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KEĂĚĂĐŝ
EĂĚĂĐĞ ƉƌŽ transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou
lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy
(4.7.1954‒17.6.2012) v květnu 1992 s cílem vybudovat program
dobrovolného dárcovství kostní dřeně a rozvíjet v té době prakticky
ŶĞĚŽstupný program nepříbuzenských transplantací kostní dřeně a
krvetvorných buněk. V průběhu let a s podporou veřejnosti se podařilo
rozvinout také program podpory pacientů, vybavení transplantačních
center, vzdělávání zdravotníků a program výzkumu v oboru heŵĂƚŽůŽŐŝĞ͕
onkologie a transplantačnímedicíny.
EĂĚĂĐĞ ǀroce 1992 založila ƌĞŐŝƐƚƌ dobrovolných dárců s původním
názvem Centrální registr dárců kostní dřeně (CRDKD) s dárcovskými centry
při krajských transfuzních odděleních. Byly realizovány první sbírky
finančních prostředků a propagace. Registr se přihlásil do celosvětové sítě
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) a vstoupil do Světové asociace
dárců dřeně (World DĂƌƌŽǁŽŶŽƌƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ–tDͿ͘sƌŽĐĞϭϵϵϯ
byla provedena první nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým
dobrovolným dárcem. V lednu 1999 došlo k právnímu osamostatnění
registru formou obecně prospěšné společnosti a změně názvu naČeský
národní registr dárců dřeně (ČNRDD). V roce 2003 se z uspořených
prostředků podařilo zakouƉŝƚ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚ v Plzni Na Roudné nedaleko
Fakultní nemocnice,ǀroce 2005 pak přilehlý pozemek. Objekt byl v letech
2006‒2007 rekonstruován, rozšířen a v létě 2007 znovu otevřen jako
centrum hotel „U Pramenů“ sloužící k podpoře programu nadace i
ƌĞŐŝƐƚƌƵ͕ komerčním službám a jako zdroj příjmů z nadačního jmění.
Zdarma je poskytováno ubytování dobrovolných dárců krvetvorných
buněk a za drobný poplatek pak pacientům, resp. rodinným příslušníkům
pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na hematologickoͲŽŶŬŽůŽŐŝĐŬém
oddělení, dětské hematologii a také onkologii Fakultní nemocnice Plzeň.
Zároveň je zde prostor pro vzdělávání zdravotníků, pořádání osvětových a
kulturních akcí, setkávání pacientských klubů. 



Nadace doposud umožnila svými prostředky vyšetřit desetitisíce dárců
kostní dřeně a krvetvorných buněk a prostřednictvím registru dárců
ČNRDD se podílela na záchraně více než tisícovky lidských životů nejen v
ČR, ale i vzahraničí͘
Na památku primáře MUDr. Vladimíra Kozy byl v průběhu roku 2014
ustanoven stipendijní fond MUDr. Vladimíra Kozy ‒ Stipendium Vladimíra
Kozy ve výši 100000 Kč, určené každoročně jako odměna, motivace a
příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo
lékaře za významný zájem, obětavoƐƚ a přínos v oboru hematologie,
onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku
krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových
buněk.
Nadace pro transplantace kostní dřeně je nadací s celostátní působností a
ũĞƌĞgistrována pod spisovou značkou N6 u Krajského soudu v Plzni, IČO:
45333378, DIČ: CZ45333378. Přeregistrace podle zákona č. 227/97 Sb.
ďǇůĂƉƌŽǀĞĚĞŶĂϭϴ͘ůŝƐƚŽƉĂĚƵϭϵϵϴ͘
Sídlo: Na Roudné 123/212, 301 00Plzeň
dĞů͗͘  ϲϬϮϲϴϱϳϲϴ͕ϳϬϮϬϴϴϯϲϯ
ĞͲŵĂŝů͗  ŶĂĚĂĐĞΛŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌ
ǁĞď͗  ǁǁǁ͘ŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘ĐǌͬŶĂĚĂĐĞ͖
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬEĂĚĂĐĞ<ŽƐƚŶŝƌĞŶ
Nadace je zakladatelem Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s.,
datum zápisu
31.12.1998 v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílO, vložka 7.
Nadace je od roku 2004 členem Asociace nadací – Fórum dárců
;ǁǁǁ͘ĚŽŶŽƌƐĨŽƌƵŵ͘ĐǌͿĂv roce 2013 jí byla udělena Známka kvality
Fóradárců.
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Statutární orgány a základní listiny:
Správní a dozorčí rada nadace mají každá tři členy včetně předsedy.
Platné verze základníchlistin: zakládací nadační listina ze dne 30.1.20Ϭϰ͕
ƐƚĂƚƵƚŶĂĚĂĐĞǌĞĚŶĞϮϯ͘ϭ͘ϮϬϭϴ͘
Správní rada: 

Dozorčí rada:
Předseda: 


Předseda: 
Dhƌ͘WĂǀĞů:ŝŶĚƌĂ͕WŚ͘͘
MUDr. Jana Navrátilová
Členové:


Členové:
Dhƌ͘Tomáš Svoboda
Jaroslav Poslední
Ing. Vanda Staňková 
MUDr. Mája Švojgrová

EĂĚĂĐĞzaměstnává 1 pracovníkana částečný úvazek.
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Zpráva o činnosti vƌŽĐĞϮϬϭϴ
Osvětová práce a získávání finančních prostředků
Prostředky k uskutečňování svých programů získává nadace způsoby,
které jsou definovány, odsouhlaseny a pravidelně monitorovány správní a
dozorčí radou nadace, pravidelným výročním účetním auditem a
kontrolami příslušných státních úřadů. Získávání finančních prostředků
formou veřejných sbírek, darů nebo vlastní hospodářskou činností
podléhá legislativním normám a pravidelným kontrolám. Aktivity k
získávání finančních prostředků se mnohdy překrývají s osvětou a
propagací. Základními tématy jsou podpora dárcovství krvetvorných
buněk, rozvoj transplantačního programu, léčba leukémií, lymfomů,
jiných vážných onemocnění kostní dřeně a lymfatických uzlin a péče o
pacienty postižené těmito onemocněními. Nejdůležitějšími oblastmi
ĂŬƚŝǀŝƚƉĂŬũƐŽƵ͗
✓Udržování celorepublikové organizace dobrovolných
spolupracovníkůŶĂĚĂĐĞ͘
✓Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dáƌĐŝ͕ƐƉŽŶǌŽƌǇ͕
veřejností,zdravotnictvím.
✓Pořádání celostátních a regionálních sbírek aakcí.
✓Vydávání vlastních osvětových propagačních materiálů, údržba
webových stránek,sociálních sítí, nadační časopis Naděje ‒ ev.
číslo Ministerstva kultury: MK ČR MϭϵϵϮϳ͘
✓Spolupráce s veřejnými sdělovacímiprostředky.
Spolupracovníci, příznivci a jejich aktivity
Činnosti nadace pomáhá řada dobrovolných spolupracovníků a příznivců z
různých regionů republiky. Celkový počet příznivců ƐĞ ǀ ƌŽĐĞ ϮϬϭϴ
ƉŽŚǇďŽǀĂů ŬŽůĞŵ ϰ ϬϬϬ, plně aktivních spolupracovníků je ǌŚƌƵďĂ ϯϬ͘
Nadace organizuje setkání a seminář pro aktivní spolupracovníky, kde je
vyhodnocen uplynulý rok, diskutuje se o aktuální problematice a stanovují
se plány do budoucna. Pomoc spolupracovníků a příznivců v oblasti osvěty,
ƉƌŽƉĂŐĂĐĞ Ă získávání finančních prostředků je zásadní součástí aktivit
ŶĂĚĂĐĞ͘
srámci veřejné sbírky v ƌŽĐĞ ϮϬϭϴ bylo úředně rozpečetěno celkem ϭϰϵ
kasiček a vybralo se úhrnem ϭϭϭϮϵϴϮKč. Významnou součástí sbírek je již
tradičně Sluníčková sbírka vPlzni, organizovaná paní magistrou :ŝƚŬŽƵ
,ĂǀůŽǀŽƵ a studenty gymnázia Luďka Pika, jejíž výtěžek byl vƌŽĐĞ ϮϬϭϴ
ϮϵϲϯϬϮKč. Sbírková akce „Společně proti leukemii“ pořádaná Junákem –
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ŶĂĚĂĐĞ͘
srámci veřejné sbírky v ƌŽĐĞ ϮϬϭϴ bylo úředně rozpečetěno celkem ϭϰϵ
kasiček a vybralo se úhrnem ϭϭϭϮϵϴϮKč. Významnou součástí sbírek je již
tradičně Sluníčková sbírka vPlzni, organizovaná paní magistrou :ŝƚŬŽƵ
,ĂǀůŽǀŽƵ a studenty gymnázia Luďka Pika, jejíž výtěžek byl vƌŽĐĞ ϮϬϭϴ
ϮϵϲϯϬϮKč. Sbírková akce „Společně proti leukemii“ pořádaná Junákem –
český skaut přinesla Ϯϯϳ ϰϭϴ Kč͕ ϭϯ. ročník vánočního jarmarku paní
Dagmar Paterové a /ŶŐ͘Zdeňka Švehly ve Strakonicích dosáhl rekordního
výtěžkuϵϱϬϭϳKč͕Výstup na Sněžku organizovaný paní Jitkou Košínovou
také překonal předchozí ročníky a přinesl nadaci ϳϲ000 Kč͘Kroměpořádání
sbírek, charitativních a osvětových akcí naši spolupracovníci doslova
„shánějí“ sponzory a příznivce, kteří jsou ochotni podpořit dárcovství kostní
dřeně. Mezi těmito spolupracovníky má nezastupitelné místo ƉĂŶ /ǀĂŶ
Korec, který vƌŽĐĞ ϮϬϭϴ ĚĂƌŽǀĂů ŶĂĚĂĐŝ ϲϬ402 Kč, což byl výtěžek ǌjiž
tradičních adventních koncertů pořádaných na Dvoře Gigant vZáluží.
ĂŶŝǀroce 2018 nesmíme zapomenout na naši naprosto jedinečnou
spolupracovnici paní Zdenku Wasserbauerovou a její náborové aktivity.
^náborem nových dárců do ČNRDD a aktivitami kolem propagace
dárcovství kostní dřeně nám významně pomáhá i skupina mladých lidí
kolem slečny Alžběty Vachelové, kteří se zapojili vƉŽƐůĞdních pár letech.
Všem těmto výjimečným lidem děkujeme!
Spolupráce sfotbalovým klubem FC Viktoria Plzeň 
Zvláštní poděkování si zaslouží fotbalový klub Viktoria Plzeň. Potřetí v
klubové historii si fotbalisté Viktorie Plzeň zahráliprestižní UEFA
Champions League. Při této příležitosti se rozhodli, že podpoří Nadaci pro
transplantace kostní dřeně͘Do registru dobrovolných dárců kostní dřeně
ǀƐƚŽƵƉŝůŝnoví hráči, mládežnický tým U19͘Viktoria se navíc stĂůĂprvním
českým týmem v historii, jenž mělůogo nadace přímo na dresech během
zápasů Ligy mistrů.

Zahrát si UEFA Champions League je pro většinu hráčů jednou z nejvyšších
met, které mohou ve své kariéře dosáhnout. Pořád však existují věci, které
jsou mnohem důležitější než vyprodané stadiony, vstřelené branky a
získané body. Plzeňská Viktoria proto již před sedmi lety poprvé podpořila
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Do registru dárců tehdy vstoupil
celý tým pod vedením kapitána Pavla Horvátha, trenér Pavel Vrba či
generální manažer klubu AdolfŠádek.
O čtyři roky později se přidali další nováčci v týmu jako Jan Kovařík či
Roman Hubník. Nyní ƐŝsŝŬƚŽƌŝa zahrála ƐůĂǀŶŽƵsoutěž potřetí a opět
ĐŚtělapomoci a dát tím naději všem pacientům, kteří čekají na vhodného
dárce vzácných krvetvorných buněk.„LigamistrůũĞnádherná.Nicméně
ĚĂƌŽǀĂƚněkomunaději,případněƌŽǀŶŽƵzachránitlidskýživot,ƚŽũĞ
ŵŶŽŚĞŵvícƉƌŽvšechnyǌnás.:ƐĞŵǀĞůŵŝrád,žemůžemeũĂŬŽŬůƵď
pomoci,“řĞŬůprezident klubu Tomáš Paclík. „Naše partnerství s Nadací je
dlouhodobé. Přemýšleli jsme, jak znovu upozornit na důležitost myšlenky
dobrovolného dárcovství krvetvorných buněk a pomoci navýšit počet
dárců v registru. Výsledkem je zcela unikátní věc a jsem velmi hrdý na to,
že se logo NTKD objevŝůŽna našem dresu během všech zápasů v rámci Ligy
mistrů,“ dodává.
„StaliũƐŵĞƐĞprvnímčeskýmŬůƵďĞŵǀŚŝƐƚŽƌŝŝ͕kterýŶĂsvémĚƌĞƐƵŶĞƐů
ůŽŐŽEĂĚĂĐĞǀrámcievropskýchpohárů.:ƐŵĞǀĞůŵŝrádi,žeƐĞnámvše
podařiůŽĚŽŚŽĚŶŽƵƚƐĞzástupcih&ĂpatříũŝŵǌĂƚŽvelképoděkování,“
vysvětluje Jaromír Hamouz, člen nejvyššího klubového managementu a
zároveň garant celého projektu. Zároveň připomíná, že možnost nést na
svém dresu logo neziskové organizace využívá z velkoklubů například FC
Barcelona, na jejímž dresu je možné vidět logo UNICEF.
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Výroční večer „Poděkování dárcům za rok 201ϴ“, Obecní dům Praha
Slavnostní večer je výroční rekapitulací působení Nadace a Českého
národního registru dárců dřeně za uplynulý rok. Je příležitostí k
poděkování dárcům kostní dřeně a krvetvorných buněk i dalším
osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily o podporu programu
nadace a kterým jsou od roku 1996 udělována výroční ocenění.Během
večera, který se konal 2ϲ͘ϰ͘ϮϬϭϵ a připomínal aŬƚŝǀŝƚǇ ƌŽŬƵ ϮϬϭϴ͕ ďǇůĂ
udělena tato ocenění:
• Eejvýznamnější finanční pomoc͗společnost EŽǀĂƌƚŝƐČeská republika
• Eejvýznamnější nemateriální pomoc͗FC Viktoria Plzeň
• Eejvýznamnější mediální pomoc͗kampaň DOBRO OD KOSTI
• Dimořádný lidský čin ‒ cenaĚŽůĨĂŽƌŶĂ͗ƉĂŶ/ǀĂŶ<ŽƌĞĐ
• ^ƚŝƉĞŶĚium Vladimíra Kozy: MUDr. Michael Svatoň
Jednotlivě bylo oceněno ϯϵdárců krvetvorných buněk za rok ϮϬϭϴ. Došlo
také ksetkání dárce a příjemce͘ Hudebně večerem provázelo uskupení
tŽŵĞŶYƵĂƌƚĞƚ͘
Děkujeme všem příznivcům a pomocníkům, kteří se podíleli na podpoře
výročního večera v Obecním domě v Praze a obzvláště pak paní Emě
Bornové, společnosti Obecní dům Praha, společnosti Vyšehrad 2000 Group
a mažoretkám Prezioso TJ SOKOL Blatná za službu hostesek v průběhu
slavnostního večera.










Grantové programy nadace
Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytuje ve shodě se svým
statutem grantové příspěvky fyzickým a právnickým osobám v ČR do
následujících oblastí:
• Rozvoj dárcovství kostní dřeněa krvetvornýchbuněk.
• Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickouléčbou.
• Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantačnímedicíně.
• Podpora přístrojového a jiného vybavenípracovišť.
• Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantačnímedicíny.
Pravidla udílení grantů (grantová pravidla) jsou veřejně k dispozici ŶĂ
internetové stránce nadace ǁǁǁ͘ŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘ĐǌͬŶĂĚĂĐĞ a v kanceláři
ŶĂĚĂĐĞ͘Výdaje na granty se řídí potřebou podpory jednotlivých oblastí
programu a stavem volných finančních prostředků nadace. 
Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 201ϴ činila
Ϯϴϲϴ ϮϱϬ Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění
fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem ϳϱϬϮϴϰϱϰKč.
Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 201ϴčinila
ϭϬϰϱ000 Kč ĂǌĂŚŝƐƚŽƌŝŝŽĚƌŽŬƵϭϵϵϵƚŽďǇůŽĐĞůŬĞŵϱϲϱϬϵϴϮϱKč͘
Prostředky jsou poskytovány na zajištění osvěty, nábor a vyšetření
transplantačních znaků dárců vstupujících do registru dárců ČNRDD
;takzvaná HLA typizace), na realizaci komunikačních systémů a databází v
registru, vyhodnocování dat a zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných
dárců ŶĞũĞŶ ǀrámci ČR ale i mezinárodně. Nadace se tak podílela
doposud na náboru téměř ϴϬ 000 dárců, ǀƌŽĐĞ ϮϬϭϴ ǀƐƚŽƵƉŝůŽ ĚŽ
Českého národního registru dárců dřeně ϳϰϴϵdárců, tedy lidí ochotných
kdykoli darovat naději neznámému nemocnému.
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Podpora nemocných vƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐtransplantací a onkologickou léčbou
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 20ϭϴčinila
ϭϲϴ000 Kč ĂǌĂŚŝƐƚŽƌŝŝŽĚƌŽŬƵϭϵϵϵƚŽďǇůŽĐĞůŬĞŵϮϴϱϰϯϭϮKč͘
Nadace poskytla již stovkám pacientům a jejich rodinám příspěvky v období
hmotné nouze při nemoci a léčbě, ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k
úhradám nákladů za ubytování přidlouhodobé hospitalizaci na
ŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐŬŽͲonkologickém oddělení, onkologii dětské kliniky a
onkologické klinice FN vPlzni. Od roku 2012 je podporován projekt
pravidelných setkávání „Klubu pacientů“ hematologickoͲonkologického
oddělení, jejich přátel a rodinných příslušníků v centru hotel U Pramenů,
kde je pro účastníky zajištěn program osvětový, vzdělávací ispolečenskoͲ
kulturní.
Vzdělávání vhematologii, onkologii a transplantační medicíně
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 201ϴčinila
ϭϳϱϮϱϬKčĂǌĂŚŝƐƚŽƌŝŝŽĚƌŽŬƵϭϵϵϵƚŽďǇůŽĐĞůŬĞŵϯϵϵϭϬϱϭKč͘
Nadace podporuje vzdělávací akce jednotlivců i organizací. Do uvedené
oblasti spadají grantové příspěvky umožňující účast zdravotnických
pracovníků na domácích i zahraničních sjezdech, stážích a školeních, a
příspěvky umožňující pořádání vzdělávacích akcí prostřednictvím
pacientských organizací nebo dalších subjektů, prokážíͲůŝ ŽĚďŽƌŶŽƵ Ă
organizační způsobilost. Lze žádat i podporu na zajištění odborné literatury
ŶĞďŽŶĂŽƉĂŬŶa publikování odborných nebo edukačních prací.
Podpora přístrojového a jiného vybavení pracovišť
Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo
ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ ŚĞŵĂƚŽͲonkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich
pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů.
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 201ϴčinila
ϭϭϬϬϬϬϬKčĂǌĂŚŝƐƚŽƌŝŝŽĚƌŽŬƵϭϵϵϵƚŽďǇůŽĐĞůŬĞŵϴϴϭϳϱϭϮKč͘


Výzkum voboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Grantový programje zaměřen na výzkumné projekty, jejichž řešení může
přinést zřetelný prospěch nemocným v oboru hematologie, onkologie a
transplantační medicíny.
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 201ϴčinila
ϯϴϬϬϬϬKčĂǌĂŚŝƐƚŽƌŝŝŽĚƌŽŬƵϭϵϵϵƚŽďǇůŽĐĞůŬĞŵϮϴϱϱϳϱϰKč͘
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Finanční zpráva Nadace za rok 201ϴ
Způsob uložení majetku nadace a jeho použití je určen platnou legislativou
a statutem nadace. Nadace má majetek uložen v cenných papírech, na
bankovních účtech a v nemovitosti (centrum hotel „U Pramenů“, Na
Roudné 123, Plzeň) zakoupené v roce 2003. Investiční program nadace je
konzervativníhoĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ͘

Nadační kapitál 


Nadační kapitál –zapsaný v nadačním rejstříku 7.3.2008
EĞŵŽǀŝƚŽƐƚƐƚĂǀŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴΎ
WŽǌĞŵŬǇƐƚĂǀŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
Cenné papírypřecenění kϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ



Ostatní majetekƐƚĂǀŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ 
Cenné papíry

podílové listy
 ČSOB Equity Fund USA
 ČSOB Swiss Blue chips 
 ČSOB Asset management = ostat. akcie
 Neinvestiční podílové listy
WŽŬůĂĚŶĂ
Běžné účty č.ú.


Spořící účty č.ú.














ϰϯϰϯϬϰϯͬϬϯϬϬ
ϭϲϲϴϬϰϬϯϯͬϬϯϬϬ
ϮϬϳϵϵϯϲϰϰͬϬϯϬϬ
ϮϴϮϱϱϵϱϯϬͬϬϯϬϬ
ϰϱϯϯϯϯϳϴͬϬϯϬϬ

ϮϱϬϯϵϴϳϲϬͬϬϯϬϬ

ϱϭ997 772 Kč
1 718 270 Kč
46 401 467 Kč


705 559 Kč
1 335 607 Kč
ϭϭϵϱ140 Kč
12 504 570 Kč
26 584 Kč



ΎOprávky k nemovitosti k 31.12.2018: 21 265 442 Kč





16 183 Kč




3 268 788 Kč
70 792 Kč
4 385 062 Kč
Ϯϯ943 377 Kč
134 122 Kč
237 Kč

Účetní jednotka vytvořila fond oprav, udržování a vybavení na objekt U
Pramenů z vlastních zdrojů v roce 2018 ve výši 1000 000,- Kč. Tento fond
bude sloužit k opravě, udržování a vybavení v objektu U Pramenů, který je
zapsán v nadačním rejstříku. Zůstatek fondu k 31.12.2018 7081 194 Kč.

Správní a dozorčí rada ve zdaňovacím období r. 2018 se rozhodla pro tvorbu
Stipendijního fondu MUDr. Vladimíra Kozy z vlastních zdrojů ve výši 
100 000,- Kč. 

Příjmy nadace vroce 2018 dle účetní uzávěrky
Příjmy nevstupující do ZD:
Výnosy z NIF –Balancovaný fond
Úrokyz vkladů na běžných účtech –ŽƐǀŽďŽǌĞŶŽ
Nájemné restaurace U Pramenů 01ͲϭϮͬϮϬϭϴ–ŽƐǀŽďŽǌĞŶŽ͕EZ
Výnosy z prodeje cenných papírů 
Kurzové zisky, haléřové vyrovnání
Zaúčtování fondu oprav a vybavení
nemovitosti do výnosů
Výnosy z prodeje obrazů SÚ 112
Výnosy z Cashback Card 
výnosy ThePay
přijaté dary (vazba na 9.účt.třídu)
ĞůŬĞŵ͗







1 137 863,29 Kč
6 430,00 Kč
0,00 Kč
69 883,00 Kč
15 433,00 Kč
2 093 239,08 Kč



Příjmy vstupující do ZD:
výnosyz reklamy (propagační činnost)

148 581,20 Kč

Úroky ze spořícího účtu 

570,86 Kč

Přijaté příspěvky zúčtované (vazba na 5.účt.třídu)
ĞůŬĞŵ͗
Věcné dary a služby:
ϬϯͬϮϬϭϴ–͘ŽƌŶ–obraz Setkání s frivolní olivou –ϭϳϬϬϬ͕ͲKč
ϬϳͬϮϬϭϴͲOrganizační kancelář Praha –auditorské služby –ϭϮϭϬϬ͕ͲKč
Věcné dary a služby celkem:ϮϵϭϬϬ͕ͲKč

0,00 Kč
11 629,42 Kč
852 000,00 Kč
0,00 Kč
0,37 Kč

94 564,45 Kč
243 986,51 Kč
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0 Kč
2 Kč
0 Kč
0 Kč
7 Kč

9 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
8 Kč

0 Kč

6 Kč

5 Kč
1 Kč

Z toho věcné dary a služby, které byly účtovány přes 5. a 6. účtovou třídu jsou ve výši 12
ϭϬϬ͕ͲKč.

Finanční dary na základě darovacích smluv na částku 10ϬϬϬ͕ͲKč a více
'ĞŶĞd/Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘WƌĂŚĂ
ϭϱϬϬϬϬ͕ͲKč
ŝŽdĞĐŚĂ͘Ɛ͕͘WƌĂŚĂ
ϭϱϬϬϬϬ͕ͲKč
Dámský klub Karlovy Vary SPA, z.s., Františkovy Lázně 
150 000,00 Kč
WŝĞƌƌĞ&ĂďƌĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͘ƌ͘Ž͕͘WƌĂŚĂϵ
ϰϴϬϬϬ͕ͲKč
ZŽƚĂƌǇ/ŶƚĞƌĂŶƚŝŽŶĂůŝƐƚƌŝŬƚϮϮϰϬ͕:ŝŚůĂǀĂ
ϰϱϬϬϬ͕ͲKč
Karlovarské městské divadlo,o.p.s.,Karlovy Vary
ϰϬϬϬϬ͕ͲKč
FACKELMANN ČR, spol.s.r.o., Praha 5
ϯϬϬϬϬ͕ͲKč
Moravský Krumlov, Moravský Krumlov
Ϯϰϳϲϱ͕ͲKč
/ŶŐ͘Zdeněk Štěpánek, Klatovy
ϮϬϬϬϬ͕ͲKč
/ŶŐ͘Vlastimil Vrána, Borovany
ϮϬϬϬϬ͕ͲKč
h^h^ŽĨƚǁĂƌĞƐ͘ƌ͘Ž͕͘ƌŶŽ
ϭϴϯϬϬ͕ͲKč
Obec Šumice, Šumice
ϭϱϬϬϬ͕ͲKč
Nadační fond RC Brno, Brno
ϭϮϬϬϬ͕ͲKč
Junák –český skaut, Praha
ϭϭϴϯϰ͕ͲKč
PCT, s.r.o., Mnichovo Hradiště
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Svatomír Vavruša, Otrokovice
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Libor Láznička, Zlín
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Ladislav Velič,Púchov (SR)
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Hamé s.r.o., Kunovice
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ĂůůĞǀĞƌĂŐĞWĂĐŬĂŐŝŶŐǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘Dýšina
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Vodárna Plzeň a.s., Plzeň
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
LB Minerals, s.r.o., Horní Bříza
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
I.P.P.E. s.r.o., Dýšina
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Omega C+M, spol.s.r.o., Plzeň
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
Bonapol, a.s., České Budějovice
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
KďĞĐsĞůƚƌƵďǇ͕sĞůƚƌƵďǇ
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ĞůŬĞŵ͗
ϴϱϰϴϵϵ͕ͲKč

Finanční dary na částku 10ϬϬϬ͕ͲKč a více (bez vystavené darovací smlouvy)
Anonymní dárce*
ϱϬϬϬϬϬ͕ͲKč
Lopatová Jitka
144 769,68 Kč
ZŽƐŵĂƌŝŶŽ
ϲϱϬϬϬ͕ͲKč

ZEƌ͘Lubomír Adamec
Šance Olomouc
Oldřich Jirků
KZ>KƚƌŽŬŽǀŝĐĞƐ͘ƌ͘Ž͘
WĞƚƌ&ƌŝƚǌ
anonymní dárce
Matěj Kopřiva
Ondřej Beránek
Záluží
MUDr. Přemysl Grubský
Ing. Lenka Drahošová
Církevní gymnázium
ZŠ Nepomuk
Velkopřevorský mlýn
Spolek nezávislých o.....
Petr Lukášek
Jiří Ševčík
Ing. Jiří Fleischhans
Libor Zemánek
Václav Bláha
Ing.F. Vaniš
Bohdana Sládková
Oldřich Jirků
Zvolánek –/ŶƐƵ͘͘͘͘
Kamila Kořanová
Tomáš a Miluše Kouckých
Miroslav Šafr
Milena Baloušová
/ŶŐ͘WĞƚƌWŽŚĂŶŬĂ
ƉůŝƚĂǆƐ͘ƌ͘Ž͘
Ing.Václav Lorenc
Eva Filipová
ĞůŬĞŵ͗

ϲϬϬϬϬ͕ͲKč
ϱϬϬϬϬ͕ͲKč
ϱϬϬϬϬ͕ͲKč
ϯϬϬϬϬ͕ͲKč
ϯϬϬϬϬ͕ͲKč
ϮϵϴϬϬ͕ͲKč
ϮϱϬϬϬ͕ͲKč
ϮϱϬϬϬ͕ͲKč
ϮϰϱϱϬ͕ͲKč
ϮϯϭϬϬ͕ͲKč
ϮϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϱϬϵϲ͕ͲKč
ϭϱϬϬϬ͕ͲKč
ϭϱϬϬϬ͕ͲKč
ϭϰϰϰϬ͕ͲKč
ϭϯϯϲϮ͕ͲKč
ϭϬϲϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϭϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
1 310 727,68 Kč

*dárce si nepřál být jmenovitě uveden


DS/Grant na částku 10000,ͲKč a více
ĞůŬĞŵ͗
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Finanční příspěvky na částku 10000,ͲKč a více
ĞůŬĞŵ͗
Dotace od měst na částku 10ϬϬϬ͕ͲKč a více
Statutární město Kladno
ĞůŬĞŵ͗
'ƌĂŶƚǇ
EŽǀĂƌƚŝƐƐ͘ƌ͘Ž͘
ZŽĐŚĞƐ͘ƌ͘Ž͘
ĞůŬĞŵ͗












Finanční dary a příspěvky do 10 tisíc a příjmy z akcí
Drobné příspěvky
Poštovní poukázky
Příjmy z kasiček
Příjmy z dalších akcí
D^
Darovací smlouvy
ŽƚĂĐĞ
Finanční příspěvky
ĞůŬĞŵ͗




Ϭ͕ͲKč





ϮϭϬϬϬ͕ͲKč
ϮϭϬϬϬ͕ͲKč





ϭϬϬϬϬϬϬ͕ͲKč
ϴϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϬϴϬϬϬϬ͕ͲKč



1 020 561,43 Kč
ϯϳϴϬϬ͕ͲKč
596 327,70 Kč
607 286,65 Kč
ϭϬϬϮϯϯ͕ͲKč
ϭϮϲϮϳϵ͕ͲKč
Ϭ͕ͲKč
Ϭ͕ͲKč
2 488 487,78 Kč


Výdaje nadace vroce 2018 dle účetní uzávěrky
Nadační příspěvky
Granty

Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
ČNRDD, o.p.s. Klub pacientů
ČNRDD, o.p.s. Klub pacientů
Denisa Koudelová hmotná nouze
ČNRDD, o.p.s. Ubytování dárců a pacientů
ČNRDD, o.p.s. Klub pacientů
ĞůŬĞŵ


Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť

ČNRDD,o.p.s. Přístroj pro typizaci pacientů a dárců v HLA laboratoři
FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika vybavení na
oddělení
ĞůŬĞŵ


Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk

ČNRDD, o.p.s. Vyšetření dárců
Iveta Hlobilová, Nábor dárců
ČNRDD, o.p.s. Vyšetření dárců
ČNRDD, o.p.s. Vyšetření dárců
ĞůŬĞŵ


Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Mgr. Monika Holubová, zahraniční stáž výzkum
FN Plzeň HOO, PotransplantačníŝŵƵŶŽƚĞƌĂƉŝĞǀŚĞŵĂƚŽͲŽŶŬŽůŽŐŝŝ
Mgr. Karla Plevová, Využití NGS technologií při monitorování pacientů
leukémiemi a lymfomy
ĞůŬĞŵ


Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně

FN Plzeň HOO, vzdělávání sestry
ČNRDD, o.p.s. EBMT
ČNRDD, o.p.s WMDA
/WK͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ĞůŬĞŵ



15 000,00 Kč
18 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
15 000,00 Kč
168 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
1 045 000,00 Kč

30 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
380 000,00 Kč

15 250,00 Kč
40 000,00 Kč
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
175 250,00 Kč
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Celkem vygrantováno v roce 2018
'ƌĂŶƚǇE/&

Výdaje na osvětu a akce ŶĂĚĂĐĞ
tisk, inzerce, fotopráce, reklama
další celostátní akce Obecní dům
rozdání dárcům –skleněné zbožíΎ
materiál na ostatní akce
vystoupení na akcích
ĞůŬĞŵ͗




ΎMoser s.r.o., nejednalo se o dar. Byla nám zaslána z Moseru s.r.o. faktura na
ϭϴϬϭϭϬ͕ͲKč a proti tomu byla vystavena faktura od Nadace v 04/2018 rovněž
ŶĂϭϴϬϭϭϬ͕ͲŶĂƌĞŬůĂŵƵ–byl udělán zápočet


Provoz kanceláře a režijní výdaje
ŵǌĚǇнodvody z mezd zaměstnancům
softwarové služby
výdaje kanceláře (poštovné, telefony atd.)
ŽĚƉŝƐǇŵĂũĞƚŬƵ
ostatní výdaje (daně, poplatky bance atd.)
právní a notářské služby
auditorské služby Ͳdoc. Ing. Novotný, CSc.
Daňové poradenství Ing. Kučerová
Účetní služby Ing. Trefná
opravy a udržování z fondu
členské příspěvky Fórum dárců
pronájem reklamníchpanelů
nájemné a služby kancelář od G Assets
pojištění odpovědnosti a podnik.ƌŝǌŝŬ
rámování obrazů
odhad tržní ceny nemovitosti U Pramenů
ĞůŬĞŵ͗









2 868 250,00 Kč
Ϭ͕ͲKč

105 837,83 Kč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
ϭϴϬϭϭϬ͕ͲKč
ϭϭϯϯϬϵ͕ͲKč
ϴϱϬϬ͕ͲKč
ϰϭϳϳϱϲ͕ϴϯKč

ϰϲϬϱϳϲ͕ͲKč
5 981,78 Kč
55 907,41 Kč
2 346 733,74 Kč
7 196,23 Kč
ϭϬϱϮϳ͕ͲKč
ϭϮϭϬϬ͕ͲKč
ϭϴϭϱϬ͕ͲKč
ϯϯϯϯ͕ͲKč
688 721,55 Kč
ϭϬϬϬϬ͕ͲKč
4 800,01 Kč
82 688,72 Kč
ϭϵϳϯϯ͕ͲKč
ϭϴϮϱ͕ͲKč
ϭϲϯϯϱ͕ͲKč
4 162 365,27 Kč

Výdaje vstupující do ZD
spotřeba PHM
ĂƐĐŚďĂĐŬĂƌĚŶĂĚǀƐƚƵƉ͘ĐĞŶƵ
náklady na reprezentaci
nákup stravenek
silniční daně
pokuty a penále
ostatní provozní náklady
účetní odpisy (vazba na výnosy)
ĞůŬĞŵ͗





ϭϯϰϲϰ͕ͲKč
1 734,64 Kč
ϭϱϲϵϱ͕ͲKč
ϭϬϲϰ͕ͲKč
ϭϳϮϬ͕ͲKč
ϮϬϬ͕ͲKč
ϵϴϰϯ͕ͲKč
94 564,45 Kč
138 285,09 Kč

Pozn.: zůstatková cena nemovitosti po odečtení odpisů činí k 31.12.2018 30 732 330,49 Kč.
Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti –účetní jednotka
ŶĞǀǇŬĂǌƵũĞƚĂƚŽƌŝǌŝŬĂ͘



Vyhodnocení hospodaření a nákladů na vlastní činnost 2018

Nadace obecně usiluje o vyrovnaný až spíše přebytkový rozpočet s
cílem šetřit prostředky pro potřeby možných budoucích investic do
nadačních programů.
V průběhu roku 2014 došlo kmírnému nárůstu příjmů nadace nad
6 mil. Kč, na této sumě se nám podařilo vuplynulých 4 letech
příjmy stabilizovat. Sohledem na předchozí vývoj a význačný
pokles příjmů vroce 2011 a 2012, to považuje správní rada nadace
za úspěch. 

Nadační listina ve shodě s legislativou připouští čerpat náklady na
vlastní činnost až do výše 25 % z celkové částky nadačního kapitálu
;ϭϰϳϱϯϬϱϳϱ͕Ͳ Kč) ke konci rozvahového dne. Poměr účetně
definovaných výdajů nadace na vlastní činnost a čistě režijních
výdajů na provoz kanceláře a mzdyǀƌŽĐĞϮϬϭϴk zapsané hodnotě
nadačního kapitálučiní ϭ͕ϭϴй͘Nadační kapitálǌĂǌŶĂŵĞŶĂůǀƌŽĐĞ
ϮϬϭϴnárůst o 1ϲϭϯϬϬϬ͕ͲKč͘
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„Kdo zachrání jeden lidský život,
zachrání celý svět“
Epitaf Oskara Schindlera

