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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 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.
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.
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Zpráva o činnosti v roce 2017
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.

•
•
•

V roce 2017 oslavila Nadace spolu s Českým národním registrem dárců dřeně 25 let
existence. Při této příležitosti bylo omlazeno logo obou organizací a proběhla tisková konference.

Spolupracovníci, příznivci a jejich aktivity
Činnosti nadace pomáhá řada dobrovolných spolupracovníků a příznivců z různých
regionů republiky. Celkový počet příznivců se v roce 2017 pohyboval kolem 3 800,
plně aktivních spolupracovníků je zhruba 30. 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, propagace a získávání finančních prostředků je zásadní součástí
aktivit nadace.
V rámci veřejné sbírky v roce 2017 bylo úředně rozpečetěno celkem 125 kasiček a vybralo se úhrnem 1 232 620 Kč. Významnou součástí sbírek je již tradičně Sluníčková
sbírka v Plzni, organizovaná paní magistrou Marií Helmovou a studenty gymnázia
Luďka Pika, jejíž výtěžek byl v roce 2017 214 824 Kč. Na základě iniciativy spolupracovnice paní Ivety Hlobilové vznikly sbírky pod názvem „Kabelkománie“ a zaznamenaly celorepublikově obrovský úspěch s výtěžkem 123 129 Kč. Sbírková akce „Společně proti leukemii“ pořádaná Junákem – český skaut přinesla 96 291 Kč. V průběhu
roku 2016 proběhly také další velmi přínosné akce, často již tradiční, organizované
našimi spolupracovníky a sympatizanty například: 12. ročník vánočního jarmarku
paní Dagmar Paterové a ing. Zdeňka Švehly ve Strakonicích s výtěžkem 84 182 Kč
a Výstup na Sněžku organizovaný paní Jitkou Košínovou s výtěžkem 63 800 Kč.
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. Významnou pomocí byly i příspěvky Českého skokového poháru. Aktivně se
do náboru nových dárců a do propagace dárcovství zapojily studentky ZČU v Plzni
slečny Aneta Krnáčová a Barbora Frýbertová. Velký úspěch zaznamenaly s charitativním bazarem knih „Čteme na dřeň“. Nezastupitelnou roli v náborových a nadačních
aktivitách hraje již tradičně paní Zdenka Wasserbauerová.

Výroční večer „Poděkování dárcům za rok 2017“, 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 20.4.2018 a připomínal aktivity roku 2017, byla
udělena tato ocenění:
Nejvýznamnější finanční pomoc: společnost Novartis Česká republika
Nejvýznamnější nemateriální pomoc: akce Jedu na dřeň 2017
Nejvýznamnější mediální pomoc: pan David Svoboda
Mimořádný lidský čin – cena Adolfa Borna: paní Igrid Venclíková
Stipendium Vladimíra Kozy: paní ing. Lucie Houdová, Ph.D.

•
•
•
•
•

Jednotlivě bylo oceněno 36 dárců krvetvorných buněk za rok 2017. Došlo také k setkání dárce a příjemce. Hudebně večerem provázelo uskupení Women Quartet.
Děkujeme všem příznivcům a pomocníkům, kteří se podíleli na podpoře výročního
večera v Obecním domě v Praze a obzvláště pak paní Emě Bornové, společnosti Moser, 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 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 2017 činila 2 820 000 Kč
a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců
ČNRDD, to bylo celkem 72 160 204 Kč.
Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2017 činila
1 930 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 55 464 825 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 70 000 dárců, v roce 2017 vstoupilo
do Českého národního registru dárců dřeně 9 002 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 2017 činila 245 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 686 312 Kč.
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 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 2017 činila 95 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 815 801 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 2017 činila 0 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 7 717 512 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 2017 činila 550 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 475 754 Kč.
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Finanční zpráva Nadace za rok 2017
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Nadační jmění - zapsané v nadačním rejstříku 7.3.2008
Nemovitost stav k 31.12.2017
Pozemky stav k 31.12.2017
Cenné papíry

51 997 772,49 Kč
1 718 270 Kč
48 063 652,72 Kč

Vedlejší jmění nadace
Cenné papíry
podílové listy
ČSOB Equity Fund USA
ČSOB Swiss Blue chips
ČSOB Asset management = ostat. akcie
Neinvestiční podílové listy
Pokladna

765 570,17 Kč
1 391 934,45 Kč
1 307 078,64 Kč
12 880 107,41 Kč
27 536,75 Kč

Příjmy vs

14 256 Kč

Běžné účty č.ú.
4343043/0300
0166804033/0300

3 783 936,18 Kč
70 807,69 Kč

207993644/0300

4 079 888,83 Kč

250398760/0300

23 933 138,15 Kč

Spořící účty č.ú.

Účetní jednotka vytvořila fond oprav, udržování a vybavení v objektu U
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v nadačním rejstříku. Zůstatek fondu k 31.12.2017 činí 7.219.057,07 Kč.
Správní a dozorčí rada se rozhodla ve zdaňovacím období r. 2017 pro

Správní a dozorčí rada se rozhodla ve zdaňovacím období r. 2017 pro tvorbu Stipentvorbu Stipendijního fondu MUDr. Vladimíra Kozy z vlastních zdrojů (mimo
dijního fondu MUDr. Vladimíra Kozy z vlastních zdrojů (mimo nadační jmění) ve výši
nadační jmění) ve výši 100 000, Kč.
100 000,- Kč.

Rozbor příjmů Nadace dle účetní uzávěrky 2017

Rozbor příjmů Nadace dle účetní uzávěrky 2017
Příjmy nevstupující do ZD
Výnosy z NIF - Balancovaný fond

Úroky z vkladů na běžných účtech - osvobozeno
Nájemné restaurace U Pramenů 01-12/2017 –
osvobozeno,NR
Výnosy z prodeje cenných papírů

2,49 Kč

270 Kč

2,72 Kč

Kurzové zisky, haléřové vyrovnání
Zaúčtování fondu oprav a vybavenínemovitosti do výnosů
Výnosy z prodeje obrazů SÚ 112

0,17 Kč

Výnosy z Cashback Card

4,45 Kč

pojistné plnění za rozbitý notebook

8,64 Kč

7,41 Kč

6,75 Kč

přijaté dary (vazba na 9.účt.třídu)
Příjmy vstupující do ZD
výnosy z reklamy (propagační činnost)
Úroky z termínovaného vkladu

256 Kč

6,18 Kč

7,69 Kč

8,83 Kč

8,15 Kč

U

Úroky ze spořicího účtu
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Přijaté příspěvky zúčtované (vazba na 5.účt.třídu)
Věcné dary a služby
Organizační kancelář Praha – auditorské služby

2 573 643,56 Kč
0,00 Kč
1 674,46 Kč
1 568 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
911 758,61 Kč
62 800,00 Kč
324,49 Kč
13 653,00 Kč
15 433,00 Kč
17 674 254,22 Kč
91 814,89 Kč
194,44 Kč
3 930,67 Kč
16 567 083,26 Kč
1 011 230,96 Kč
18 100 Kč
12 100 Kč

Michal Šiman - obraz Naděje

3 000 Kč

Jaroslav Hausner - obraz Roudná 2ks

3 000 Kč

Finanční dary na základě darovacích smluv na částku 10.000,- Kč a více

752 982 Kč

Amgen s.r.o.

71 632 Kč

Varroc Lighting Systems,s .r.o.

70 000 Kč

Karlovarské městské divadlo o.p.s.

60 000 Kč

Václav Krůta

50 000 Kč

CSL Behring s.r.o.

50 000 Kč

Obec Pšov

50 000 Kč

Mondi Coating Štětí a.s.

40 000 Kč

FACKELMANN ČR, spol.s.r.o.

30 000 Kč

Zlínský kraj

30 000 Kč

PhDr. Tomáš Sedláček

30 000 Kč

Ing.Petr Klíma

30 000 Kč

Reprosam, s.r.o.

25 000 Kč

Ing. Zdeněk Štěpánek

20 000 Kč

Ing. Vlastimil Vrána

20 000 Kč

Česká Baseballová Asociace

20 000 Kč

Contipro a.s.

19 500 Kč

Město Moravský Krumlov

16 850 Kč

Vitesse, spol.s.r.o.

15 000 Kč

Fremach Morava s.r.o.

15 000 Kč

Kovárna VIVA a.s.

10 000 Kč

RAVOS, s.r.o.

10 000 Kč

PCT, s.r.o.

10 000 Kč

Vavruša Svatomír

10 000 Kč

Lintech, spol.s.r.o.

10 000 Kč

Ivana Vomáčková

10 000 Kč

Eva Filipová

10 000 Kč

Bonapol, a.s.

10 000 Kč

Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o.

10 000 Kč

Finanční dary na částku 10.000,-Kč a více (bez darovací smlouvy)
ČSH

963 396 Kč

Finanční p

200 000 Kč

anonymní dárce

67 122 Kč

Šance Olomouc o.p.s.

54 000 Kč

RNDr. Lubomír Adamec

50 000 Kč

Gigant

37 487 Kč

Dárcovské centrum Ústí nad Labem

31 218 Kč

Magdalena Radovnická

30 000 Kč

ORL Otrokovice s.r.o.

30 000 Kč

Oldřich Jirků

30 000 Kč

Vlastimil Copko

30 000 Kč

Církevní gymnázium

25 600 Kč

anonymní dárce

25 550 Kč

Matěj Kopřiva

25 000 Kč

Votum CO, a.s.

22 500 Kč

Oldřich Jirků

20 000 Kč

SATRA spol.s.r.o.

20 000 Kč

Ing.Lenka Drahošová

20 000 Kč

Petr Fritz

20 000 Kč

Ondřej Beránek

20 000 Kč

Vladimíra Komárková

20 000 Kč

anonymní dárce

19 500 Kč

Jaromíra Krčálová

15 000 Kč

anonymní dárce

14 502 Kč

ZŠ Nepomuk

13 500 Kč

anonymní dárce

11 717 Kč

anonymní dárce

10 700 Kč

Tělovýchovná jednota

10 000 Kč

Ing. František Vaniš

10 000 Kč

Ing.Petr Pohanka

10 000 Kč

paní Koucká

10 000 Kč

Drahoslava Kráčmarová

10 000 Kč

Milan Rouha

10 000 Kč

Milena Baloušová

10 000 Kč

Aplitax s.r.o.

10 000 Kč

PB Engineering s.r.o.

10 000 Kč

Kamila Kořanová

10 000 Kč

Dotace od

Granty

Finanční d

Rozbor

Granty
Rozvoj dár
Podpora n
Vzděláván
Podpora p
Výzkum v

Výdaje Na

Výdaje na

63 396 Kč

Finanční příspěvky na částku 10.000,-Kč a více
Nadace ČEZ

00 000 Kč

67 122 Kč

Dotace od měst na částku 10.000,-Kč a více

175 920 Kč
175 920 Kč
52 000 Kč

54 000 Kč

Klatovy

10 000 Kč

50 000 Kč

Statutární město Kladno

31 500 Kč

37 487 Kč

Cheb

31 218 Kč

Granty

10 500 Kč
1 110 000 Kč

30 000 Kč

Novartis s.r.o.

1 000 000 Kč

30 000 Kč

Celgene s.r.o.

90 000 Kč

30 000 Kč

Roche s.r.o.

30 000 Kč

Finanční dary a příspěvky do 10.000,-Kč a příjmy z akcí

20 000 Kč
2 846 019,62 Kč

25 600 Kč

Drobné příspěvky

25 550 Kč

Poštovní poukázky

1 240 701,11 Kč
100 030,00 Kč

25 000 Kč

Příjmy z kasiček

845 817,35 Kč

22 500 Kč

DMS

168 912,50 Kč

20 000 Kč

Darovací smlouvy

158 530,00 Kč

20 000 Kč

Dotace

20 000 Kč

Příjmy z dalších akcí

20 000 Kč

Příjmy Skauti

11 000,00 Kč
242 564,00 Kč
78 464,66 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

19 500 Kč

15 000 Kč

14 502 Kč

13 500 Kč

11 717 Kč

10 700 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Rozbor výdajů Nadace dle účetní uzávěrky 2017
Rozbor výdajů Nadace dle účetní uzávěrky 2017

Granty
Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

2 820 000 Kč
1 930 000 Kč
245 000 Kč
95 000 Kč
0 Kč
550 000 Kč

Výdaje Nadace na osvětu a vlastní činnost
Výdaje na osvětu a akce Nadace
tisk, inzerce, reklama

47 468,20 Kč

Obecní dům

10 000,00 Kč

skleněné zboží dárci

71 100,00 Kč

materiál na akce

41 619,20 Kč

Vyhodn

Provoz kanceláře a režijní výdaje
mzdy + odvody
softwarové služby
výdaje kanceláře
odpisy majetku

459 237,00 Kč
4 339,26 Kč
65 413,81 Kč
2 290 757,32 Kč

ostatní výdaje

61 208,99 Kč

právní a notářské služby

55 902,00 Kč

auditorské služby

12 100,00 Kč

Daňové poradenství

18 150,00 Kč

Účetní služby
opravy a udržování z fondu

3 996,00 Kč
403 238,79 Kč

členské příspěvky Fórum dárců

10 000,00 Kč

nájemné a služby kancelář

81 686,00 Kč

cestovné
Náklady celkem (hlavní činnost, nevstupující do ZD)

9 312,00 Kč
3 645 528,57 Kč

Výdaje vstupující do ZD
spotřeba PHM
Caschback Card nad vstup. cenu

16 964,00 Kč
1 510,81 Kč

náklady na reprezentaci

23 829,00 Kč

služby spojené s EDIPO

48 985,00 Kč

silniční daně
parkovné a ostatní

2 255,00 Kč
9 093,12 Kč

prodané cenné papíry a vklady

16 159 559,14 Kč

účetní odpisy (vazba na výnosy)

1 011 230,96 Kč

Náklady celkem (vstupující do ZD)

Nadace
s cílem
do nad
V průbě
6 mil.
příjmy
pokles
nadace

Nadačn
vlastní
145.91
definov
výdajů
hodnot
v roce 2

Děkuje
transpl

17 273 427,03 Kč

Odpo

Vyhodnocení hospodaření a nákladů na vlastní činnost 2017
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 3 letech příjmy stabilizovat. S ohledem na předchozí vývoj a význačný pokles příjmů v roce 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 jmění (145.917.257,81 Kč) ke konci rozvahového dne. Poměr účetně definovaných výdajů nadace na vlastní činnost a čistě
režijních výdajů na provoz kanceláře a mzdy v roce 2017 k zapsané hodnotě nadačního jmění činí 0,51%. Nadační jmění zaznamenalo v roce 2017 nárůst 724 tis. 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 2017
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“
epitaft Oskara Schindlera

