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Výroční zpráva nadačního fondu CMG za 
rok 2004 

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 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, o 
zkvalitnění péče o pacienty a o zlepšení pracovních podmínek lékařského personálu. Hlavním 
obsahem činnosti je tedy podpora výzkumu mnohočetného myelomu (MM) a úsilí o 
zabezpečení kvalitního zpracování výzkumných dat, dále finanční podpora při nákupu 
moderních diagnostických přístrojů nezbytných pro výzkum MM, podpora vzdělávání 
zdravotnického personálu v oblasti MM, kvalitní a kvalifikovaný servis pro pacienty a jejich 
blízké. Další prostředky jsou užívány na zajištění benefičních akcí, které slouží mimo 
všeobecně známé poslání také ke 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 
 
V roce 2004 nadační fond uskutečnil dvě benefiční akce. Jednalo se opět o dětské divadelní 
představení a dále se uskutečnila aukce výtvarných děl. 
 
Jako první úspěšnou akcí roku 2004, která proběhla ve prospěch nadačního fondu, bylo 
divadelní představení dětského souboru Domino. Tento třetí ročník pod již známým názvem 
Děti na pomoc onkologii se uskutečnil 12. května 2004 v divadle Barka. 
 
Druhá akce která byla uspořádána, byla aukce obrazů Brněnští výtvarníci na pomoc 
onkologii. Tato aukce se mohla uskutečnit díky podpoře brněnských profesionálních a 
amatérských výtvarníků a také podpoře Divadla Husa na Provázku. Aukce úspěšně proběhla 
28.června 2004. 
 
Nadační fond v prosinci 2004 vydal již druhé číslo zpravodaje pro pacienty pod názvem 
Občasník CMG, který se zabývá sdělováním informací důležitých pro nemocné 
s mnohočetným myelomem. Toto číslo bylo zaměřené především na otázky ze sociální 
oblasti. 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.  
 
Poslední aktivitou, která se uskutečnila v roce 2004 byla snaha o realizaci internetové aukce 
výtvarných děl. 
 
 
 
Spolupracující organizace a osoby 
Dětský divadelní soubor Domino Děti na pomoc 

onkologii 
Divadlo Husa na Provázku Aukce 2004 
Brněnská kapitálová spol. s r.o. Aukce 2004 
Graphical, spol. s r.o. Aukce 2004 
Jitka Klíčníková Aukce 2004 
Bořivoj Doležal Aukce 2004 
Doc. ak. mal. Vladimír Drápal Aukce 2004 
Ak.mal.Oldřich Eichler Aukce 2004 
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Zdeněk Fuksa Aukce 2004 
Pavel Hayek Aukce 2004 
Prof. ak. mal. Dalibor Chatrný Aukce 2004 
Prof. Stanislav Ille Aukce 2004 
Libor Jaroš Aukce 2004 
Doc.ak.mal. Ivan Kříž Aukce 2004 
Lea Kupčíková Aukce 2004 
Jarmila Lorencová Aukce 2004 
Vít Mádr Aukce 2004 
Daria Novotná Aukce 2004 
Prof. ak. mal. Leonid Ochrymčuk Aukce 2004 
Bohuslava Olešová Aukce 2004 
Ak. mal. Jan Rajlich Aukce 2004 
Eva Serbová Aukce 2004 
Prof. Ivo Serba Aukce 2004 
pan Skalický Aukce 2004 
Ak. mal. Jiřina Strýčková Aukce 2004 
Ak.mal. Jaroslav Škarohlíd Aukce 2004 
M. L. Švarcová Aukce 2004 
Ing. Libor Teplý Aukce 2004 
Prof.ak.mal. Karel Veleba Aukce 2004 
PhDr. Danuše Vítková Aukce 2004 
Mgr. Michaela Vyhňáková Aukce 2004 
Vlastimil Zábranský Aukce 2004 
Ak.mal.Martin Zálešák Aukce 2004 
Michal Kaláb Aukce 2004 
Ing. Peter Stuchlík, CSc. Aukce 2004 
Redakce časopisu 4x4 Automagazín  Čekárna pro 

pacienty 
 
Mediální partneři 
Rádio Proglas 
Oddělení programátorů CBA MU Brno 
KAM v Brně 
TISCALI Telekomunikace Česká republika c.z.
Deník Rovnost 
ČTK 
 
 
 

Přehled nadačních dárců a podporovatelů 
 
Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2004 – 12/2004 
Amgen s.r.o. 80.000,-
Daniel Šorm a.s. 50.000,-
Fortuna a.s. 25.000,-
Grifols s.r.o. 80.000,-
IMMUNOTECH a.s. 271.000,-
Ing. Holec 11.000,-
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Ing. Stavarský 10.000,-
Ing. Toufar 100.000,-
International Myeloma Group 129.870,-
Ivo Vana 11.000,-
Jihomoravské plynárny, a.s. 60.000,-
Johnson & Johnson s.r.o. 200.000,-
ORION s.r.o. 7.000,-
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 33.000,-
Pfizer spol. s r.o. 30.000,-
RAY service s.r.o. 150.000,-
Roche s.r.o. 100.000,-
Schering Plought AG 45.000,-
Vlasta Lukášová 20.000,-
 
Dárci do 10.000,- Kč za období 1/2004 – 12/2004 
OTS Modřice 4.000,-
 
Věcné dary za období 1/2004 – 12/2004 
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 13.418,-
Douwe Egberts 3.900,-
 

 
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 1/2004–12/2004  
paní Katrin Stuchlíková. 

 
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno – město pod č. 278677640217 
Na tomto účtu bylo k 1.1.2005 celkem 581.978,95 Kč 
Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 1/2004 – 12/2004 bylo řádně zpracováno 
a je připraveno k odeslání Finančnímu úřadu v Brně. 
 
Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu(v tis.Kč): 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 83
B. Výkonová spotřeba 253
C. Osobní náklady 643
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 368
  IV. Ostatní provozní výnosy 136
H. Ostatní provozní náklady 139
     * Provozní výsledek hospodaření -1.350
  XI. Ostatní finanční výnosy 57
    * Finanční výsledek hospodaření 57
   ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1.293
  XIII. Mimořádné výnosy 1.567
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0
   * Mimořádný výsledek hospodaření 1.567
   *** Výsledek hospodaření za účetní období 274
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   **** Výsledek hospodaření před zdaněním 274
 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis.Kč): 
AKTIVA Brutto Korekce Netto Minulé 

období 
Aktiva celkem  2.446  1.950 1.986 
B. Dlouhodobý majetek 1.863  1.367 1.666 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 96  96 96 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.767 -496 1.271 1.570 
C. Oběžná aktiva 583  583 320 
C. III. Krátkodobé pohledávky    50 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 583  583 270 
 
 
PASIVA Stav v běžném 

účetním období 
Stav v minulém 
účetním období 

Pasiva celkem 1.950 1.936 
A. Vlastní kapitál 843 843 
A. I. Základní kapitál 843 843 
B. Cizí zdroje 834 1.093 
B. II. Dlouhodobé závazky 700 1.050 
B. III. Krátkodobé závazky 134 93 
 
Dary nadačního fondu jiným organizacím (v tis.Kč) 
FN Bohunice – vybavení kanceláře doktoran-
dů pracujících na výzkumu v oblasti myelomu 
a hematoonkologie 

66

Dětský divadelní soubor DOMINO 65
 
 
 
 
 
 

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu CMG za rok 2004 
 
Při kontrole účetnictví nadačního fondu Česká myelomová skupina dne 20.dubna 2005 nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. 
 
V roce 2004 bylo účetnictví převedeno z daňové evidence na podvojné účetnictví. 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 31.12.2004 činil 581.978,95 Kč. 
Zůstatek pokladny k 31.12.2004 činil 1.149,50 Kč. 
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Zpráva správní rady nadačního fondu 
 
 
 
Správní rada nadačního fondu České myelomové skupiny konstatovala při hodnocení aktivit 
uskutečněných v roce 2004, 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 
výzkumné sestry a manažerek nadačního fondu, jejichž práce je nezbytná pro vyhodnocování 
výsledků výzkumu a pro bezproblémový chod nadačního fondu v souladu s jeho hlavním 
posláním, dále na průběžná statistická hodnocení a rovněž i na přístrojové vybavení 
(pokračovalo pravidelné splácení 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 činností České myelomové skupiny a pomáhají uspořádat roční setkání i pravidelné 
odborné semináře. Nadační fond také podpořil některé lékaře a doktorandy při jejich 
odborných aktivitách – aktivní prezentace na tuzemských i mezinárodních odborných 
sjezdech týkající se problematiky mnohočetného myelomu. 
 
 
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, pořádané 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, a 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 2005 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 2005 bude úspěšnost benefičních akcí a štědrost sponzorů.  
 
 
Na podzim roku 2004 proběhla volba nové správní rady nadačního fondu. Jejím výsledkem 
bylo potvrzení stávají správní rady ve funkci na další volební období. 
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Poděkování 
 

Správní rada nadačního fondu chce na závěr poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří 
podpořili náš nadační fond (finančně, materiálně či jinak) za jejich podporu a pomoc. Velice 
si vážíme každého daru bez ohledu na jeho hodnotu. Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně  9.srpna 2005  
                                                           

 
 
 
 
 
 

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

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


