
 
 
 
 

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za 
rok 2002 

Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc 
pacientům s mnohočetným myelomem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
Poslání nadačního fondu 
Základní informace 
Organizace nadačního fondu 
Činnost a aktivity nadačního fondu 
Přehled nadačních dárců 
Účetnictví nadačního fondu 
Zpráva správní rady nadačního fondu 
Poděkování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



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. Vzhledem k množství různých 
koncertů, které pořádají další nadace a nadační fondy, se Správní rada rozhodla zaměřit na 
menší akce komorního charakteru jako jsou výstavy a divadelní představení. V uplynulém 
období byly uskutečněny tři benefiční akce – dvě výstavy a jedno divadelní představení.  
 
První akce, která proběhla ve prospěch nadačního fondu, byla výstava obrazů amatérské 
výtvarné skupiny Pátečníci s tematikou buněk v lidském organismu. Byla nazvána Pod lupou 
a proběhla v květnu letošního roku – od 20.5.2002 do 6.6.2002 
 
Druhá akce která byla uspořádána, bylo divadelní představení dětského souboru Domino. 
Toto představení s názvem Děti na pomoc onkologii za  spoluúčasti dětí z Velké Británie se 
uskutečnilo 8. června 2002. 
 
Zatím poslední benefiční akcí byla výstava grafik ADVENT 02 opět za účasti výtvarníků ze 
skupiny Pátečníci. Tato výstava nebyla tematicky nijak omezena a proběhla od 18. listopadu 
do 7. prosince 2002. 
 
Další aktivitou nadačního fondu je příprava zpravodaje pro pacienty, který bude zaměřený na 
informace o  nových možnostech léčby, informace o nárocích ve vztahu ke zdravotním 
pojišťovnám a další problémy, které zajímají naše pacienty. Nadační fond v uplynulém 
období vydal informační brožuru s názvem Mnohočetný myelom informace pro pacienty a 
jejich blízké. Dále nadační fond podporuje klinickou studii CMG 2002, zvláště pak v oblasti 
organizace, sběru dat a pojištění studie a suplement Klinická onkologie. 
 
                 
Spolupracující organizace 
Galerista Šimon Ryšavý Pod lupou 
Výtvarná skupina Pátečníci Pod lupou, 

Advent 02 
Dětský divadelní soubor Domino Děti na pomoc 

onkologii 
Moravská zemská knihovna Advent 20 
 
Mediální partneři 
Rádio Proglas 

 3



Měsíčník „KAM v Brně“ 
Internetové zpravodajství „Naše noviny“ 
Oddělení programátorů CBA MU Brno 
 
 

Přehled nadačních dárců a podporovatelů 
 

 
Dárci za období 11/2001 – 12/2001  
SCINTILA 16.000,-
JUDr.Z.Otevřelová 5.000,-
Ing. Otakar Holec 10.000,-
 
Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2002 – 12/2002 
Alstom Power 200.000,-
Jihomoravské plynárny, a.s. 20.000,-
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 56.000,-
Pharmacia Česká republika s.r.o. 63.400,-
Pomoc lidem s leukémií, nadační fond 104.503,-
Roche s.r.o. 30.900,-
SCINTILA s.r.o. 20.000,-
Schering Plough Central East AG 335.311,-
Vlasta Lukášová 15.000,-
 
Dárci do 10.000,- Kč za období 1/2002 – 12/2002 
Baxter Czech 1.500,-
Bronze s.r.o. 500,-
Grűnental 4.000,-
Gumotex 1.000,-
SAVENE 1.500,-
 
Věcné dary za období 1/2002 – 12/2002 
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 14.030,-
Pharmacia Česká republika s.r.o. 13.400,-
 
 
 
 
 
 

 
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 11/2001–12/2002  
paní K.Stuchlíková. 

 
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno – město pod č. 278677640217 
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Na tomto účtu bylo k 1.1.2003 celkem 324.563,69 Kč 
Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 11/2001 – 12/2002 bylo řádně 
zpracováno a je připraveno k odeslání Finančnímu úřadu v Brně. 
 
Zdroje finančních prostředků (v tis.Kč): 
Dary od právnických osob 874
Dary od fyzických osob 30
Úroky v bance 1
Příjem z benefičních akcí 221
 
Výdaje nadačního fondu (v tis.Kč): 
Technické vybavení  40
Služby pro pacienty 21
Podpora výzkumu 310
Náklady na benefiční akce 56
Vzdělávání lékařů a zdravotního personálu 33
Režie nadačního fondu 80
Mzdové prostředky a zákonné pojištění 142
 

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu CMG za rok 2002 
 
Při kontrole účetnictví nadačního fondu Česká myelomová skupina dne 2.dubna 2003 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 31.12.2002 činil 324.563,69 Kč. 
Zůstatek pokladny k 31.12.2002 činil1.937,40 Kč. 
 
Darované peněžní prostředky s konkrétní specifikací byly čerpány dle uzavřených darovacích 
smluv. 
 
                                                                                                     
V Brně dne 9.dubna 2003                                                              Ing. Soňa Boučková                             
 
 
                     

Zpráva správní rady nadačního fondu 
 

Obecně lze aktivity  Nadačního fondu hodnotit ve vstupním roce po svém vzniku pozitivně. 
Nadační fond byl aktivní,  jeho akce byly vidět. To i přes to, že vstupní rok znamenal 
především řadu nových administrativních úkonů bez zavedených stereotypů, které byly 
zvládnuty zvláště díky mimořádné aktivitě pověřené osoby, paní Katrin Stuchlíkové.  
 
Aktivity Nadačního fondu v oblasti podpory výzkumníků, výzkumu a nemocných lze hodnotit 
pozitivně. Byly nalezeny místa pro rozvoj a vylepšování spolupráce v rámci České 
myelomové skupiny, na které se nadační fond může významně podílet. Zvláště lze 
vyzvednout základní kroky k realizaci modelového ambulantního projektu (provedeny 
vstupní ankety s vyhodnocením)  a příprava drobných grantů včetně jejich podání pro období 
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2003-2004 (publikace, občasník, přednáškové semináře).  
 
Výkon obou pracovnic fondu, paní Katrin Stuchlíkové (organizační činnost, veškeré uzavírání 
smluv a fakturací, realizace benefičních akcí)  a slečny Silvie Vostrejšové (výzkumná sestra 
zpracovávající data klinických studií, projektů CMG včetně komunikace s nemocnými a 
centry v ČR a SR a realizace pošty CMG) lze hodnotit jako nadprůměrný.  
 
Ekonomická bilance Nadačního fondu je jedním ze slabých článků činnosti fondu. 
Ekonomický přínos benefičních akcí byl kolísavý, ale pozitivní. Nepodařilo se však získat 
více aktivních klíčových sponzorů. Výše darovaných prostředků nadačnímu fondu umožňuje 
plně zaměstnávat nadále dvě pracovnice a realizaci drobných projektů v roce 2003. Nicméně 
k významné podpoře klíčových projektů navržených pro období 2003-2005  (rozšíření vlivu 
CMG a vytvoření silného středoevropského centra; aktivace projektu nádorových vakcín 
s podporou výstavby laboratoří splňující všechna pravidla dobré laboratorní praxe a výroby 
léčebného prostředku; pomoc při realizaci projektu „ambulance třetího tisíciletí“) tyto 
prostředky nestačí. Z tohoto pohledu lze naše ekonomické aktivity hodnotit jako nedostatečné 
a málo účinné.  
 
S ohledem na jednoznačně účelové zaměření jsou tu omezené možnosti získávání zdrojů. 
Proto se Správní rada snaží o minimální režijní náklady. I když vstupní rok přinesl zvýšenou 
náročnost na režijní náklady, protože jako u každé nově vznikající organizace jsou náklady na 
její založení a prvotní rozvoj vyšší, než u organizace již existující delší dobu a stabilizované. 
Režie fondu byla vyčerpány ve výši 18 % z vydaných prostředků, což lze i přes zvýšené 
vstupní náklady považovat za plně akceptovatelné.  
 
 
 
 

Poděkování 
 

                  Správní rada nadačního fondu chce na závěr poděkovat všem sponzorům, kteří 
podpořili náš nadační fond (finančně, materiálně či jinak) za jejich pomoc. 
 
 
 
V Brně 9.dubna 2003 
 
                                                           

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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