. 
 
 
 
 

�innost a aktivity ob�anského sdružení 
 
 
 �eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 p�sobí již pátým rokem jako ob�anské 
sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnoho�etného myelomu. V uplynulém roce se CMG  
soust�edilo na �ty�i  hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované d�íve (klinické studie a 
mezinárodní spolupráci), nov� byl p�ipravován program výzkumný a rovn�ž  RMG registr – 
Registr Monoklonálních Gamapatií. Pro tuto �innost byl sepsán i spole�ný grantový projekt 
podaný v tomto roce na IGA MZ �R. Studie CMG 2002 úsp�šn� pokra�ovala v náb�ru 
nemocných. Usilovn� probíhala jednání o nových  klinických studiích. Rok 2006 stejn� jako 
p�edchozí rok se nesl ve vzájemné spolupráci s cytogenetiky a dalšími specialisty p�sobícími  
v oblasti hematoonkologie. CMG v pr�b�hu roku 2006 navázala spolupráci s pracovišti 
v Polsku a Ma�arsku. Pro výzkumná pracovišt� zam��ená na problematiku mnoho�etného 
myelomu  se �eská myelomová skupina podílela na organizaci v�decko-výzkumného 
workshopu. Na národní úrovni pak aktivn� pomohla se založením klubu nemocných 
s mnoho�etným myelomem.  

Ve spolupráci s CMG nada�ním fondem bylo vydáno n�kolik publikací pro nemocné, 
p�edevším 4. �íslo Ob�asníku CMG zam��eného na problematiku nemocných s MM, dále pak 
publikace informující o nových lé�ebných metodách a p�ípravcích.Uskute�nil se další ro�ník 
kongresu CMG ve Velkých Bílovicích, ve dnech 7. a 8. dubna 2006 jehož program byl 
rozší�en o pracovní workshop se zm��ením na nové léky.  
 
       
 
 
 

Ú�etnictví ob�anského sdružení 
 
       Ú�etnictví ob�anského sdružení 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 od 1/2006 do 12/2006 paní Katrin 
Stuchlíková. 
      
      B�žný ú�et je veden u KB a.s., pobo�ka Brno-m�sto pod �. 278711040267 



Na tomto ú�tu bylo ke dni 31.12.2006 celkem                         155.038,68   K�. 
Z�statek v pokladn� byl k 31.12.2006 v hotovosti                       5.119,50   K�. 
 
 
      
      K 1.1.2004 p�evedlo ob�anské sdružení své ú�etnictví z jednoduchého ú�etnictví na 
podvojné. Protokol o p�evodu je  uložen v kancelá�i CMG ob�anského sdružení. 
      P�iznání k dani z p�íjmu ob�anského sdružení za období 1/2006 – 12/2006 bylo �ádn� 
zpracováno a bylo doru�eno Finan�nímu ú�adu v Brn� dle požadavku Zákona o ú�etnictví. 
 
 
 
 
 
Výkaz zisk� a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. K�): 

Text Hlavní 
�innost 

Hospodá�ská 
�innost 

A. Náklady   
I. Spot�ebované nákupy celkem 62  
II. Služby celkem 647 214 
III. Osobní náklady celkem 1.691  
IV. Dan� a poplatky celkem   
V. Ostatní náklady celkem 266  
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek 
celkem 

  

VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem   
VIII. Da� z p�íjmu celkem   
Náklady celkem 2.666 214 
B. Výnosy   
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.754 237 
II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem   
III. Aktivace celkem   
IV. Ostatní výnosy celkem 84  
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a oprav. položek    
VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 380  
VII. Provozní dotace celkem   
Výnosy celkem 2.218 237 
C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním -448 23 
D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní -448 23 
 
 
 
 
Rozvaha ve zjednodušením rozsahu (v tis. K�) 

Aktiva  Stav k 1. dni ú�etního 
období 

Stav k poslednímu dni 
ú�etního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 117 91 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 135 109 



III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -18 -18 
B. Krátkodobý majetek celkem 183 483 
I. Zásoby celkem   
II. Pohledávky celkem 32 3 
III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem 151 480 
IV. Jiná aktiva celkem  2 
Aktiva celkem 300 574 
 

Pasiva  Stav k 1. dni ú�etního 
období 

Stav k poslednímu dni 
ú�etního období 

A. Vlastní zdroje celkem 74 498 
I. Jm�ní celkem 74 498 
II. Výsledek hospoda�ení   
B. Cizí zdroje celkem 226 76 
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem   
III. Krátkodobé závazky celkem 226 76 
IV. Jiná pasiva celkem   
Pasiva celkem 300 574 
 
 
 
 
 
 
Revizní zpráva o hospoda�ení ob�anského sdružení �eská myelomová skupina za rok 2006 
 
P�i kontrole ú�etnictví ob�anského sdružení �eská myelomová skupina dne 20.dubna 2007  
nebyly  zjišt�ny žádné nedostatky. 
 
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 155.038,68 K�. 
Z�statek pokladny k 31.12.2006 �inil 5119,50 K�. 
 
 
 
 
 
MUDr.Mgr.Ji�í Mina�ík                                                               MUDr. Michal Chrz 
 
 
 
 

Ing. So�a Bou�ková 
 
 



 
 
 

Zpráva p�edsednictva ob�anského sdružení 
 

P�edsednictvo ob�anského sdružení �eské myelomové skupiny se v pr�b�hu roku 
2006 scházelo v pravidelných intervalech a pr�b�žn� �ešilo aktuální i perspektivní otázky 
�innosti.  

Na zasedání v pr�b�hu výro�ní konference ve Velkých Bílovicích (19.-21.4.2007) 
byly projednány a schváleny teze Zprávy p�edsednictva za rok 2006, ú�etnictví ob�anského 
sdružení, revizní zpráva o hospoda�ení za rok 2006. Byla zd�razn�na nutnost prezentace 
výsledk� �innosti CMG v renomovaných zahrani�ních �asopisech a zhodnocen aktuální stav 
náb�ru nemocných v rámci studie  CMG 2002 a dalších klinických studií.  

 
 
 
 
 
 

 
Pod�kování 

 
      Na záv�r nám dovolte pod�kovat všem léka��m, odborným spolupracovník�m a 

zdravotnickému personálu za aktivní p�ístup a osobní vklad do �ešení studie CMG 2002, 
nebo� bez této spolupráce by nebyla  klinická studie prakticky uskute�nitelná. Nutno ocenit 
podporu firem Jansen-Cilag, Roche, Novartis, Amgen a  Schering, bez jejichž podpory by 
definované projekty nemohly být realizovány. 

 
 

V Brn� 28.11.2007 

 

 

 

Za ob�anské sdružení 

 

                                                Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,                         

                                                  p�edseda ob�anského sdružení 

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


