
 1

 
 
 
 

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za 
rok 2005 

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 účinně pomáhat při vybavení specializovaných laboratoří přístroji, dále o 
zkvalitnění péče o pacienty a spolupracuje na 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 a především podpora kvalitního a plně dostupného 
informačního servisu 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 
 
Rok 2005 znamenal pro nadační fond rozvíjení další nové aktivity ve prospěch pacientů 
s onemocněním MM. Stejně jako v předcházejících letech se uskutečnilo dětské divadelní 
představení. 
 
V roce 2005 proběhl ve prospěch nadačního fondu již čtvrtý ročník divadelního představení 
Děti na pomoc onkologii . Tato benefiční akce se uskutečnila jako tradičně v bezbariérovém 
divadle Barka 20.května 2005. 
 
Novým typem akce v aktivitách nadačního fondu byl Pacientský seminář pro pacienty s MM 
a jejich rodinné příslušní či přítele. Proběhl 1. a 2. září 2005 v Lednici. Svou náplní umožnil 
pacientům seznámit se  jak s novými trendy v léčení jejich onemocnění nebo s problémy a 
výhodami standardní léčby. Během tohoto semináře se uskutečnil i diskusní klub 
s příbuznými pacientů, kteří zde mohli problematiku onemocnění a jeho dopady konzultovat 
s klinickým psychologem. Tento seminář prokázal, že podobné akce mají pro pacienty i 
příbuzné velký význam, proto bylo rozhodnuto v této aktivitě pokračovat. 
 
Nadační fond k pacientskému semináři vydal již třetí číslo zpravodaje pro pacienty pod 
názvem Občasník CMG, který se zabývá sdělováním informací důležitých pro nemocné 
s mnohočetným myelomem. Třetí číslo bylo věnováno problematice vhodnosti lázeňské péče 
pro diagnózu MM. Součástí tohoto čísla byl i rozhovor s předsedou správní rady, který se 
vyjádřil k aktuálním otázkám problematiky MM i k některým reakcím pacientů.  
 
Dalším vydavatelským počinem nadačního fondu v roce 2005 bylo vydání publikací se 
zaměřením na odbornou léčbu mnohočetného myelomu. Jedná se o informační brožury: 
Léčba thalidomidem, Léčba Velcade a Klinické studie a myelom. Díky spolupráci 
s Mezinárodním myelomovým fondem ( International Myeloma Found ) bylo možno tyto 
publikace vydat v české i slovenské jazykové verzi. 
 
Dále nadační fond podporuje klinickou studii CMG 2002, zvláště pak v oblasti organizace, 
sběru dat a pojištění studie.  
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Spolupracující organizace a osoby 
Dětský divadelní soubor Domino Děti na pomoc 

onkologii 
Vydavatelství MAFRA (deníky MF Dnes a 
LN) 

Pacientský 
seminář 

Vydavatelství Economia (deník Hospodářské 
noviny) 

Pacientský 
seminář 

Lázně Karlovy Vary – MUDr. Milena 
Wittnerová 

Občasník 
CMG 

Lázně Karlova Studánka – MUDr. Jitka 
Podlasová 

Občasník 
CMG 

Lázně Luhačovice – MUDr. Oĺga Molitorová Občasník 
CMG 

Redakce časopisu 4x4 Automagazín  Čekárna pro 
pacienty 

 
 
 
Mediální partneři 
Rádio Proglas 
Oddělení programátorů CBA MU Brno 
KAM v Brně 
Publicis Prague s.r.o. 
Deník Rovnost 
 
 
 

Přehled nadačních dárců a podporovatelů 
 
Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2005 – 12/2005 
Amgen s.r.o. 185.000,-
Daniel Šorm a.s. 200.000,-
Chance a.s. 10.000,-
IMMUNOTECH a.s. 204.000,-
International Myeloma Group 60.120,-
NOVARTIS s.r.o. 650.000,-
OTS Modřice 20.000,-
OSEVA, Agro Brno, s.r.o. 100.000,-
Pfizer spol. s r.o. 15.000,-
Roche s.r.o. 280.000,-
Schering Plough AG 108.000,-
Milan Dvořáček 10.000,-
Vlasta Lukášová 20.000,-
Věra Kocmanová 20.000,-
Ludmila Wallová 20.000,-
 
Dárci do 10.000,- Kč za období 1/2005 – 12/2005 
Ekonspol CZ 2.000,-
Drobní dárci celkem 195.000,-
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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 1/2005–12/2005  
paní Katrin Stuchlíková. 

 
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno – město pod č. 278677640217 
Na tomto účtu bylo k 1.1.2006 celkem 778.560,31 Kč 
Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 1/2005 – 12/2005 bylo řádně zpracováno 
a bylo odesláno Finančnímu úřadu v Brně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu(v tis.Kč): 
                                                                                                 Hl.činnost  Hosp.činnost 
A.         Náklady celkem 2.476,5 751 
I.       Spotřebovaní nákupy celkem 104,5 4,5 
II.      Služby celkem 636,5 739,5 
III.    Osobní náklady celkem  1.085,5 7 
IV.    Daně a poplatky  
V.     Ostatní náklady celkem 41  
VI.    Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek 594  
VII.   Poskytnuté příspěvky celkem 15  
VIII.  Daň z příjmu  
   
B. Výnosy celkem 2.575 812,5 
I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 812,5 
II.  Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem  
III. Aktivace celkem  
IV. Ostatní výnosy 744  
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr.položek  
VI. Přijaté příspěvky celkem 1.831  
VII. Provozní dotace celkem  
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 98,5 61,5 
D. Výsledek hospodaření po zdanění 98,5 61,5 
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis.Kč): 
AKTIVA Stav k 1.dni 

úč.období 
Stav k posled. 
dni úč.období 

Aktiva celkem  1.950 2.186 
A. Dlouhodobý majetek 1.367 953 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 96 96 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.767 1.332 
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

-497 -475 

B. Krátkodobý finanční majetek celkem 583 1.233 
I. Zásoby celkem   
II. Pohledávky celkem  481 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 583 752 
IV. Jiná aktiva celkem   
 
PASIVA Stav v běžném 

účetním období 
Stav v minulém 
účetním období 

Pasiva celkem 1.950 2.186 
A. Vlastní zdroje celkem 1.117 1.402 
I. Jmění celkem 1.117 1.773 
II. Výsledek hospodaření celkem   
B. Cizí zdroje celkem 833 783 
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem   
III. Krátkodobé závazky celkem 833 783 
IV. Jiná pasiva celkem   
 
 
 
 
 

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu CMG za rok 2005 
 
Při kontrole účetnictví nadačního fondu Česká myelomová skupina dne 5.dubna 2006  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. 
V roce 2005 byla nově otevřena zahraniční pokladna v EUR a GBP. 
 
Finanční zůstatek na běžném účtu k 31.12.2005 činil 778 560,31 Kč. 
Zůstatek pokladny tuzemské k 31.12.2005 činil 2 023,50 Kč. 
Zůstatek pokladny zahraniční k 31.12.2005 činil 0,00 EUR a 0,00 GBP. 
 
 

Ing. Soňa Boučková 
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Zpráva správní rady nadačního fondu 
 
 
 
Správní rada nadačního fondu České myelomové skupiny konstatovala při hodnocení aktivit 
uskutečněných v roce 2005, že základní poslání nadačního fondu je dodržováno a úměrně 
možnostem fondu naplňováno.  
 
Jedním z důležitých cílů nadačního fondu je "Podpora výzkumu v oblasti mnohočetného 
myelomu - preklinického i klinického". Zde fond celoročně přispívá 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).  
 
Dalším důležitým posláním nadačního fondu je "Vytváření podmínek pro spolupráci 
výzkumníků a lékařů České republiky v oblasti mnohočetného myelomu". Správní rada 
zkonstatovala, že 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 a podpora jejich publikační činnosti v tuzemských i zahraničních tištěných 
periodikách.  
 
Nejdůležitějším úkolem nadačního fondu je „Podpora věnovaná nemocným, stejně tak i 
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. S velmi kladnou odezvou se setkal 1. vzdělávací seminář pro pacienty a jejich 
blízké, který se uskutečnil začátkem září 2005 v Lednici. 
 
Správní rada konstatovala, že plány nadačního fondu pro rok 2006 budou prohlubovat zvláště 
naše aktivity v oblasti věnované nemocným. Jejich realizace by měla proběhnout ve 
spolupráci s mezinárodními nadacemi i nadačními fondy podobného typu.  
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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. Je to pomoc, bez které bychom zase my 
nemohli pomáhat jiným. Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně   29. prosince 2006  
                                                           

 
 
 
 
 
 

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

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