Výroční zpráva 2015

Úvod:
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.

Právní ukotvení, kontakty a členství:
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.: 377 521 753, GSM: 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 vlastníkem živnostenského oprávnění ze dne 5.2.2014, předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; ubytovací služby;
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturněvzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Nadace je od roku 2004 členem Asociace nadací - Fórum dárců (www.donorsforum.cz) a
v roce 2013 jí byla udělena a v roce 2015 obhájena 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 1.2.2013.
Správní rada:
Předseda: Doc.MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň a
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.
Člen: JUDr. Anna Outlá, advokátka, Plzeň.
Člen: MUDr. Markéta Sobotová (roz.Kozová), Oční klinika FN Plzeň, do 9/2015.
Člen: MUDr. Zuzana Hanušová, Dětské oddělení nemocnice Rokycany, od 11/2015.
Dozorčí rada
Předseda: MUDr. Jana Navrátilová, Hematologicko-onkologické odd. FNPlzeň.
Členové: Mgr. Marie Helmová, středoškolská učitelka, Plzeň.
p. Jaroslav Poslední, obchodní zástupce, Zruč u Plzně.

Patroni nadace:
Patrony nadace byli a jsou od roku 1992 Ing. Livia Klausová, kardinál Mons. Miloslav Vlk a
herečka Jiřina Jirásková (17.2.1931‒7.1.2013).

Zaměstnanci:
Ing. Vanda Staňková – vedoucí kanceláře (0,5 pracovního úvazku)
Ing. Petra Matušková – asistentka (0,5 pracovního úvazku)
Monika Nováková, Dis. ‒ asistentka (mateřská dovolená)

Historie nadace a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v květnu
1992 v Plzni s cílem vybudovat registr dobrovolných dárců
kostní dřeně v České republice a další doprovodné programy
ke zlepšení kvality života pacientů v oboru hematologieonkologie. V červnu 1992 byl založen 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
průběžně 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.
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, když podpořila také zavedení
moderních komunikačních systémů a databází registru a přispěla ke zkvalitnění procesu
vyhledávání vhodných dárců. Řadě pacientů umožnila překlenovat obtížné období hmotné
nouze při ztrátě nebo omezení finančního příjmu, v hotelu U Pramenů umožnila ubytovávání
pacientů, dárců nebo rodinných příslušníků pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na
Hematologicko-onkologickém oddělení FN v Plzni. Napříč republikou poskytla také příspěvky
na vzdělávání zdravotníků a laiků, vybavení laboratoří a transplantačních center, výzkum
v oboru hematologie-onkologie a transplantační medicíny.
Celé fungování nadace a registru dárců v letech
1992‒2012 je neodmyslitelně spojeno se
zakladatelem, primářem MUDr. Vladimírem Kozou
(4.7.1954 ‒ 17.6.2012), který se nesmazatelně
zapsal do historie nejen nadace a registru dárců,
ale především do životů mnohých pacientů a tím i
celé medicíny v mezinárodním kontextu.
Na památku MUDr. Vladimíra Kozy byl v nadaci
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, obětavost a přínos
v oboru hematologie, onkologie a transplantační
medicíny s úzkou návazností na problematiku
krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie
včetně kmenových buněk.
foto: Benedikt Renč

Zpráva o činnosti v roce 2015
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,
nadační časopis Naděje ‒ ev. číslo Ministerstva kultury: MK ČR M 19927.
 Spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky.

Spolupracovníci, příznivci a jejich aktivity
Činnosti nadace pomáhá řada dobrovolných spolupracovníků a příznivců z různých regionů
republiky. Celkový počet příznivců evidovaných v roce 2014 byl 505, plně aktivních
spolupracovníků je 25 a za rok 2015 bylo vydáno 9 nových plných mocí k vedení sbírkových
kasiček mimo velké sbírkové akce (jména, adresy a zplnomocnění jsou evidována v
kanceláři nadace). Nadace organizuje setkání a seminář pro spolupracovníky, kde je
vyhodnocen uplynulý rok, diskutuje se o aktuální problematice a stanovují se plány do
budoucna. Pomoc spolupracovníků a příznivců v oblasti osvěty, propagace a získávání
finančních prostředků je zásadní součástí aktivit nadace a udržování a rozšiřování sítě
spolupracovníků je jedním z nejdůležitějších úkolů. Spolupracovníci pomáhají podle svých
časových a profesních možností. Šíří osvětové materiály, pořádají kulturní, sportovní či
společenské akce jako příležitost k prezentaci nadace či k uspořádání sbírky, pomáhají
v provozních záležitostech a při akcích nadace. Od roku 2011 pomáhají mažoretky Prezioso
TJ SOKOL Blatná zajistit služby hostesek v průběhu slavnostního výročního večera nadace
a Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v Obecním domě v Praze. V průběhu
roku 2013 byl z aktivity moderátora a redaktora Richarda Langera iniciován „Klub příznivců
Nadace pro transplantace kostní dřeně“ navazující na historicky v roce 2006 působící „Klub
přátel Nadace“. Člen klubu neplatí příspěvky penězi, ale dobrým skutkem a vstupenkou je
jakákoliv forma pomoci, respektive aktivita podle myšlenky „Klub má za cíl dělat radost
dárcům kostní dřeně!“

Sbírky kasičkami:
Sbírky do kasiček patří k nejstarším a současně velmi významným aktivitám
spolupracovníků. Kasičky na základě vydaného povolení a našeho pověření instalují
spolupracovníci na vhodná místa ve svých regionech nebo jsou umístěny u příležitosti
jednotlivých akcí. V roce 2015 bylo úředně rozpečetěno celkem 299 kasiček a vybralo se
úhrnem 297 086 Kč mimo Sluníčkové sbírky a akci Společně proti leukémii. Největším
výtěžkem do samostatné kasičky byla částka 72 920 vybraná na tradičním předvánočním
jarmarku organizovaném paní D.Paterovou a ing.Z.Švehlou ve Strakonicích.

Sbírka „Společně proti leukémii“‒ Kapka:
Tradici sbírky pro nadaci založili v r.1996 studenti Gymnázia
Luďka Pika v Plzni, pod vedením Mgr. Marie Helmové. V rámci
akce nazývané „Kapka naděje“ a později „Kapka“ nabízeli na
benzinových čerpacích stanicích umytí skel u automobilů,
rozdávali propagační materiály o dárcovství kostní dřeně a
získávali pro nadaci drobné finanční prostředky. Iniciativu pak
převzali plzeňští skauti z roverského kmene Šambala, kteří
zprostředkovali koordinaci akce mezi dalšími oddíly, a Kapka se stala celostátní akcí ve

spolupráci s organizací Junák ‒ svaz skautů a skautek ČR. V roce 2012 bylo rozhodnuto o
změně názvu na „Společně proti leukémii“ a kromě mytí skel automobilů bylo umožněno
v rámci akce organizovat průběžně i jiné sbírkové a benefiční akce. Celkový výtěžek ročníku
2015 byl 245 991 Kč a za celou historii bylo získáno 8 510 776 Kč.

Sluníčkové sbírky:
Tradice sluníčkových sbírek byla další
sbírkovou aktivitou iniciovanou v roce
2003 opět pod vedením Mgr. Marie
Helmové se studenty Gymnázia Luďka
Pika v Plzni. Během posledních dvou
sbírek pořádaných v roce 2015 získali
studenti za svá sluníčka příspěvky v
hodnotě 289 603 Kč a celkově doposud
získaly pro činnost nadace 2 923 445 Kč.
V různých obdobích se k myšlence
sbírky přidaly i některé školy v dalších
městech ČR. Sbírky jsou organizovány
pod vedením pedagogů. Studenti nebo
starší žáci rozdávají v obchodních
domech či na jiných veřejných místech
osvětové letáky a jako poděkování za finanční příspěvek nabízí jako dárek vlastnoručně
vyrobená sluníčka z těsta smíchaného z mouky, soli a lepidla na tapety. Na výrobě sluníček
se v řadě případů podílejí i mladší spolužáci, děti z mateřských škol, ale také senioři (Domov
pro seniory Máj v Č.Budějovicích, Domov pokojného stáří sv.Alžběty v Plzni). Sbírky v roce
2015 proběhly nejen v Plzni (Mgr. M.Helmová a Mgr. J.Havlová - Gymnázium Luďka Pika;
Ing. O.Matějková - Masarykovo gymnázium Plzeň), ale díky aktivitě J.Langerové a vstřícnosti
pedagogů a studentů probíhaly Sluníčkové sbírky i v dalších městech – Ostrov nad Ohří
(Mgr. J. Šafránek - Gymnázium Ostrov), Blovice (Mgr. M.Šustrová ‒ Gymnázium Blovice),
Nový Bor (Mgr. L.Bečvaříková ‒ Vyšší odborná škola sklářská a SŠ), Dvůr Králové (Mgr.
V.Kyselová ‒ Střední škola informatiky a služeb), Opava (PaeDr. D.Zemková ‒ Mendelovo
Gymnázium), Heřmanova Huť (Mgr. J.Richterová ‒ ZŠ Heřmanova Huť), České Budějovice
(Bc. J. Chánová, ADRA Č.Budějovice). Výtěžek ze Sluníčkových sbírek roku 2015 byl 350
367 Kč a za celou historii pak celkem 3 046 040 Kč.

Další akce a spolupráce:
Z původní iniciativy Ing. Hynka Sladkého od roku 2012 pokračovala spolupráce s Českým
svazem házené. Každá branka reprezentantů ČR znamenala pro nadaci finanční dar, stejně
tak branky extraligových týmu ve vytipovaných kolech Extraligy ČR. Celkový finanční
příspěvek nadaci činil 142 300 Kč. Významnou pomocí byly i příspěvky Českého skokového
poháru v hodnotě 117 660 Kč, dále 11.ročník vánočního jarmarku paní D.Paterové a
ing.Z.Švehly ve Strakonicích s výtěžkem 72 920 Kč, Výstup na Sněžku organizovaný paní
J.Košínovou s výtěžkem 45 360 Kč, Open-air festival Medicamp studentů Lékařské fakulty
UK v Plzni s výtěžkem 38 266 Kč, adventní koncert na statku Gigant v Záluží u Stoda
manželů Korcových a Zálužského sboru s výtěžkem 33 227 Kč, akce Vánoční strom
v Kyjově organizátora ing.V.Výlety s výtěžkem 21 351 Kč.
V průběhu roku 2015 proběhly také další velmi přínosné akce, často již tradiční,
organizované našimi spolupracovníky a sympatizanty: pravidelné výstavy obrazů v hotelu U
Pramenů (R.Joksch), koncert „Gospel až na dřeň“ (Touch of Gospel, A.Dobrovolná,
M.Beránek), divadelní představení Jaroslava Duška v Městském divadle Karlovy Vary
(D.Neumannová), Pivní fest Plzeň (T.Sladký), Jarmark Doubravka (E.Šebková), benefiční
koncert obce Šumice, Silvestrovský běh GP Kolín a Sokol Kolín, Novoroční charitativní turnaj
ve stolním tenisu v Blšanech u Loun, plavecké sprinty bazén Slovany Plzeň, adventní
koncert Pod křídly andělů Plzeň (J.Korbelová a dětský sbor Andílci), Plzeňský veletrh
cestovního ruchu Lokomotiva Plzeň, Den s hasiči v Moravském Krumlově Rakšicích,
Memoriál Vráti Kdýra v sálové kopané, Půl-maraton Sokol Kolín, Oslavy 1.května v Plzni,
koncert Marie Kuchynkové ve Znojmě, dětské pohádkové představení Útušice (obec
Útušice), Klášterní oslavy Ostrov, Setkání pod rokycanskou věží (E.Šebková), získávání
sponzorů a náborové akce pro registr dárců dřeně na Moravě (Z.Waserbauerová).

Benefiční večer
Benefiční večer koncipovaný také jako
vzpomínka na zakladatele nadace pana
primáře MUDr. Vladimíra Kozu Vás proběhl
dne 29.5.2015 v Divadle J.K.Tyla v Plzni.
Večerem provázel herec a dramatik Antonín
Procházka, a zahráli a zazpívali Marta
Kubišová, Radka Fišarová, Drum Band
Františka Zemana, pěvecký sbor Cansona z
Mariánských Lázní, pěvecký sbor Andílci,
Radka Sehnoutková, sourozenci Borovští
Step by Step studio a West Live Clarinet
Quartet. Velký dík patří za pomoc organizátorům a především pak Ivance Oblištilové,
mladé slečně Kateřině Kunderové (Ivanka darovala v roce 2006 - tehdy dvouleté
Kačence - svoji kostní dřeň na záchranu života).

Březen 2015 – TV Plzeňská 1: spot pozvánka na Benefiční večer nadace – Richard Langer
https://www.facebook.com/NadaceKostniDren/videos/vb.272556179551069/563706627102688/?type=2&theater

Duben 2015 – TV Plzeňská 1: spot pozvánka na Benefiční večer nadace – Antonín Procházka
https://www.facebook.com/NadaceKostniDren/videos/vb.272556179551069/579707592169258/?type=2&theater

Červen 2015 – TV Plzeňská 1: spot Benefiční večer Nadace pro transplantace kostní dřeně
https://www.youtube.com/watch?v=e2CAZnPRvk8&index=39&list=PL-PyWnLx1B_ofBC8bVZRx4PyKDVqIL-zS

Výroční večer „Poděkování dárcům za rok 2015“, Obecní dům Praha
Slavnostní večer je výroční rekapitulací působení nadace a také 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 22.4.2016 a připomínal aktivity roku 2015, byla udělena tato ocenění předaná dcerami
prim.MUDr.Vladimíra Kozy a pomocný biskupem pražským Mons. Václavem Malým:
 Za nejvýznamnější finanční pomoc firmě Novartis.
 Za nejvýznamnější nemateriální pomoc asociaci Český skokový pohár za intenzivní a
úspěšný nábor nových dárců kostní dřeně a podporu nadace
 Za nejvýznamnější mediální pomoc televizi NOVA za uvedení letní náborové kampaně
náboru dárců kostní dřeně "Zapište se někomu do života".
 Za mimořádný lidský čin ‒ cena Adolfa Borna ‒ paní Mgr. Marii Helmové, pedagožce
gymnázia Luďka Pika v Plzni za dvacetiletou aktivní podporu a zakladatelsví původních
studentských charitativních Sluníčkových sbírek.
 Stipendium Vladimíra Kozy z rukou jeho dcer bylo uděleno Mgr. Monice Holubové, Ph.D.
z FN Plzeň (viz dále).
Jednotlivě bylo z rukou biskupa Václava Malého a olympionika Davida Svobody dále
oceněno 34 dárců krvetvorných buněk za rok 2015. Došlo také k setkání dárkyně kostní

dřeně (Lenka Čevonová Folková, Ústí n. Orlicí) s bývalou pacientkou (Nikol Revayová, Lutín)
po devíti letech od transplantace.

Děkujeme všem příznivcům a pomocníkům, kdo se podíleli na podpoře výročního večera v
Obecním domě v Praze a obzvláště pak mistru Adolfu Bornovi za originální obraz udílený
vybranému jednotlivci za mimořádný lidský čin, sklárnám Moser za umělecké ceny dárcům
krvetvorných buněk a hlavním dobrodincům daného roku, společnosti Obecní dům Praha za
poskytnutí prostor, společnosti Vyšehrad 2000 Group za gastronomickou podporu,
mažoretkám Prezioso TJ SOKOL Blatná za službu hostesek v průběhu slavnostního večera
a společnosti Artcristal Bohemia za uměleckou cenu nositeli stipendia Vladimíra Kozy.

Stipendium Vladimíra Kozy:
Stipendium v hodnotě 100 000 Kč je určeno
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.
Správní rada Nadace pro transplantace
kostní dřeně společně s dcerami MUDr.
Vladimíra Kozy na základě došlých
nominací za rok 2015 udělila toto
stipendium paní Mgr. Monice Holubové, Ph.D. z Hematologicko-onkologického oddělení FN
Plzeň, za významný podíl na zavedení metody buněčné léčby při komplikacích po
transplantaci kostní dřeně.

Cena Ď ‒ Nadace pro transplantace kostní dřeně:
Od roku 2001 je na scéně Národního divadla v Praze udílena cena Ď mecenášům,
sponzorům a dobrodincům nadací, charit, dětských domovů, hospiců, divadel, hradů, muzeí
a zoologických zahrad. Vedle hlavních zakladatelů projektu Richarda a Jitky Langerových a
vedle dalších osobností stál u počátků ceny Ď také zakladatel Nadace pro transplantace
kostní dřeně, primář MUDr. Vladimír Koza. Nadace má možnost přímo nominovat své
kandidáty na toto ocenění.
V roce 2015 byla rozhodnutím celostátního
kolegia udělena cena Ď docentce MUDr. Adéle Bártové,
CSc. za zásluhy a významnou roli při zakládání a další
podpoře programu dobrovolného dárcovství kostní
dřeně v naší zemi.
Ceny Ď za Nadaci pro transplantace kostní dřeně
doposud získali: agentura Leo Barnet; Sazka, a.s.;
Junák – svaz skautů a skautek; gymnázium Luďka Pika
v Plzni; Moser, a.s.; Mgr. R.Biedlo, SOŠ a SOU
automobilové v Ústí nad Orlicí; TV NOVA; Obecní Dům,
a.s. (Praha) a MUDr. Mája Švojgrová.

Webové stránky:
Webové stránky www.kostnidren.cz/nadace fungují jako zdroj
kompletních informací o nadaci – historie, lidé v nadaci,
kontakty, grantová pravidla, podpořené projekty, přehled
sponzorů a donátorů, výroční zprávy, akce. Poslední grafická a
funkční rekonstrukce byla provedena v průběhu roku 2014 a
současně byly spuštěny stránky facebookového profilu
www.facebook.com/NadaceKostniDren.

Časopis Naděje:
Časopis je vydáván ve spolupráci s registrem dárců kostní
dřeně (ČNRDD) dvakrát ročně, nyní v nákladu přes 60 000
výtisků. Je rozesílán registrovaným dárcům registru,
spolupracovníkům nadace, na všechna dárcovská centra a
dalším příznivcům. Má populárně-naučný charakter jako
prostředek komunikace s dárci dřeně a veřejností. Časopis
je evidovanou tiskovinou na Ministerstvu kultury ČR (ev.
číslo: MK ČR M 19927).

Medializace:
Kromě celé řady článků a reportáží vzniklo v průběhu roku 2015 několik reportáží a klipů
s osvětovou a propagační tematikou, také jako především ve spolupráci s Richardem
Langerem a Plzeňskou TV1 (Jan Pohl, Marcela Durasová, Alex Hrdinová) s dostupností na
facebook nebo youtube webových stránkách.
https://www.facebook.com/NadaceKostniDren/videos/vb.272556179551069/563706627102688/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NadaceKostniDren/videos/vb.272556179551069/579707592169258/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=5RRDuw6X6N8&list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-i&index=357
https://www.youtube.com/watch?v=e2CAZnPRvk8&index=39&list=PL-PyWnLx1B_ofBC8bVZRx4PyKDVqIL-zS
https://www.youtube.com/watch?v=DcNSu89142k&index=23&list=PL-PyWnLx1B_ofBC8bVZRx4PyKDVqIL-zS

Nemovitost ‒ hotel U Pramenů
V roce 2003 se z průběžně
uspořených prostředků podařilo
nadaci zakoupit nemovitost v Plzni
v ulici Na Roudné v sousedství
Fakultní nemocnice, v roce 2005
pak přilehlý pozemek. Objekt
nemovitosti
byl
s
využitím
předchozích finančních rezerv
v letech 2006‒2007 kompletně
rekonstruován,
rozšířen
a
30.7.2007 znovu otevřen jako
víceúčelové centrum hotel „U
Pramenů“.
Slouží
k rozvíjení
programů nadace i jako zdroj
příjmů z vlastního jmění. Rekonstrukce a přístavba znamenala finanční zátěž včetně nutnosti
půjčky peněžních prostředků na dokončení stavby, přičemž tato pohledávka byla v roce 2011
plně uhrazena. Budova má kapacitu 20 hostinských pokojů s bezbariérovým přístupem,
stravovací provoz s restaurací, konferenční místnost. Provoz zajišťuje na základě nájemní
smlouvy Český národní registr dárců dřeně, o.p.s., který kapacitu hotelu používá k rozvoji
svých programů a k doplňkové hospodářské činnosti. 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. Jsou pořádány výstavy výtvarníků a někteří své dílo věnují nadaci, aby
je mohla v budoucnu využít za účelem získávání dalších finančních prostředků.

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.
Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2015 činila 3 626 715 Kč a za
historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to
bylo celkem 66 191 374 Kč.

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. Největší podíl prostředků v historii nadace byl obecně
věnován rozvoji dobrovolného dárcovství dřeně. Po přijetí nové organizační struktury nadace
v roce 1998 bylo poskytování prostředků rozšířeno o zajištění podpory pro další subjekty
v oblastech, které vychází ze statutu nadace a zahrnují:

1. Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2015 činila 2 905 000
Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 51 204 480 Kč.
Prostředky jsou poskytovány na zajištění osvěty, nábor a vyšetření transplantačních znaků
(HLA typizace) dárců vstupujících do registru dárců ČNRDD, na realizaci komunikačních
systémů a databází v registru, vyhodnocování dat a zkvalitnění procesu vyhledávání
vhodných dárců mezinárodně. Nadace se tak podílela doposud na náboru více než 60 000
dárců, v letech 1992‒1998 umožnila vyšetřit transplantační znaky u 13 135 dárců, od roku
1999 pak u dalších 30 860, přičemž v roce 2015 to bylo 1060 dárců.

2. Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2015 činila 150 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 306 312 Kč.
Nadace poskytla již 211 pacientům 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 (v roce 2015 bylo podpořeno 11 žádostí o ubytování,
celkem 19 nocí). Jména podpořených žadatelů z důvodu etických a ochrany osobních
údajů nelze zveřejňovat (jsou evidována). 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.

3. Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2015 činila 207 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 397 316 Kč.
Prostředky jsou poskytovány zdravotníkům na zajištění studijních pobytů, účasti na
kongresech a seminářích, poskytnutí nebo vydávání odborné literatury.

4. Podpora přístrojového a jiného vybavení pracovišť
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2015 činila 0 Kč a za
historii od roku 1999 to bylo celkem 7 357 512 Kč.
Prostředky jsou poskytovány na vybavení laboratoří a oddělení hemato-onkologických
center v České republice.

5. Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2015 činila 364 715 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 1 925 754 Kč.
Prostředky tohoto nejmladšího programu jsou poskytovány projektům zaměřeným na
zlepšování výsledků léčby hemato-onkologických onemocnění a transplantací.

Finanční zpráva nadace za rok 2015
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.
Součástí výroční zprávy jsou legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky a výrok
auditora. Předkládáme i podrobnější údaje dokládající hospodaření naší nadace.

Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
Nadační jmění:
Hodnota nadačního jmění zapsaná v nadačním rejstříku 7.3.2008: 105 900 782 Kč.
Zapsané nadační jmění tvoří:
1) Nemovitost: budova, zastavěný pozemek a zahrada v lokalitě Plzeň, Na Roudné
123/212, s hodnotou 57 621 000Kč dle znaleckého posudku ze dne 25.7.2007.Účetní
hodnota budovy se snižuje o zákonné odpisy a navyšuje o technické zhodnocení a činí
51 509 805 Kč a hodnota pozemků 1 718 270 Kč ke dni 31.12.2015.
2) Cenné papíry: podílové listy otevřeného podílového fondu BFN Pioneer Investment,
celkem 48 179 283 kusů s hodnotou 48 279 782Kč ke dni návrhu na zápis do rejstříku dne
7.3.2008, nyní s reálnou hodnotou 48 347 910 Kč dle přecenění k 31.12.2015.
V roce 2015 nebyly provedeny žádné změny týkající se struktury nadačního jmění.

Vedlejší jmění nadace:
Reálná hodnota vedlejšího jmění ke dni 31.12.2015 je 43 446 706 Kč a tvoří jej:
1. Cenné papíry ‒ přecenění k 31.12.2015 ‒ celkem 16 217 015 Kč
Podílové listy Pioneer DF, 743 633 ks: 686 819 Kč
Cenné papíry ‒ ČSOB Equity Fund USA, 52 ks: 1 398 517 Kč
Cenné papíry ‒ ČSOB Swiss Blue Chips, 190 ks: 1 274 219 Kč
Cenné papíry - ČSOB Asset Management, akcie: 12 829 761 Kč
Cenné papíry - Podílové listy Pioneer neinvestiční, 27 603 ks: 27 699 Kč
2. Ostatní peněžní prostředky k 31.12.2015 ‒ celkem 27 229 691 Kč
Běžné účty ČSOB: 3 300 403 Kč
Spořicí účet ČSOB: 23 922 795 Kč
Pokladna:
6 493 Kč
V rámci prostředků zde vytvořila účetní jednotka fond oprav z vlastních zdrojů ve výši 1 000
000 Kč v roce 2015, tento fond slouží k opravě a vybavení nemovitosti v Plzni, Na Roudné
123/212, která je zapsána v nadačním rejstříku jako nadační jmění. Zůstatek deponovaných
prostředků ve fondu k 31.12.2015 byl 6 774 088 Kč z výše uvedených prostředků.
Správní a dozorčí rada ve zdaňovacím období r.2015 se rozhodla pro tvorbu Stipendijního
fondu MUDr.Vladimíra Kozy z vlastních zdrojů (mimo nadační jmění) ve výši 100 000,- Kč.
Tento fond je založen na památku MUDr. Vladimíra Kozy a je určen 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.

Rozbor příjmů nadace dle účetní uzávěrky 2015
Finanční příjmy nadace v roce 2015 byly účetně 13 674 241 Kč, přičemž na celkové
sumě se podílely následující oblasti:
1. Finanční prostředky 10 000 Kč a více: 4 100 152 Kč
Finanční prostředky ve výši 10 000 Kč a více poskytlo v roce 2015 celkem 76 subjektů:
Novartis s.r.o. 1 000 000,- Kč; anonymní dárce 500 000,- Kč; AMGEN s.r.o. 400 000,- Kč; Nadace ČEZ, Praha
230 000,- Kč; Celgene s.r.o.185 000,- Kč; Barbora Halodová 171 000,- Kč; Český svaz házené 142 300,- Kč;
Pierre Fabre Medicament s.r.o., Praha 110 000,- Kč; AETNA spol.s.r.o., Brno 100 000,- Kč; Moravskoslezský
kraj, Ostrava 50 000,- Kč; Šance Olomouc o.p.s. 50 000,- Kč; Zlínský kraj, Zlín 50 000,- Kč; Ing. Zdeněk
Štěpánek, Klatovy 50 000,- Kč; Karlovarské městské divadlo,o.p.s. 50 000,- Kč; Astellas Pharma s.r.o. 50 000,Kč; Mondi Coating Štětí a.s. 40 000,- Kč; Fackelmann ČR, spol.s.r.o., Praha 30 000,- Kč; ALGON a.s., Praha 30
000,- Kč; PhDr. Tomáš Sedláček, Praha 30 000,- Kč; CSL Behring s.r.o., Praha 30 000,- Kč; JUDr. Zdeňka
Otevřelová, Vyškov 30 000,- Kč; Medicamp 32 340,- Kč; Statek Gigant 28 057,- Kč; Ing. Martina Srutová 25284,Kč; Ing.Vlastimil Vrána, Borovany 25 000,- Kč; REPROSAM s.r.o., Říčany u Prahy 25 000,- Kč; Ing. Lenka
Drahošová 20 000,- Kč; Petr Fritz 20 000,- Kč; Matěj Kopřiva 20 000,- Kč; Liberecký kraj, Liberec 20 000,- Kč;
KDU-ČSL, Zlín 20 000,- Kč; SATRA spol.s.r.o., Praha 20 000,- Kč; Město Volary 20 000,- Kč; Plzeňský kraj 20
000,- Kč; Obec Šumice, Šumice 19 000,- Kč; 36.oddíl Sirius Plzeň 18 131,- Kč; Orel jednota Staré Město 15 000,Kč; Němec A partners, a.s., Třebíč 15 000,- Kč; Město Přerov 15 000,- Kč; 4 Flow 15 200,- Kč; Jiří Vavrač – Antik
15 000,- Kč; Rotary Club Znojmo 13 500,- Kč; Václav Kopta 13 300,- Kč; Tomáš Ladislav 12 000,- Kč; PB
Engineering, s.r.o. 12 000,- Kč; Jezdecká stáj Opatrný Hořovice,o.s. 11 220,- Kč; Equine Sport Center o.p.s.,
Olomouc 11 000,- Kč; Farní sbor českobr.církve 10 720,- Kč; RUBILIS s.r.o., Březnice 10 100,- Kč; Livia Klausová
10 000,- Kč; Vladimíra Komárková 10 000,- Kč; Kamila Kořanová 10 000,- Kč; Ing. Petr Pohanka 10 000,- Kč;
Milena Baloušová 10 000,- Kč; Dana Černá 10 000,- Kč; Blanka Burdová 10000,- Kč; Borovka – Elektro 10 000,Kč; Ing.Jan Šmíd 10 000,- Kč; Město Cheb 10 000,- Kč; Uherské Hradiště 10 000,- Kč; Jaroslava Janošcová,
Cheb 10 000,- Kč; Slovácké strojírny akciová společnost, Uherský Brod 10000,- Kč; Svatomír Vavruša,
Otrokovice 10 000,- Kč; Ing.Jan Pavlíček, Zlín 10 000,- Kč; Libor Láznička, Zlín 10 000,- Kč; Město Otrokovice 10
000,- Kč; Město Ivančice 10 000,- Kč; Královéhradecký kraj, Hradec Králové 10 000,- Kč; PCT, s.r.o., Mnichovo
Hradiště 10 000,- Kč; König Pavel, Plzeň 10 000,- Kč; Contract Medical International s.r.o.,Hradec Králové 10
000,- Kč; Ing.Ivana Vomáčková, Jirkov 10 000,- Kč; Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o., Plzeň 10 000,- Kč;
Ústavní lékárna s.r.o., Havlíčkův Brod 10 000 Kč; Petr Velecký, Šumice 10 000 Kč; Aplitax, Plzeň 10 000 Kč;

2. Jiné finanční příspěvky: 2 827 817 Kč
Pomoc ve formě sbírky nebo příspěvku do sbírky, kasičky nebo drobným příspěvkem na účet.
Příspěvky poštovními poukázkami:
252 201
Příjmy z kasiček:
297 086
Příjmy ze sbírek a akcí:
647 977
Dárcovské DMS:
103 227
Drobné příspěvky na účet:
1 293 071
Dary, dotace, příspěvky do 10 tis. Kč:
234 255

3. Poskytnuté věcné dary a služby: 435 406 Kč
A.Born – obraz – 11000,- Kč; Baloušek s.r.o. - tiskové práce – 12485,- Kč; Markland Kotva s.s. ,,Pasoucí se kráva“ - 50000,- Kč; Organizační kancelář Praha – auditorské služby – 12100,- Kč;
Ing.Eva Hof Krocová – Srdce – 7000,- Kč; Radomír Brožík – Holandské drafty – 12000,- Kč; Národní
divadlo – bezúplatný krátkodobý pronájem – Cena Ď – 290400,- Kč; PhDr.Martin Prošek, Ph.D. korektura textu výroční zprávy – 2400,- Kč; Marie Vacková – 9ks obrazů – 22200,- Kč; Mgr.Vanda
Mülerová – notářské služby – 9922,- Kč; Vladislav Hofman – obraz Botanická zahrada – 899,- Kč; Jiří
Slíva – grafický návrh na podporu dárcovství dřeně – 5000,- Kč.

4. Příjmy z jmění nadace, hospodářské a další: 6 310 866 Kč

Rozbor výdajů nadace dle účetní uzávěrky 2015
Finanční výdaje nadace v roce 2015 byly účetně 9 533 145 Kč, z toho výdaje (granty +
režie + fond oprav) 5 829 696 Kč. Na celkové sumě se podílely oblasti:

1. Granty celkem: 3 626 715 Kč a z toho:

 Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk:
1) Český národní registr dárců dřeně – vyšetření dárců, HLA typizace: 1 590 000 Kč.
2) Český národní registr dárců dřeně – nábor, propagace, tisk, brožury: 150 000 Kč.
3) Český národní registr dárců dřeně ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni – optimalizace efektivnosti vyhledávání dárce v registrech: 1 050 000 Kč.
4) Cena Ď – Richard Langer – medializace náboru, dárcovství: 65 000 Kč.

 Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou:
1) Klub pacientů Hematologicko-onkol. odd. FN Plzeň: 75 000 Kč
2) Podpora v hmotné nouzi – pacienti pracoviště Plzeň, H.Králové, Praha: 50 000 Kč
3) Ubytování pacientů a jejich blízkých,hotel U Pramenů Plzeň: 25 000 Kč
 Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně:
1) Vzdělávací seminář EDIPO Hemato-onkologie FN Plzeň: 50 000 Kč
2) Vzdělávací kurz, účast, RNDr.H.Hermannová, Hemato-onkologie FN Plzeň: 20 000 Kč
3) Transplantační kongres EBMT, účast, zdravotníci Hemato-onkologie FN Plzeň: 67 000 Kč
4) Transplantační mezinárodní seminář EBMT-Nurses Group Study Day a Hematoonkologie FN Plzeň: 70 000 Kč
 Podpora přístrojového a jiného vybavení pracovišť: neuděleno
 Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny:
1) Buněčná terapie, Hemato-onkologie FN Plzeň: 300 000 Kč
2) Analýza výsledků léčby leukémie, Hemato-onkologie FN Plzeň: 14 500 Kč
3) Správa registru akutních leukémií, Hemato-onkologie FN Plzeň: 50 000 Kč

2.Režie ‒ zajištění akcí a provozu: 1 732 165 Kč
Tisk, inzerce, fotopráce, reklama:
Zajištění akcí nadace (provoz, nájem, aj.):
Poštovné, telefony, doprava, nájem, reprezentace:
Ceny a diplomy:
Ostatní (daně, poplatky bance):
Auditorské, daňové, právní a účetní služby:
Členské příspěvky Fórum dárců:
Mzdy a odvody z mezd:

117 935
416 434
194 388
150 000
11 736
80 168
10 000
751 504

3. Výdaje z fondu oprav a údržba: 470 817 Kč
4. Účetní odpisy majetku: 3 209 290 Kč
5. Splacené cenné papíry: 494 159 Kč

Vyhodnocení hospodaření a nákladů na vlastní činnost 2015
Nadace obecně usiluje o vyrovnaný až spíše přebytkový rozpočet s cílem šetřit prostředky
pro potřeby možných budoucích investic do nadačních programů.
V průběhu let 2012 a 2013 se podařilo stabilizovat od roku 2006 pravidelně klesající příjmy
nadace, respektive příjmy ze sbírek a darů, které v roce 2006 činily 10,5 mil. Kč, ale v roce
2011 již jen 5,6 mil.Kč, v roce 2012 pak 5,4 mil.Kč, v roce 2013 5,8 mil.Kč. V průběhu roku
2014 došlo dokonce k prvnímu významnému nárůstu těchto příjmů s hodnotou 6,8 mil.Kč a
v roce 2015 se jej podařilo prakticky udržet při hodnotě 6,9 mil.Kč.
Snaha o vzestup příjmů je doprovázena nutností navýšení aktivit v oblastech personálních,
propagačních, medializačních a režijních. Navýšení hodnot výdajových položek oproti
předchozím letům považuje správní rada za oprávněné a účelně vynaložené.
Nadační listina ve shodě s legislativou připouští čerpat náklady na vlastní činnost až do výše
25 % z celkové částky nadačního jmění (105 900 782 Kč) ke konci rozvahového dne. Účetně
definované výdaje nadace na vlastní činnost v roce 2015 byly 9 533 145 Kč, reálné praktické
výdaje nadace na vlastní činnost a zajištění všech akcí a fondu oprav majetku byly 1 912 581
Kč, čistě režijní výdaje na provoz kanceláře a mzdy (po odečtení výdajů na režie, ceny a
diplomy pro dárce kostní dřeně) byly 1 752 581. Poměr takto vydaných sum k zapsané
hodnotě nadačního jmění činily 1,8% a 1,6 %.

Rozvaha ke dni 31.12.2015 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015 (v tisících Kč)

Zpráva a výrok auditora za rok 2015

Děkujeme všem za podporu činnosti a programu Nadace pro transplantace kostní dřeně.

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. - předseda správní rady

