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O Nadaci
Nadace pro 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 nedostupný 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 hematologie, onkologie a transplantační medicíny.
Nadace v roce 1992 založila registr 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 Marrow Donors Association – WMDA). V roce 1993 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 na Český národní
registr dárců dřeně (ČNRDD). V roce 2003 se z uspořených prostředků podařilo zakoupit nemovitost v Plzni Na Roudné nedaleko Fakultní nemocnice, v roce 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 registru, 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 hematologicko-onkologickém 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 v zahraničí.

Na památku primáře MUDr. Vladimíra Kozy byl v průběhu roku 2014 ustanoven stipendijní fond MUDr. Vladimíra Kozy – Stipendium Vladimíra Kozy
ve výši 100.000,- Kč, určené každoročně jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře
za významný zájem, obětavost 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 je registrována pod spisovou značkou N6 u Krajského soudu v Plzni, IČO:
45333378, DIČ: CZ45333378. Přeregistrace podle zákona č. 227/97 Sb. byla
provedena 18. listopadu 1998.
sídlo: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň
tel.:
602 685 768, 702 088 363
e-mail: nadace@kostnidren.cz
web:	www.kostnidren.cz/nadace
www.facebook.com/NadaceKostniDren
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, oddíl O, vložka 7.
Nadace je od roku 2004 členem Asociace nadací – Fórum dárců
(www.donorsforum.cz) a v roce 2013 jí byla udělena Známka kvality Fóra
dárců.

Statutární orgány a základní listiny:
Správní a dozorčí rada nadace mají každá tři členy včetně předsedy. Platné
verze základních listin: zakládací nadační listina ze dne 30. 1. 2004, statut
nadace ze dne 23. 1. 2018.
Správní rada:				
Předseda: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Dozorčí rada:
Předseda: MUDr. Jana Navrátilová

Členové:				
MUDr. Tomáš Svoboda			
Ing. Vanda Staňková			

Členové:
MUDr. Mája Švojgrová
Mgr. Aleš Majer

Nadace zaměstnává 1 pracovníka na částečný úvazek.

Zpráva o činnosti v roce 2021
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 aktivit pak jsou:
• Udržování celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace.
	• Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci, sponzory,
veřejností, zdravotnictvím.
• Pořádání celostátních a regionálních sbírek a akcí.
• Vydávání vlastních osvětových propagačních materiálů, údržba
webových stránek, sociálních sítí, nadační časopis Naděje
– ev. číslo Ministerstva kultury: MK ČR M 19927.
• Spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky.
Činnosti nadace pomáhá řada dobrovolných spolupracovníků a příznivců
z různých regionů republiky. Celkový počet příznivců se v roce 2021 pohyboval kolem 4 000, plně aktivních spolupracovníků je zhruba 30.
Činnost nadace a aktivity jejich dobrovolných spolupracovníků v roce
2021 značně ovlivnila pandemie CoViD-19. Nebylo možné pořádat tradiční
sbírkové, náborové ani vzdělávací akce v rozsahu jako před pandemií.
V rámci veřejné sbírky v roce 2021 bylo úředně rozpečetěno celkem 11 kasiček a vybralo se úhrnem 303 527 Kč. Mezi nejúspěšnější akce roku 2021
patřily určitě Kabelkománie Ivety Hlobilové ve Znojmě, Graffiti v Přeštické

loděnici a Vánoční strom v Kyjově. Všichni spolupracovníci se snažili být
aktivní v rámci svých možností na sociálních sítích a podpořit program nadace alespoň virtuálně.
Všem, kteří nás podporují ze srdce děkujeme!

Výroční večer „Poděkování dárcům za rok 2020 a 2021“, 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.
Konání slavnostního večera „Poděkování dárcům za rok 2020“ muselo
být vzhledem k situaci okolo pandemie CoViD-19 přesunuto na 18.6. 2021
a konalo se v omezeném režimu dle platných vládních nařízení.
Oceněni byli:
• za nejvýznamnější finanční pomoc společnost Novartis Česká
republika
• za nejvýznamnější nemateriální pomoc Vojenská akademie
Vyškov
• za nejvýznamnější mediální pomoc projekt Nábor hrdinů
Zvláštní cenu A. Borna za mimořádný lidský čin převzali Dáša Paterová
a Ing. Zdenek Švehla.
Ocenění v hlavních kategoriích obdrželi křišťálový blok od sklárny Moser.
40 dárců si osobně převzalo stříbrnou pamětní minci, ostatním byla spolu
s poděkováním zaslána korespondenčně. Stipendium Vladimíra Kozy bylo
uděleno paní Ing. Marii Drncové z FN Brno.

Slavnostního večer „Poděkování dárcům za rok 2021“ se konal 22. dubna
2022
Oceněni byli:
• za nejvýznamnější finanční pomoc společnost Novartis Česká
republika
• za nejvýznamnější finanční pomoc společnost AstraZeneca Česká
republika
• za nejvýznamnější nemateriální pomoc Šance Olomouc
Zvláštní cenu A. Borna za mimořádný lidský čin převzala Iveta Hlobilová.
Ocenění v hlavních kategoriích obdrželi křišťálový blok od sklárny Moser.
34 dárců si osobně převzalo stříbrnou pamětní minci, ostatním byla spolu
s poděkováním zaslána korespondenčně. Stipendium Vladimíra Kozy bylo
uděleno panu MUDr. Ondreji Šušolovi z FN Ostrava.
Děkujeme všem příznivcům a pomocníkům, kteří se podíleli na podpoře
obou výročních večerů v Obecním domě v Praze a obzvláště pak paní Emě
Bornové, společnosti Obecní dům Praha, sklárně Moser, 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 dřeně a krvetvorných buněk.
• Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou
léčbou.
• Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně.
• Podpora přístrojového a jiného vybavení pracovišť.
• Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační
medicíny.
Pravidla udílení grantů (grantová pravidla) jsou veřejně k dispozici na internetové stránce nadace www.kostnidren.cz/nadace a v kanceláři nadace.
Výdaje na granty se řídí potřebou podpory jednotlivých oblastí programu
a stavem volných finančních prostředků nadace.
Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2021 činila
2 430 250 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 83 015 892 Kč.
Je velmi důležité, že i vzhledem k situaci okolo pandemie CoVid-19 se náš
grantový program nezastavil, a stále pokračuje!
Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2021 činila
1 280 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 60 689 825 Kč. 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 nejen
v rámci ČR ale i mezinárodně. Nadace se tak podílela doposud na náboru
více než 100 000 dárců, v roce 2021 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně 5 212 dárců, tedy lidí ochotných kdykoli darovat naději
neznámému nemocnému.

Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2021 činila
255 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 365 000 Kč. Nadace
poskytla již stovkám pacientů a jejich rodinám příspěvky v období hmotné
nouze při nemoci a léčbě, ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k úhradám
nákladů za ubytování při dlouhodobé hospitalizaci na hematologicko-onkologickém oddělení, onkologii dětské kliniky a onkologické klinice FN
v Plzni. Od roku 2012 je podporován projekt pravidelných setkávání „Klubu
pacientů“ hematologicko-onkologického oddělení, jejich přátel a rodinných příslušníků v centru hotel U Pramenů, kde je pro účastníky zajištěn
program osvětový, vzdělávací i společensko-kulturní.
Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2021 činila
62 250 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 4 465 301 Kč. 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, prokáží-li odbornou a organizační způsobilost. Lze žádat
i podporu na zajištění odborné literatury nebo naopak na publikování
odborných nebo edukačních prací.
Podpora přístrojového a jiného vybavení pracovišť
Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo
investice hemato-onkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů. Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2021 činila 70 000 Kč a za historii od
roku 1999 to bylo celkem 10 057 012 Kč.
Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Grantový program je 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 2021 činila 763 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo
celkem 4 438 754 Kč.

Finanční zpráva Nadace za rok 2021
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
konzervativního charakteru. Původní prostředky NIF z roku 2001, které
byly uloženy v Balancovaném podílovém fondu Nadací u AMUNDI Asset
managementu, byly koncem roku 2019 z důvodů neuspokojivých výnosů
vypovězeny a následně převedeny pod správu ČSOB Asset managementu.
Nadační kapitál

Účetní jednotka vytvořila fond oprav, udržování a vybavení v objektu
U Pramenů z vlastních zdrojů (mimo nadační jmění) v roce 2021 ve výši
1 000 000,- Kč. Tento fond bude sloužit k opravě, udržování a vybavení
v objektu U Pramenů, která je zapsána v nadačním rejstříku. Zůstatek fondu
k 31.12.2021 7 260 139,59 Kč. Správní a dozorčí rada ve zdaňovacím období
r. 2021 se rozhodla pro tvorbu Stipendijního fondu MUDr. Vladimíra Kozy
z vlastních zdrojů ve výši 100 000,- Kč.
Příjmy nadace v roce 2020

Výdaje nadace v roce 2021

Vyhodnocení hospodaření a nákladů na vlastní činnost 2021
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 k mírnému nárůstu příjmů nadace nad
6 mil. Kč, na této sumě se nám podařilo v uplynulých 5 letech příjmy stabilizovat.
V roce 2019 rozhodla správní rada Nadace se souhlasem dozorčí rady
o prodeji podílových listů z Balancovaného fondu nadací společnosti
AMUNDI Czech Republic. Finanční prostředky, které Nadace tímto prodejem získala, byly převedeny do správy ČSOB a.s. investičního managmentu
opět jako velmi konzervativní vklad. Dále správní rada optimalizovala portfolio majetku deponovaného u ČSOB a.s. a zvýšila tím výnosy z uložených
finančních prostředků.
V roce 2020 se promítla do hospodaření nadace pandemie CoVid-19, kdy
v důsledku omezení „fund-raising“ aktivit a trvající neomezené podpory
plnění cílů NTKD, došlo k propadu příjmů a mírnému poklesu Nadačního
kapitálu. V roce 2021 se i přes přetrvávající pandemii podařilo zvýšit příjmy a dosáhnout nárůstu nadačního kapitál o 990 tis. Kč. Přesto dopady
CoViD-19 pandemie pocítíme pravděpodobně i v budoucích letech.
Díky dobrému hospodaření se svěřenými prostředky nemá nadace žádné
problémy s plněním svého programu.
Nadační listina ve shodě s legislativou připouští čerpat náklady na vlastní činnost až do výše 25 % z celkové částky nadačního kapitálu (149.836.000,-Kč)
ke konci rozvahového dne. Poměr účetně definovaných výdajů nadace na
vlastní činnost a čistě režijních výdajů na provoz kanceláře a mzdy v roce
2021 k zapsané hodnotě nadačního kapitálu činí 1,47%. Nadační kapitál zaznamenal v roce 2021 nárůst o 990.000,- Kč.
Děkujeme všem za podporu činnosti a programu Nadace
pro transplantace kostní dřeně!

Odpovědnost za výroční zprávu
Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve výroční zprávě Nadace pro transplantace kostní dřeně
za rok 2021 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by
mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Nadace pro transplantace kostní dřeně, nebyly vynechány.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně

„Kdo zachrání jeden lidský život,
zachrání celý svět.“
Epitaf Oskara Schindlera

