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Výroční zpráva nadačního fondu CMG za 

rok 2007 
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 k setkávání 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. 

                      Prof. 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 
 

 

 

 

 

 

mailto:r.hajek@fnbrno.cz
http://www.myeloma.cz/
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Organizace nadačního fondu 

 

Předseda správní rady:           prof.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 2007 znamenal pro nadační fond pokračování v již osvědčených akcích, jakým  je dětské 

divadelní představení a v rozvíjení dalších nových aktivit ve prospěch pacientů 

s onemocněním MM.  

 

Děti na pomoc onkologii – divadelní přehlídka je již stálicí v činnosti nadačního fondu. Toto 

představení proběhlo bylo rozšířeno na divadelní festival dětských a studentských souborů, 

hrajících v anglickém jazyce. Tohoto festivalu se zúčastnil i divadelní soubor gymnázia 

Tomáše Akvínského z Košic (SK). Akce se opět uskutečnila v bezbariérovém divadle Barka 

10.-11. května 2007. 

 

Další tentokrát již třetí ročník Pacientského semináře pro pacienty s MM a jejich rodinné 

příslušní či přátele se stal již stabilní součástí akcí pořádaných nadačním fondem. Tento třetí 

ročník se uskutečnil opět v Lednici a to ve dnech 7. a 8. září 2007. Svou náplní umožnil 

pacientům seznámit se  s problémy a výhodami standardní léčby mnohočetného myelomu a 

také s novými trendy v léčení jejich onemocnění. 

Jsme rádi, že se na organizování tohoto semináře s námi podílel Klubu pacientů 

s mnohočetným myelomem, který se za svou krátkou činnost stal aktivní pacientskou 

organizací. 

Úspěch zrealizovaných seminářů je pro nadační fond nejen výzvou, ale také velkým 

závazkem. 

 

V roce 2007 jsme opět navázali na spolupráci s Mezinárodním myelomovým fondem 

(Internatiol Myeloma Foundation - IMF).  Pacientského semináře se zúčastnil prezident IMF  

pro Evropu pan prof. Brien Durie. 

 

Již se stalo pravidlem, že nadační fond připravuje zpravodaj pro pacienty pod názvem 

Občasník CMG. Toto páté číslo bylo věnováno problematice alternativní medicíny a 

problematice bolesti. Každé číslo je věnováné určité problematice a sdělování informací 

důležitých pro nemocné s mnohočetným myelomem. Reaguje tak na dotazy a podněty 

pacientů.  

Nadační fond se také zaměřuje na vydávání publikací se zaměřením na odbornou léčbu 

mnohočetného myelomu. V roce 2007 vydal informační brožuru: Revlimid.  

 

Další velkou aktivitou nadační fond je podpora klinických studií, především studie CMG 

2002. Jedná se o podporu v oblasti organizace, sběru dat a pojištění studie.  
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Spolupracující organizace a osoby 

Dětský divadelní soubor Domino Děti na pomoc onkologii 

MUDr. Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav Občasník CMG 

MUDr. Marek Majerčík, Dr. Ac. Občasník CMG 

MUDr. Ivan Vrba, nemocnice na Hololce Občasník CMG 

Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., KTF Univerzita Karlova Občasník CMG 

 

Mediální partneři 

Rádio Prohlas 

Oddělení programátorů CBA MU Brno 

KAM v Brně 

Deník Rovnost 

 

 

 

 

 

Přehled nadačních dárců a podporovatelů 
 

Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2007 – 12/2007 

Amgen s.r.o. 100.000,-- 

Oseva a.s. 150.000,-- 

Biomedica a.s. 100.000,-- 

International Myeloma Group 573.284,92 

Roche s.r.o. 250.000,-- 

Janssen – Cilag s.r.o. 50.000,-- 

Ray service s.r.o. 100.000,-- 

Vlasta Lukášová 20.000,-- 

Věra Kocmanová 20.000,-- 

CELKEM 1.363.284,92 

 

Dárci do 10.000,- Kč za období 1/2007 – 12/2007 

Martina Koubková 3.600,-- 

Nora Struková 10.000,-- 

Jiří Viktorin 10.000,-- 

Drobní dárci celkem 202.680,-- 

CELKEM 226.280,-- 

 

 
 

 

 

 

Dary poskytnuté nadačním fondem 

 

Nadační příspěvky na vzdělávání 

MUDr. Radocha 33.250,-- 

Ing. Petrovičová 12.700,-- 

CELKEM 45.950,-- 
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Věcné ceny a ocenění CMG 

Krčálová 10.000,-- 

Slámová 10.000,-- 

CELKEM 20.000,-- 

 

Finanční ceny a ocenění CMG 

Tým MUDr. Kuglíka 50.000,-- 

MUDr. Maisnar 50.000,-- 

Mgr. Hroteková 30.000,-- 

CELKEM 130.00,-- 
 

 

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 1/2007–12/2007 paní Katrin 

Stuchlíková. 

 

Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Brno – město pod č. 278677640217 

Na tomto účtu bylo k 1.1.2008 celkem  1,439.259,66 Kč 

Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 1/2007 – 12/2007 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 3.108  

I.       Spotřebovaní nákupy celkem 352  

II.      Služby celkem 1.216  

III.    Osobní náklady celkem  1.201  

IV.    Daně a poplatky   

V.     Ostatní náklady celkem 296  

VI.    Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek 43  

VII.   Poskytnuté příspěvky celkem   

VIII.  Daň z příjmu   

   

B. Výnosy celkem 2.464 289 

I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  64 

II.  Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   

III. Aktivace celkem   

IV. Ostatní výnosy 874  

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr.položek  225 

VI. Přijaté příspěvky celkem 1.580  

VII. Provozní dotace celkem 10  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -644 289 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -644 289 
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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  3.673 3.017 

A. Dlouhodobý majetek 1.250 1.250 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 96 96 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.630 1.672 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 

-475 -518 

B. Krátkodobý finanční majetek celkem 2.423 1.767 

I. Zásoby celkem   

II. Pohledávky celkem 375 277 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2048 1490 

IV. Jiná aktiva celkem   

 

PASIVA Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

Pasiva celkem 3.676 3.017 

A. Vlastní zdroje celkem 3.199 2.843 

I. Jmění celkem 989 989 

II. Výsledek hospodaření celkem 2.210 1.854 

B. Cizí zdroje celkem 474 174 

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem   

III. Krátkodobé závazky celkem 474 174 

IV. Jiná pasiva celkem   

 

Využití slevy na dani z příjmu právnických osob za rok 2006 
V roce 2006 byla částka podléhající dani z příjmu ve výši 24.216,- Kč. Na tuto částku byl uplatněn § 
20, odst.7  Zákona o dani z příjmu. Daňová povinnost z této částky činila 5.760,-Kč. Tato částka dle 

výše citovaného zákonného ustanovení byla využita na úhradu nákladů spojených s provozem čekárny 

pro pacienty s mnohočetným myelomem. Jsou to náklady na pitný režim pacientů. 

 

 

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu CMG za rok 2007 

 

Při kontrole účetnictví nadačního fondu Česká myelomová skupina dne 18.-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 1,439.259,66 Kč. 

Zůstatek pokladny tuzemské k 31.12.2007 činil 18.371,50 Kč. 

Zůstatek pokladny zahraniční k 31.12.2007 činil 400,00 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 2007, 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. 

 

Dalším důležitým posláním nadačního fondu je "Vytváření podmínek pro spolupráci 

výzkumníků a lékařů České republiky v oblasti mnohočetného myelomu". Správní rada 

konstatovala, že se členové fondu aktivně zapojují do činností České myelomové skupiny a 

pomáhají uspořádat roční pravidelné 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 3. vzdělávací seminář pro pacienty a jejich 

blízké, který se uskutečnil začátkem září 2007 v Lednici. 

 

Správní rada konstatovala, že plány nadačního fondu pro rok 2008 budou především 

pokračovat ve všech dosavadních činnostech a dále prohlubovat zvláště aktivity v oblasti 

věnované nemocným s mnohočetným myelomem. Jejich realizace by měla proběhnout ve 

spolupráci s mezinárodními nadacemi i nadačními fondy podobného typu.  
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Poděkování 

 

 

Správní rada nadačního fondu děkuje 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  23.5.2009  

 

 

 

 

 

 

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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Příloha k účetní závěrce daňového přiznání 
 

Textová část organizace Česká myelomová skupina, nadační fond 

Za účetní období od 1.1.2007 do 31.12.2007 
 

1.  Popis účetní jednotky 

Organizace:                      Česká myelomová skupina, nadační fond 

IČ:                                     26 26 61 48 
Založení / vznik:                nadační fond vznikl zápisem do Obchodního rejstříku u  

                                          Krajského soudu v Brně 

Sídlo:                                 Brno – město, LF Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno 
Právní forma:                    nadační fond 

Spisová značka:                vložka 245, oddíl N 

Hospodářský rok:              1.leden až 31.prosinec 

Předmět podnikání: 

- zkvalitnění péče o nemocné se zhoubnými 

hematologickými chorobami 

- zlepšení přístrojového vybavení 

- umožnění získávání nových poznatků a praktických 

zkušeností zdravotnického personálu 
 

Popis organizační struktury: 

1. Předseda, místopředseda, člen správní rady, dozorčí 

orgán – revizor 

2. činnost nadačního fondu řídí správní rada 
  

Statutární orgány v průběhu účetního období       

Jméno Funkce  Od (datum) Do (datum) 

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Předseda  správní 
rady 

1.1.2007 16.11.2007 

MUDr.  Marta Krejčí, PhD. Místopředseda 

správní rady 

1.1.2007 16.11.2007 

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Člen správní rady 1.1.2007 16.11.2007 

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Předseda  správní 

rady 

16.11.2007 31.12.2007 

MUDr.  Marta Krejčí, PhD. Místopředseda 
správní rady 

16.11.2007 31.12.2007 

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Člen správní rady 16.11.2007 31.12.2007 

 

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

k razítku společnosti připojí svůj podpis způsobem uvedeným v podpisovém vzoru. Ve zvláštních 

případech se podepisují buď společně  nebo k podpisu jednoho z představitelů připojí svůj podpis další 

člen správní rady. 
 

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

oceňování, definice příjmů pro výpočet základu daně 
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. 
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Od roku 2004 organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a podle předpisů vztahujících se na 

neziskové organizace. 

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

českých. 
2.2 Definice příjmů pro výpočet základu daně 

Za příjmy pro výpočet základu daně jsou považovány příjmy z pronájmu plochy a příjmy z reklamy. 

Tyto příjmy jsou účtovány na syntetickém účtu 602 s příslušnou analytikou. 
2.3. Definice nákladů vztahující se k příjmům pro výpočet základu daně 

Za náklady vztahující se k příjmům pro výpočet základu daně se považují náklady spojené s realizací 

příjmů pro výpočet daně a jsou účtovány na nákladových účtech s analytikou 555. 
2.4 Správní náklady nadačního fondu 

Režijní náklady nesmí přesáhnout 30% z poskytnutých příspěvků. Za režijní náklady jsou považovány 

náklady, které slouží k zajištění plynulého chodu nadačního fondu. Do režijních nákladů se 

započítávají mzdové prostředky manažera/ky nadačního fondu s analytikou 001.  
2.5 Účtování o kurzových rozdílech 

Při propočtu je použit denní kurs České národní banky. Rozhodující je kurz platný pro den vystavení 

faktury. Kurzový rozdíl vzniklý mezi dnem vystavení faktury a dnem úhrady se zaúčtovává  buď na 
účet kurzové ztráty  nebo na účet kurzového zisku. 

2.6 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je po výpočtu před uzavřením účtů převede z účtu 932 na účet 901. 
Hospodářský výsledek roku 2004 - 2007 je rozlišen analytickým účtem 001. Další roky bude 

hospodářský výsledek zaúčtován vždy s novou analytikou, která bude sledovat vzestupnou číselnou 

řadu. Hospodářský výsledek zůstává zatím nerozdělen. 

2.7 Majetek a metody oceňování 
2.7.1 Odpisy majetku se provádějí rovnoměrně. V březnu 2007 došlo ke splacení přístroje 

Flowcytometr CM 500 a v září 2007 byl tento přístroj za zůstatkovou hodnotu odprodán ve 

výběrovém řízení Fakultní nemocnici Brno. Výnos z tohoto prodeje byl zahrnut do hospodářské 
činnosti a tedy do příjmů podléhajících daňové povinnosti. 

2.7.2. Pořizovací cena majetku a zásob slouží současně jako závazná cena pro oceňování majetku, v 

jejíž hodnotě je majetek veden v účetnictví. 
 

3. Zaměstnanci, mzdové náklady na ně a příjmy správní rady a revizora 
3.1 Příjmy správní rady a revizora 

Členové správní rady a revizor vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu. 

3.2 Zaměstnanci a mzdové náklady 

K 31.12.2007 měl nadační fond 5 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. Celkové mzdové 

náklady včetně odvodů organizace byly ve výši 1,200.485,- Kč. 
 

 

4. Využití slevy na dani z příjmu právnických osob za rok 2006 
V roce 2006 byla částka podléhající dani z příjmu ve výši 24.216,- Kč. Na tuto částku byl uplatněn § 
20, odst.7  Zákona o dani z příjmu. Daňová povinnost z této částky činila 5.760,-Kč. Tato částka dle 

výše citovaného zákonného ustanovení byla využita na úhradu nákladů spojených s provozem čekárny 

pro pacienty s mnohočetným myelomem. Jsou to náklady na pitný režim pacientů. 
 

 

5. 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 
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Příloha k účetní závěrce – Tabulková část – Česká myelomová skupina, nadační fond za účetní období 

od 1.1.2007 do 31.12.2007 
 

 

Přehled nákladů a příjmů za hlavní činnost 

NF za rok 2007 

v celých Kč 

 

Položka Částka 

skupina 50 352.034,- 

skupina 51 1,182.625,- 

náklady na reprezentaci - 513 33.991,- 

skupina 52 1,200.485,- 

skupina 54 296.205,- 

skupina 55 42.630,- 

NÁKLADY CELKEM 3,107.970,- 

    

    

    

Položka Částka 

skupina 64 874.043,- 

skupina 68 1,589.565,- 

PŔÍJMY CELKEM 2,463.608,- 

  

  

Položka Částka 

náklady na hl.činnost 3,107.971,- 

příjmy na hlavní činnost 2,463.608,- 

ROZDÍL - 644.363,- 

 
 

Dary poskytnuté nadačním fondem skupina 54 
 

Nadační příspěvky na vzdělávání 

MUDr. Radocha 33.250,-- 

Ing. Petrovičová 12.700,-- 

CELKEM 45.950,-- 

Věcné ceny a ocenění CMG 

Krčálová 10.000,-- 

Slámová 10.000,-- 

CELKEM 20.000,-- 

Finanční ceny a ocenění CMG 

Tým MUDr. Kuglíka 50.000,-- 

MUDr. Maisnar 50.000,-- 

Mgr. Hroteková 30.000,-- 

CELKEM 130.00,-- 
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Přehled nákladů a příjmů za hospodářskou činnost  

NF za rok 2007 

v celých Kč 

 

 

Položka Pacientský seminář Semináře - odborné ostatní akce 

spotřeba materiálu - 501     

cestovné, ubytování, stravování - 512     

náklady na reprezentaci - 513     

služby - 518     

osobní náklady - 521     

vyloučení nákladů - ú.513     

NÁKLADY CELKEM 0,- 0,-   

        

Příjmy  288.600,-   

        

        

Položka Částka     

Náklady na akce 0,-    

příjmy celkem 288.600,-     

Zisk ke zdanění 288.600,-     

 

 
 

V Brně dne 29.března 2007 

 

 

 

 

 

Sestavil: Katrin Stuchlíková                            za organizaci: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 


