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SLOVO NA ÚVOD
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v r. 1992 s původním záměrem pomoci
vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní dřeně a umožnit tak
potřebným pacientům nepříbuzenské transplantace, které v té době byly u nás prakticky
nedostupné. Tento první a zatím přednostní úkol se nadaci daří do současnosti plnit, a to dokonce
lépe, než se v začátcích projektu zdálo vůbec myslitelné. Díky podpoře nadace existuje v ČR
registr, který v závěru roku 2004 zahrnuje ve své databázi téměř dvacet osm tisíc dobrovolných
dárců dřeně a který je bezkonkurenčně největší ze všech států bývalého východního bloku.
Každodenní úzkou spoluprácí je napojen na mezinárodní databázi více než 9,5 milionů dárců v 54
registrech 40 vyspělých zemí celého světa a ročně pomáhá uskutečňovat desítky nepříbuzenských
transplantací u mladých, jinak nevyléčitelných pacientů.
V průběhu let se nadaci podařilo otevřít i další grantové programy: na pomoc vzdělávání
lékařů a středně zdravotnických pracovníků v oboru hematologie, onkologie a v transplantační
problematice, další na individuální podporu pacientům po transplantacích, potřebují-li pomoc
v aktuálně obtížné ekonomické či sociální situaci. Stejně jako v předchozích letech nadace
poskytuje také prostředky k investicím do nejpotřebnějšího vybavení transplantačních pracovišť a
center. Do budoucna správní rada nadace zvažuje otevřít další programy, zaměřené ke zlepšení
transplantační péče v ČR a kvality života nemocných.
Přehled o svých aktivitách, hospodaření a výsledcích práce předkládá nadace veřejnosti
každoročně několika formami. Jednou z nich je tato pravidelná výroční zpráva. Mimo to
nadace vydává 2x ročně interní časopis Naděje v nákladu 50 000 výtisků, který je distribuován
registrovaným dárcům dřeně, dárcovským centrům a všem příznivcům nadačního programu.
Dalším zdrojem informací o programech a činnosti nadace je pravidelně aktualizovaná internetová
stránka www.kostnidren.cz.
Při sestavování této výroční zprávy jsme si kladli za cíl přinést každému čtenáři co
možná nejprůhlednější přehled činnosti v daném roce spolu s obecně srozumitelným přehledem
o hospodaření nadace. Rádi budeme věřit, že v tom nejcennějším, tj. v důvěryhodnosti a ve
výsledcích vykonané práce, obstojí program nadace v očích kohokoliv v současnosti i v příštích
letech. Při jakékoliv nejasnosti je možné vyžádat si veškeré bližší informace a vysvětlení na
následujících kontaktech:
MUDr. Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné
123/212, 301 65 Plzeň, tel.: 377 103 722
MUDr. Mája Švojgrová, členka správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné
123/212, 301 65 Plzeň, tel.: 377 103 726, 604 646 733
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STRUKTURA NADACE
Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizace s celostátní působností.
Je registrována u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou N.6
IČO:
45333378
Sídlo nadace:
Plzeň, Na Roudné 123/212, PSČ 301 65
Tel./Fax: 377 521 753, e-mai:nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz
Zakladatelem nadace byla v květnu 1992 skupina lékařů, pacientů a jejich rodin. Přeregistrace
nadace podle zákona č.227/97 Sb. byla provedena v listopadu 1998.
Nadace působí s minimálními správními a organizačními náklady, funkce v jejích statutárních
orgánech jsou bezplatné.
Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně k 31. 12. 2004
MUDr. Vladimír Koza
předseda správní rady
přednosta hematologicko-onkologického odd. Fakultní nemocnice v Plzni
JUDr. Anna Outlá
členka správní rady
advokátka, Plzeň
MUDr. Mája Švojgrová
členka správní rady
lékařka Hematologicko-onkologického odd. Fakultní nemocnice v Plzni
Dozorčí rada Nadace pro transplantace kostní dřeně k 31. 12. 2004
Ing. Luděk Lukšan – předseda dozorčí rady, ekonom, Příbram
Mgr. Marie Helmová – členka dozorčí rady, středoškolská učitelka, Plzeň
Jaroslav Poslední – člen dozorčí rady, obchodní zástupce, Zruč u Plzně
Placení zaměstnanci nadace
Šárka Prusíková – referentka
Květa Cibulková – fakturantka (0,25 pracovního úvazku)
Spolupracovníci nadace
Činnosti nadace pomáhá v celé éře její existence skupina dobrovolných bezplatných
spolupracovníků z různých regionů České republiky. Spolupracovníci se významně podílejí na
zajištění příjmů nadace i na propagaci nadační činnosti a osvětě na podporu transplantací dřeně.
Oﬁciálně registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2004 celkem 181, dalších příležitostných
pomocníků byly další stovky. Jména a adresy spolupracovníků eviduje nadace ve svém sídle.
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HISTORIE NADACE A PROGRAMU DÁRCOVSTVÍ DŘENĚ
Program dobrovolného dárcovství dřeně v ČR
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena na jaře roku 1992 v Plzni rodiči těžce
nemocných pacientů, aby pomohla vybudovat program registru dobrovolných dárců kostní dřeně
v České republice. Prvním krokem k tomu bylo tehdy oslovit a najít spolupracující odborníky a
laboratoře, aby byl umožněn nábor a vyšetřování dobrovolných dárců kostní dřeně na území celé
republiky. Současně nadace zahájila rozsáhlou osvětovou činnost na nábor dárců a první veřejné
sbírky na získání ﬁnančních prostředků k pokrytí nákladů na vznikající projekt.
Zakládajícími centry registru se stalo 7 pracovišť a laboratoří při krajských transfúzních
odděleních v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad
Labem, schopných kvalitně vyšetřovat transplantační (HLA) znaky potenciálních dárců. V červnu
1992 byla zakládajícími dárcovskými centry přijata první verze pracovních standardů a deﬁnitivně
ustavena struktura registru pod tehdejším jménem Centrální registr dárců kostní dřeně (CRDKD).
V roce 1995 se ke společnému programu připojilo osmé dárcovské centrum na transfúzním
oddělení FN v Brně a v roce 2002 hematologické a transfúzní oddělení Ústřední vojenské
nemocnici v Praze - Střešovicích.
V září 1992 vstoupili do registru první dobrovolníci a již v létě1993 mohla být v České
republice provedena první nepříbuzenská transplantace s kostní dření českého dárce. Další
následovaly v krátké době a do současnosti rok od roku počet těchto život zachraňujících výkonů
přibývá.
Po odborné a organizační stránce projekt od počátku bohatě využíval pomoci a zkušenosti
podobných organizací ve vyspělých zemích západní Evropy a USA, jmenovitě registru Antonyho
Nolana v Anglii, holandského Europdonor a Národního programu dárců dřeně v USA (NMDP).
V roce 1994 byl CRDKD přijat do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow Donor Association
– WMDA) a napojen na celosvětovou databázi dárců dřeně Bone Marrow Donors Worldwide
– BMDW s centrem v holandském Leidenu, která zajišťuje mezinárodní propojení a spolupráci
jednotlivých registrů všech zemí světa. Volným přístupem do mezinárodní databáze tak významně
stoupla šance českých pacientů na získání nepříbuzenského dárce kostní dřeně ze zemí Evropy,
stejně jako čeští dárci od té doby přinášejí naději nemocným v zahraničí. V září 1997 podepsala
správní rada nadace smlouvu s největším registrem na světě, americkým Národním programem
dárců dřeně (National Marrow Donor Program – NMDP). Spolupráce se tím deﬁnitivně otevřela po
celém světě.
Změna zákona o nadacích v roce 1998 si vyžádala nutné organizační změny ve způsobu
dosavadní práce a vyčlenění služeb registru z přímého řízení nadace. Správní rada nadace proto
s platností od 1.1.1999 založila právně samostatnou obecně prospěšnou společnost Český národní
registr dárců dřeně (ČNRDD), o.p.s. Nově založená společnost se stala provádějící organizací
služeb registru, který také přijal uvedené jméno. Nábor a vstupní vyšetření nových dárců při
zařazení do registru nadále podporuje svým grantovým programem Nadace pro transplantace
kostní dřeně.
Na konci roku 2004 se počet registrovaných dárců v ČNRDD blíží 28 tisícům. Do konce
roku 2004 zprostředkoval ČNRDD již 243 nepříbuzenských transplantací dřeně u nemocných, u
nichž naděje na vyléčení jiným způsobem již neexistovala. O kvalitě práce registru svědčí mimo
jiné i to, že o pomoc s vyhledáním vhodného dárce dřeně se na ČNRDD obracejí nejen česká
pracoviště, ale stále více i transplantační centra v zahraničí.
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Konečně v polovině roku 2004 zahájil ČNRDD řízení k získání prestižní akreditace Světové
asociace dárců dřeně WMDA, kterou do této doby získaly zatím pouze tři registry dárců dřeně na
světě. Vyhodnocení a udělení akreditace proběhne na začátku roku 2005.
Další nadační programy
Po přeregistraci a přijetí nového statutu v r.1998 rozšířila nadace své grantové programy
do dalších oblastí, především vzdělávání a přímé podpory pacientů. Stejně jako od prvních let své
činnosti nadace dál podporuje svými prostředky investice na pořizování nejnutnějších přístrojů a
zařízení pro činnost hematologických a transplantačních center a laboratoří v ČR, pokud na ně
chybějí ﬁnance z jiných zdrojů. Plnění těchto grantových programů bude podrobněji rozvedeno
v následujících kapitolách. Jako další z nosných programů v současnosti a zejména v příštích
letech se plánuje rozšíření a zkvalitnění ubytovacích možností pro nemocné a jejich rodinné
příslušníky v penzionu, zakoupeném v roce 2003 v těsné blízkosti transplantačního centra Fakultní
nemocnice v Plzni. Ten je nyní před rozsáhlou rekonstrukcí včetně rozšíření lůžkové kapacity a
plánu výstavby rehabilitačního a rekondičního zařízení pro nemocné.
Přes svoje úzké zdravotnické zaměření nadace zintenzivňuje v posledních letech
spolupráci i s dalšími neziskovými organizacemi v ČR. Od r. 2004 je členem Asociace nadací Fóra
dárců (www.donorsforum.cz) a podílí se na jeho společných aktivitách (projekt DMS, konference,
přednášky atd.).
Téměř třináct let práce Nadace pro transplantace kostní dřeně by nebylo myslitelné bez
příkladného pochopení a vstřícnosti statisíců nezištných lidí v českém státě - spolupracujících
odborníků, sponzorů, dobrovolných dárců dřeně, tisíců drobných přispěvatelů a stovek dobrovolných
spolupracovníků nadace, kteří pomáhají drobnou i větší prací bez nároku na odměnu. Všem za to
upřímný dík.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
A.

ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OSVĚTOVÁ PRÁCE

Prostředky k ﬁnancování svých programů získává nadace způsoby, které byly deﬁnovány,
odsouhlaseny a jsou pravidelně monitorovány správní radou. Aktivity k získávání ﬁnančních
prostředků se v mnoha oblastech úzce překrývají s osvětovou a propagační činností, proto je
uvádíme společně. Jedná se o následující:
•
•
•
•
•
•

1.

Vytváření celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace
Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci a sponzory
Pořádání nejméně jedné celostátní akce za rok
2x ročně vydávání časopisu Naděje, které je spojeno současně s celostátní sbírkou
složenkami
Pravidelná spolupráce s médii
Rozšiřování nadačního jmění a jeho vhodné investování

SPOLUPRACOVNÍCI NADACE

Pomoc dobrovolných spolupracovníků je jedním z hlavních mechanismů působení Nadace
pro transplantace kostní dřeně od začátku její existence, a to jak v oblasti osvěty, tak i při získávání
ﬁnančních prostředků. Udržování a rozšiřování celostátní sítě spolupracovníků proto považujeme
dále za jeden z nejdůležitějších úkolů. Činnost spolupracovníků je centrálně koordinována, jejím
řízením je poveřena zodpovědná referentka nadace.
Jako spolupracovníci nadace působí řada vyléčených pacientů a jejich rodin, ale i mnoho
dalších lidí, kteří se přihlásili na výzvu a pomáhají nejrůznějšími způsoby podle svých časových a
dalších možností.

Počty spolupracovníků nadace 2001 – 2004
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Počty spolupracovníků v jednotlivých krajích
2004 - celkem 181

Současné aktivity spolupracovníků jsou velmi pestré. Většina pomáhá v osvětové práci
ve svém regionu - při získávání nových dárců dřeně, šíření náborových letáků a materiálů. Mnozí
k tomu využívají i spolupráci s místními médii. Někteří spolupracovníci pořádají ve svém regionu
různé akce - kulturní, sportovní či společenské, kde reprezentují program nadace a organizují
sbírky. Osmdesát dobrovolných spolupracovníků se v roce 2004 podílelo na sbírce pomocí stálých
kasiček.
Akce, pořádané spolupracovníky:
Drobných či větších akcí, organizovaných spolupracovníky, proběhlo v r. 2004 několik
desítek. Kromě obecné osvěty o práci a cílech nadace přinesly vesměs větší či menší ﬁnanční
přínos. Vyjmenovat je na tomto místě všechny by bylo stěží možné, proto s omluvou všem ostatním
uvádíme alespoň následující:
12. 2. 2004 Ping pong v Praze: Fotograf Ivan Král uspořádal ve svém ateliéru turnaj ve stolní
tenise, kterého se účastnili známí výtvarníci, umělci a osobnosti. Ze startovného vybráno ve
prospěch nadace 56.000,- Kč.

8

NADACE
PRO TRANSPLANTACE
KOSTNÍ DŘENĚ

15. 2. 2004
nadaci.

Divadelní představení souboru Marc Camoletti v Zábřehu – vstupné věnováno

17. 5. 2004 Setkání s módou v Hradci Králové uspořádala opakovaně jako v minulých letech
agentura D & D. Z dobrovolného vstupného vybráno pro nadaci 25.800,- Kč.
28.5.2004
Přednáška v základní škole v Horních Ředicích na téma leukémie a kostní dřeň,
kterou uspořádal bývalý pacient a spolupracovník pan Hrdý. Sbírka při této příležitosti vynesla
1.500,- Kč.
30.5.2004
„My rádi cvičíme“ v Horních Ředicích. Tělovýchovná akce žáků místní TJ se
sbírkou, při níž se vybralo 6.540,- Kč.

18. - 19. 5. 2005
Jarní „sluníčková“ sbírka studentů gymnázia L. Pika v Plzni. Několik let
se opakující akce, při níž studenti pod vedením Mgr. Helmové zorganizovali sbírku v plzeňských
obchodních domech, rozdávali osvětové letáky a navíc i vlastnoručně vyrobená sluníčka
z nepečeného těsta. Jarní kolo sbírky vyneslo 192.197,- Kč.

13. 5. 2004 Divadelní hra Přelet v divadle Dialog Plzeň. Soubor plzeňských ochotníků
předvedl neverbální dramatizaci v režii Michala Hechta z prostředí psychiatrické léčebny. Výtěžek
ze vstupného byl 1.450,- Kč.
29. - 30. 5. 2004
Dětský den v Bučovicích – rovněž již
poněkolikáté spojen se sbírkou pro nadaci, bylo vybráno několik
set korun.
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5. 6. 2004
„Odpoledne plné hvězd“ v Ostrově. Opět již tradiční akce, pořádaná občanským
sdružení RIBI z Atlantisu, kde sportovní a herecké hvězdy - Jiří Hrdina, Josef Němec, Jozef
Chovanec, Horst Siegl, Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Sagvan Toﬁ a další sehráli přátelské
fotbalové utkání s Fanklubem Sparta Praha Ostrov. Výtěžek pro nadaci byl 80.000,- Kč.
15. 6. 2004 Dražba obrazu v aukční síni Naxos v Plzni. Vlastní rukou namalovaný akvarel
„Borový les“ věnovala do dražby bývalá pacientka Ivana Švecová. Vydražená částka 15 500 Kč
věnována nadaci.

25. – 26. 6. 2004
Mistrovství ČR v atletice v Plzni, kde se představila kompletní česká
atletická špička, a při níž Český atletický svaz a prezident pořadatelského klubu AK Škoda Plzeň
Jaromír Frič umožnili nadaci umístit na stadionu výstavní stánek. Nadace navíc získala i část ze
vstupného.

4. 9. 2004 2. ročník závodu Welzlova cyklomaratonu v Zábřehu přilákal především milovníky
horského kola. Část ze vstupného byla věnována nadaci.
7. 10. 2004 Beneﬁční koncert barokního souboru MUSICA DI CUORE se konal na plzeňské
radnici. Výtěžek dobrovolného vstupného pro nadaci byl 3.200,- Kč.
14. 10. 2004 Koncert souboru Consortium Pragense Orchestra v Praze se konal v chrámě
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, v tomto roce pro nadaci již posedmé. Záštitu nad akcí
převzal předseda Senátu ČR pan Přemysl Sobotka. Pod taktovkou Miroslava Laštovky vystoupilo
několik sólistů a dětský a mužský sbor barokní hudby. Vstupné věnováno nadaci.
16. 10. 2004 Pochod pod Zelenou horou v Nepomuku byl výroční akcí Svazu Českých turistů.
Sbírka na startu přinesla nadaci 2.515,- Kč.
20. 10. 2004 Koncert učitelského sboru Camerata Quintet v Zábřehu se konal v chrámu sv.
Bartoloměje, dobrovolné vstupné věnováno nadaci.
25. – 26. 10. 2004
Podzimní „sluníčková“ sbírka studentů gymnázia L. Pika v Plzni proběhla
v plzeňských hypermarketech stejně úspěšně jako jarní akce, tentokráte vynesla 86.448,- Kč.
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2. - 4. 12. 2004
Předvánoční jarmark v Miroticích byl uspořádán s pomocí „děvčat“
z místního Domu aktivního stáří a Základní školy v Miroticích. Akce se zúčastnily i starostky
z několika jihočeských měst. Z prodeje překrásných vlastnoručně vyrobených drobných předmětů
s vánoční tématikou získala nadace 38.500,- Kč.

4. 12. 2004 Mikulášský jarmáreček v ZŠ Nepomuk s prodejem výrobků žáků místní školy. Stejně
jako v několika minulých letech část výtěžku věnována nadaci.
8. 12. 2004 Adventní koncert na Plzeňské radnici, kde účinkoval dětský i dospělý soubor
středověké hudby GUTTA. Dobrovolné vstupné přineslo nadaci 4.426,- Kč.

8. 12. 2004 Adventní koncert v Kotovicích byl stejně jako předchozí ve znamení předvánočních
zpěvů. Výtěžek ze vstupného byl 4.926,- Kč.

Kasičky
K nejrozšířenějším aktivitám spolupracovníků patří veřejná sbírka prostřednictvím kasiček.
Konání sbírky je nadaci povoleno výnosem MV ČR od r.1996 a znovu obnoveno od r.2003. Sbírka
má svá přesná prováděcí pravidla, která jsou trvale kontrolována a také díky tomu jsou kasičky
v průběhu let jednou z nejlépe monitorovaných činností spolupracovníků. Kasičky jsou instalovány
na vhodná stálá místa v příslušných regionech (nákupní centra, lékárny, úřady apod.).
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V roce 2004 bylo díky 80 spolupracovníkům instalováno 180 kasiček, v nichž se vybralo za
tento rok celkem 983.139,- Kč.

Výnosy kasiček v letech 1999 – 2004 (Kč)

Přestože počet stálých kasiček byl oproti předchozímu roku nižší (v r. 2003 instalovány na
204 místech), díky strategii jejich rozmisťování do lépe vytipovaných lokalit má výtěžek této formy
celostátní sbírky opět vzestupnou tendenci.

Výtěžky ze stálých kasiček podle krajů
2004 - celkem 983.139.- Kč

Nejúspěšněji proběhla tentokrát sbírka Praze, v Plzeňském a Jihočeském kraji, možnosti
dalšího rozšiřování do budoucna však jistě nejsou vyčerpány.
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Setkání spolupracovníků
V posledních letech pořádá nadace jednou za rok setkání spolupracovníků, které je
koncipováno jako seminář, doplněný o vzájemnou výměnu rad a zkušeností. Je i milou příležitostí
k vzájemnému osobnímu poznání a navázání užších osobních i pracovních kontaktů.
V roce 2004 seminář proběhl o víkendu 22.-23.5. v Červené nad Vltavou. Účastnilo se jej
42 spolupracovníků ze všech krajů republiky. Program zahrnoval poslední novinky z práce nadace
včetně výhledů do budoucna, ale především také společnou diskusi nad aktuálními problémy.

Dle vyjádření účastníků splnilo setkání svůj účel a cíl. V příštím roce je v plánu znovu je
opakovat.
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2.

DÁRCI A SPONZOŘI

Získávání větších dárců a sponzorů programu je úkol nelehký, k nabytí ﬁnančních zdrojů
pro plnění cílů nadace však velice důležitý a potřebný. Správní rada nadace trvale vyvíjí maximální
snahu o získání nových sponzorů a zároveň prohloubení spolupráce se sponzory dosavadními.
Součástí toho je hledání veškerých způsobů vzájemně výhodné a zajímavé spolupráce, přesné
informování o použití věnovaných prostředků a vhodné zveřejňování jejich pomoci.

Vývoj darovacích a sponzorských smluv

Přehled posledních pěti let ukazuje, že získávat či udržet sponzory se v posledním roce
dařilo méně, než v předchozích letech, byť u části darovacích smluv z těsného závěru roku 2004
neproběhly v zúčtovacím období dosud bankovní převody a přibližně 300 000 Kč z těchto smluv
se projeví až v účetnictví roku 2005.
Příčin může být více, k hlavním ale bude zřejmě patřit stoupající konkurence množství
neziskových organizací, spolu o obecně se snižujícím trendem ﬁlantropických aktivit menších ﬁrem
a organizací vůči nadregionálním programům (právě od malých ﬁrem a organizací totiž pocházely
v počátečních letech existence nadace největší počty individuálních darovacích smluv). Toto
konstatování samozřejmě není omluvou. Správní rada nadace se musí do budoucna přednostně
věnovat analýze svého působení na potenciální donátorské subjekty a vyvodit z ní důsledky pro
své další působení v této oblasti.
Příspěvek generálního sponzora nadace 2004
SAZKA, a. s., generální sponzor nadace

1.000.000,- Kč

Největším sponzorem Nadace pro transplantace kostní dřeně je v posledních pěti letech
akciová společnost SAZKA, který přispěla nadaci částí svých výnosů, a to v r.2004 opět ve výši
1.000.000,- Kč. Upřímně za to děkujeme.
Další darovací smlouvy v r. 2004
V roce 2004 uzavřelo s nadací darovací smlouvy na poskytnutí ﬁnančního daru 77 subjektů,
nadace z těchto smluv obdržela v r. 2004 účetně 871.950,- Kč.
S poděkováním uvádíme na další straně jména poskytovatelů ﬁnanční částky deset tisíc
korun a více. Stejně upřímně ale děkujeme i všem dárcům a přispěvatelům, kteří věnovali částky
menší. V programu pomoci člověka člověku nejsou žádné dary malé.
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Smlouvy na poskytnutí ﬁnančního daru 10.000.- Kč a více v r. 2004
Leo Burnett Advertising, spol. s r.o., Praha

200.000,- Kč

Nadace Charty 77, Praha

100.000,- Kč

SPAR, Česká obchodní společnost, s.r.o., Praha

100.000,- Kč

ETIGRAF s.r.o., Dvůr Králové nad Labem

80.000,- Kč

Občanské sdružení RIBI z Atlantisu, Ostrov

80.000,- Kč

GORDIC, s.r.o., Jihlava

50.000,- Kč

SIEMENS, s.r.o., Praha

50.000,- Kč

DRINKS UNION, a.s., Praha

40.000,- Kč

AMGEN, s.r.o., Praha

35.000,- Kč

JUDr. Daniela Hofmannová, Praha

30.000,- Kč

Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí nad Labem

30.000,- Kč

NEMOS PLUS s.r.o. Ostrov

30.000,- Kč

JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov

30.000,- Kč

Severočeské doly, a.s., Chomutov

30.000,- Kč

Nadační fond Zlatá Praha

20.000,- Kč

VEST stavební spol. s r.o.,

19.000,- Kč

Ing. Viktor Liška, Praha

15.500,- Kč

MUDr. Jiřina Brzáková, Kolín

15.000,- Kč

Zdeňka Masopustová, Liberec

15.000,- Kč

MIFER s.r.o. Praha

15.000,- Kč

MERCK spol. s r.o. Říčany

15.000,- Kč

Statutární město Plzeň, Měst.obvod Plzeň 3

15.000,- Kč

MUDr. Eva Čechová, Plzeň

10.000,- Kč

JUDr. Ing. Jitka Mikušová, Kroměříž

10.000,- Kč

MVDr. Mojmír Němeček, Protivín

10.000,- Kč

Mgr. Karolína Otevřelová, Vyškov

10.000,- Kč

SATRA, s.r.o., Mělník

10.000,- Kč

JUDr. Alice Sedláková, Brno

10.000,- Kč

JUDr. Jana Stříteřská, Brno

10.000,- Kč

Sdružení ŠANCE, Olomouc

10.000,- Kč

JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň

10.000,- Kč

JUDr. Libuše Vildová, Praha

10.000,- Kč
Věcné dary a služby nadaci v r. 2004 věnovali:

Le Cheque Dejeuner s.r.o. Praha
bezplatné zveřejnění reklamy na svých stravenkách v ceně

100.000,- Kč

MOSER a.s.Karlovy Vary
zhotovení výroční cen nadace a cen pro dárce dřeně

91.720,- Kč

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Praha
předplatné odborného časopisu v ceně

30.028,20 Kč

Marta Kubišová, Praha
bezplatné vystoupení na slavnosti Poděkování dárcům

20.000,- Kč

Petr Malásek, Praha
bezplatné vystoupení na slavnosti Poděkování dárcům

10.000,- Kč

Dárců, kteří poskytli větší či menší příspěvek jinou formou – většinou bez udání svého jména, jsou
ale přinejmenším tisíce. Právě součet drobných příspěvků tvoří po léta největší zdroj ﬁnančních příjmů
nadace. Proto všem těmto anonymním přispěvatelům patří stejně upřímné poděkování, rovným dílem.
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3. CELOSTÁTNÍ AKCE V ROCE 2004
Poděkování dárcům 2004
Jednou z nejmilejších akcí nadace je každoroční slavnostní poděkování dárcům, kteří
v uplynulém roce podstoupili odběr dřeně pro záchranu života těžce nemocných pacientů.
S laskavým přispěním a pomocí pražského Obecního domu jej nadace uspořádala 26. dubna
2004 opět v Praze ve Sladkovského sále Obecního domu. Kromě řady známých osobností poctili
večer svou osobní přítomností patronka nadace Jiřina Jirásková, plzeňský sídelní biskup Mons.
František Radkovský a dnes světoznámý umělec pan Adolf Born.
Na programu večera bylo promítnutí dokumentárního ﬁlmu o programu nadace a dárcovství
dřeně Dát naději a vystoupení Marty Kubišové s doprovodem Petra Maláska. A především
poděkování samotným dárcům dřeně – v tom roce jich mohlo být slavnostně vyznamenáno již
šestadvacet.

Součástí slavnostního večera bylo také jako každočně veřejné předání
Výročních cen Nadace pro transplantace kostní dřeně:
Cenu za největší ﬁnanční dar obdržela akciová společnost SAZKA, která věnovala do
společného programu transplantací v roce 2003 1 milion korun. Cenu převzal z rukou patronů
nadace místopředseda představenstva společnosti pan PhDr. Roman Ječmínek
Cenu za nejvýznamnější neﬁnanční pomoc obdrželi zástupci organizace Junák, svazu
skautů a skautek jako uznání dlouholeté pomoci skautů při celonárodní každoročně se opakující
sbírce Kapka.
Cena Adolfa Borna, jeho originální obraz, byla udělena v tomto roce bývalé pacientce
Daně Staňkové z Mariánských Lázní za statečnost a léta trvající mimořádnou pomoc při získávání
dobrovolníků do registru dárců dřeně.

Blahopřejeme všem vyznamenaným a děkujeme též všem, kteří se na přípravě a průběhu
večera podíleli.
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Kapka 2004
Kapka je od r. 1999 pravidelnou celostátní akcí, na níž spolupracuje nadace s organizací
Junák, svazem skautů a skautek ČR. Jeden červnový víkend se na desítkách benzinových
čerpacích stanic objeví mladí lidé, kteří nabízejí umytí skel u automobilů, rozdávají propagační
materiály nadace a zároveň získávají pro společný program drobné ﬁnanční příspěvky. Tradici
sbírky zahájili už v r.1994 studenti gymnázia Luďka Pika v Plzni. Nápad a iniciativu později převzali
plzeňští skauti z roverského kmene Šambala, kteří si vzali na starost koordinaci akce mezi dalšími
oddíly na celorepublikové úrovni. Od roku 1999 Kapka běží ve všech krajích a každoročně se
rozšiřuje do dalších měst.

Vývoj sbírky Kapka 1999 – 2004 (Kč)

18. - 20. 6. 2004 se konala Kapka opět pod mottem „Společně proti leukémii“, a to již na 165
benzinových čerpadlech v 66 městech a obcích ČR. Účastnilo se jí kolem tisíce dobrovolníků. Za
dobrovolný příspěvek od řidičů nabízeli skauti kromě umytí skel a letáků také samolepky s kresbou
Vladimíra Renčína a heslem „Jsem dárcem – a Ty?“ Finanční sbírka při Kapce přinesla v r. 2004
760.636,- Kč. Všem zúčastněným mladým lidem za ni upřímně děkujeme.

Místa konání Kapky v roce 2004
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Letní billboardová a tisková kampaň 2004
V červenci a srpnu 2004 nadace s bezplatnou pomocí pražské reklamní agentury Leo
Burnett Advertising realizovala další z celostátních kampaní, zaměřených na nábor dárců kostní
dřeně.
Billboardy s telefonním číslem byly během léta instalovány zdarma na 200 vývěsních
plochách a podobný motiv byl zdarma vystaven ve 14 celostátních denících a časopisech (Euro,
Ekonom, Hospodářské noviny, Reﬂex, Týden, Blesk, Nedělní svět, Katka, Betynka, Rytmus života,
Claudie, Tina, Šťastný Jim, Instinkt). Současně byl připraven krátký audiospot, který v uvedeném
období zdarma vysílalo 25 rozhlasových stanic.

Na uvedeném telefonním čísle drželi po 8 týdnů bezplatnou službu zaškolení operátoři
infolinky Call centra společnosti iLeo/DMMS a poskytovali volajícím informace o dárcovství dřeně
a o dalších programech Nadace pro transplantace dřeně. Za tuto dobu infolinka podala informace
na několik set telefonátů, zájemci o dárcovství dřeně byli odkazováni na příslušná dárcovská
centra Českého národního registru dárců dřeně k standardnímu informačnímu pohovoru a
případné přihlášce.
Protože kampaň probíhala paralelně s dalšími osvětovými aktivitami nadace (červnové
vydání časopisu Naděje, akce spolupracovníků), její bezprostřední efekt je obtížné izolovaně
vyhodnotit. Vzestup nově přihlášených dárců do registru v následující měsících byl méně nápadný
než po kampani, realizované prostřednictvím TV Nova v roce 2002, přesto ale odhadujeme,
že vliv kampaně se v průběhu září 2004 dostavil. Za úsilí a mimořádné osobní nasazení při
přípravě kampaně upřímně děkujeme především oběma provádějícím společnostem Leo Burnett
Advertising,s.r.o. a iLeo/DMMS, a.s., dále majitelům výstavních ploch, zůčastněným novinám,
časopisům i rozhlasovým stanicím.

Filmový dokument „Dát Naději“
Od začátku svého působení vyrobila nadace množství nejrůznějších osvětových materiálů,
vysvětlujících proces dárcovství dřeně a potřebu získávání dobrovolníků do registru dárců. Většina
z nich pochopitelně byly a jsou tiskové materiály: brožury, letáky, plakáty či inzeráty v tisku. První
krátký ﬁlm, který nadace dala do oběhu, byl v r.1992 původní americký dokument „Dar života“,
který byl dabován ve spolupráci s ČT1 a který se v průběhu let 1992-1994 několikrát promítal také
v České televizi. V létě r. 2000 nadace připravila první vlastní, tehdy poloamatérský videodokument
„O lidské solidaritě“, který pak několik let používal Český národní registr dárců dřeně ve svých
náborových centrech.
Na jaře 2004 se díky laskavé pomoci ﬁrmy Roche podařilo uskutečnit dlouho zamýšlený plán
na výrobu nově aktualizovaného osvětového ﬁlmového dokumentu. Na přípravě se podílel široký
tým Českého národního registru dárců dřeně, řada dobrovolných dárců dřeně i pacientů, kteří
podstoupili odběr svých krvetvorných buněk či samotnou transplantaci dřeně ve Fakultní nemocnici
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v Plzni. Výrobu ﬁlmu v režii Václava Filipa realizovalo pražské Studio F.

Dokument měl premiéru v pražském Obecním domě 16.4.2004 při příležitosti slavnostního
Poděkování dárcům. CD kopie ﬁlmu, které pro nadaci bezplatně vyrobila ﬁrma Computer MCL
Brno, jsou nyní volně dostupné v dárcovských centrech, distribuovány na transfúzní stanice a
k dalším osvětovým akcím prostřednictvím spolupracovníků nadace.

Projekt DMS (dárcovské sms)
Ke dni 27.9.2004 se Nadace pro transplantace kostní dřeně zaregistrovala jako v pořadí
27. nezisková organizace do projektu DMS, který od jara 2004 organizuje Fórum dárců
(www.donorsforum.cz) spolu s Asociací provozovatelů mobilních sítí (www.apms.cz). Jde o
jednoduchý způsob získávání drobných příspěvků od veřejnosti – prostým zasláním sms zprávy
s textem DMS HESLO na číslo, společné všem mobilním operátorům – 87777. DMS probíhá na
nekomerčním principu s respektováním zásady minimálních nákladů a stává se tím v zásadě
velmi jednoduchým, plně transparentním způsobem zaslání drobné částky vybrané neziskové
organizaci, která se projektu účastní. Veškeré informace o projektu jsou aktualizovány na webové
stránce www.darcovskasms.cz.
Zasláním jedné sms zprávy s textem DMS KOSTNIDREN na zmíněné telefonní číslo 87777
věnuje odesilatel zprávy 30Kč+DPH, z každé takto zaslané zprávy získá Nadace pro transplantace
kostní dřeně 27 Kč.

Od zapojení se do akce DMS vyvíjí nadace - v souhlase s podmínkami projektu - maximální
úsilí k jeho propagaci ve svých vlastních tiskovinách, letáky, články v celostátním tisku a inzeráty,
které se jí podařilo umístit bezplatně nebo za zvýhodněných podmínek na stránky některých
časopisů (Meduňka aj.). K 31.12. 2004 získala zatím 2 397 zaslaných DMS, z nich na konto
nadace bylo zúčtováno do konce tohoto roku 3.846,38 Kč. V plánech na další formy propagace
se průběžně pracuje a rádi budeme doufat, že DMS se stanou v příštím období pro nadaci nikoliv
nevýznamnou součástí příjmu drobných darů.
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4.

ČASOPIS NADĚJE

Časopis Naděje vydává nadace pravidelně od roku 1994 jako vnitřní osvětovou tiskovinu.
Vychází 2x ročně v nákladu 50 000 výtisků a je rozesílán všem registrovaným dárcům dřeně,
spolupracovníkům nadace, na všechny transfúzní stanice v ČR a dalším příznivcům programu.
Informuje o vývoji transplantací a registru dárců, o činnosti nadace v předchozím období i o
chystaných plánech.

Časopis slouží především jako způsob komunikace a informací pro registrované dárce dřeně.
Současně ale zveřejňuje konto nadace a při rozesílání jsou do něj vkládány poštovní složenky,
takže je možné jej považovat i za souběžnou formu celostátní sbírky. Finanční efekt a nárůst počtu
drobných příspěvků se pravidelně projevuje v měsících krátce po rozeslání časopisu.

Vývoj příspěvků, zasílaných
složenkami (Kč)

Vývoj příspěvků, zasílaných
na účet nadace

Nejúspěšnější z hlediska příjmu drobných příspěvků na účet a složenkami byl rok 2002, kdy
byla v čerstvé paměti široké veřejnosti ještě jarní intenzivní a velmi zdařilá kampaň na dárcovství
dřeně, realizovaná TV Nova. V posledních dvou letech mají tyto formy příspěvků opět sestupnou
tendenci, což je zejména patrné u složenek. Jeden z důvodů poklesu příjmu za složenek může
být i fakt, že veřejnost se v posledních letech pravděpodobně odklání od posílání drobných darů
poštovními poukázkami a může preferovat jiné formy zasílání drobných příspěvků, například
dárcovskými sms. Efekt vydání časopisu na frekvenci DMS bude samozřejmě možné vyhodnotit
až v příštím roce.
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5.

SPOLUPRÁCE S MÉDII

Všechna dosavadní činnost nadace by byla stěží myslitelná bez pomoci médií a pravidelné
spolupráci s nimi. Myšlenka dárcovství kostní dřeně, stejně jako ostatní programy nadace nemohou
existovat bez pravidelné osvěty směrem k nejširší veřejnosti, bez vysvětlování a zveřejňování
výsledků. Jinak by zůstávaly pouze snem. Nadace proto vyvíjí po celá léta maximální snahu
o získání a udržení co nejužších kontaktů se sdělovacími prostředky jak na celostátní úrovni,
tak prostřednictvím svých spolupracovníků získávat pozornost i místních médií v příslušných
regionech. Kromě pravidelně aktualizovaných informací na webové stránce www.kostnidren.cz
jsou členové správní rady prakticky trvale k dispozici, aby komukoliv z redaktorů a novinářů poskytli
nejen aktuality, ale i hlubší vysvětlení problematiky transplantací dřeně a nadačních programů.
K usnadnění přístupu k médiím navázala nadace navíc od konce roku 2003 spolupráci s pražskou
PR agenturou Donath-Burson-Marsteller, která jí pomáhá s vytipováním vhodných mediálních
kontaktů v průběhu významnějších akcí a se zprostředkováním tiskových zpráv.
Podle monitoringové služby vyšlo v roce 2004 v tisku celkem 133 článků o činnosti a cílech
programu Nadace pro transplantace kostní dřeně, z toho 78 článků bylo publikováno v celostátních
denících a časopisech, 55 dalších článků bylo dle monitoru v regionálním tisku. Novináři nejčastěji
referovali o průběhu celostátních či regionálních akcí (především o akci Kapka, na místí úrovni též
o některých akcích nadačních spolupracovníků). Inzeráty v průběhu letní billboardové kampaně
byly zmíněny výše. Podařilo se ale i několik souhrnějších novinových článků o dané problematice
(MF Dnes, Večerník Praha, Metro, Romano Hangos). Programu nadace věnovalo částečný prostor
přibližně dvě desítky rozhlasových pořadů v celostátních i regionálních vysílačích, několik kratších
vystoupení měli představitelé nadace i televizním vysílání (Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou,
ZAK apod.)
Přes toto všechno nepokládáme výsledky spolupráce s médii za optimální, protože
v posledních letech stále chybí ucelená koncepce, jak informovat veřejnost o širokém problému
krevních nemocí, o možnostech, které nabízejí transplantace a především o pomoci, kterou je
třeba hledat mezi zdravými lidmi.
Je třeba dál hledat cesty, jak pozornost sdělovacích prostředků více získat a jak získávat
více prostoru nejen ke krátkému zpravodajství, ale především k zevrubnější osvětě. Jako pobídku
pro novináře vyhlásila správní rada nadace v dubnu 2004 záměr udílet třetí výroční cenu nadace
za největší mediální přínos danému programu. Závěrem roku však předpoklady udělení ceny
prozatím nebyly naplněny.
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6.

INVESTOVÁNÍ NADAČNÍHO MAJETKU

V roce 2003 nadace z rozhodnutí své správní rady investovala část ﬁnančních rezerv z
minulých let do koupě nemovitosti v těsném sousedství areálu Fakultní nemocnice v Plzni (Na
Roudné 123, 201 00 Plzeň). Investice byla zvážena z následujících důvodů:
1)
2)
3)

vhodné uložení a dlouhodobé zhodnocení části majetku
získání prostor pro levné ubytování pacientů a jejich rodinných příslušníků při transplantačním
centru v Plzni
získat vlastní prostor pro přesídlení kanceláří nadace a ČNRDD a ušetřit tak ročně
mnohasettisícové částky za nájem místností ve FN Plzeň.

V roce 2004 byla dokončena základní úprava interiéru budovy a ubytovací část penzionu
byla pronajata Českému národnímu registru dárců dřeně k provozování ubytovacích služeb pro
dárce a pacienty v rámci jeho doplňkové činnosti (pro nadace není provozování služeb tohoto typu
ze zákona možné). Do dvou místností v prvním patře byly prozatím přemístěny kanceláře nadace
a ČNRDD a na výše uvedenou adresu oﬁciálně přepsáno sídlo obou organizací.
Dál byly v tomto roce zahájena první část projektové práce na rozšíření kapacity penzionu
především o další ubytovací pokoje. V další etapě – podle budoucích ﬁnančních možností nadace
– je zvažována přístavba budovy a vytvoření komplexního rehabilitačního a rekondičního centra
pro nemocné.
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B. GRANTOVÉ PROGRAMY
1.
2.
3.
4.

V roce 2004 byly správní radou nadace odsouhlaseny následující grantové programy:
Podpora dárcovství kostní dřeně
Podpora vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Podpora pacientů po transplantaci
Investiční podpora transplantačních center a transplantační medicíny jako celku.

Pravidla udílení grantů jsou veřejně k dispozici na internetové stránce nadace
www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty
v r. 2004 (celkem 3.664.808,92 Kč)

1.

PODPORA DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Na grantový program vydáno celkem

2.399.000,- Kč

Podpora dárcovství dřeně zůstala stejně jako v letech minulých zatím přednostní program
Nadace pro transplantace kostní dřeně. Celkem 2.350.000.- Kč nadace přidělila na základě
žádostí Českému národnímu registru dárců dřeně (ČNRDD) k částečné úhradě nákladů na
typizaci dárců dřeně, nově vstupujících do registru v devíti Dárcovských centrech ČNRDD v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Ostravě, Olomouci, Plzni, Praze a Ústí nad
Labem, a k dovyšetření jejich transplantačních znaků II.třídy DNA metodikami. Dalších 49 tisíc
korun bylo věnováno ČNRDD na úhradu dočasného ubytování části odebíraných dárců v místě
odběrového centra FN v Plzni, pokud potřebovali nebo dali z různých důvodů přednost přespání
mimo nemocnici.
Díky podpoře nadací mohlo být v roce 2004 získáno k zápisu do Českého národního
registru dárců dřeně a kvalitně vyšetřeno 2 046 nových mladých dobrovolníků. Počet členů
databáze ČNRDD tak dosáhl celkového počtu 27 931, z toho z toho 84% členů registru je aktuálně
ve věku do 45 let.
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Vývoj databáze ČNRDD do konce roku 2004

Nárůst počtu dobrovolných dárců dřeně v r. 2004 odpovídá průměrnému náboru dárců
v předchozích letech a také ﬁnančním zdrojům ČNRDD a nadace. Výjimku z toho představoval
pouze rok 2002, zcela mimořádný díky zvýšenému zájmu nových dobrovolníků o vstup do registru
v souvislosti s intenzivní kampaní prostřednictvím TV NOVA na jaře 2002.
Na druhou stranu, při obvyklé rychlosti růstu databáze se v průběhu roku 2004 se podařilo
doplnit vyšetření transplantačních znaků na úrovni DNA (z dříve uschovaných krevních vzorků) u
další podstatné části dříve registrovaných dárců. Koncem prosince 2004 má touto přesnou metodou
určeno své transplantační znaky již 74 % členů databáze, z toho až na výjimky prakticky všichni
dárci ve věkové kategorii do 40 let. Tato kvalita vyšetření mimořádně urychluje proces vyhledávání
dárce pro nemocné, takže průměrná doba od podání žádosti ze strany transplantačního centra do
konečné zprávy se pohybuje nyní do 3 týdnů.
Kritériem funkčnosti registru není samozřejmě absolutní počet registrovaných dárců,
ale především počet skutečně nalezených vhodných dárců pro nemocné, kteří transplantaci
k záchraně svého života naléhavě potřebují, a počet provedených transplantací.

Vývoj žádostí o vyhledání dárce 1993 - 2004

V roce 2004 Český národní registr dárců dřeně řešil hledání vhodného dárce pro 239 českých
a pro 677 zahraničních pacientů. Zejména stoupající počet žádostí ze zahraničí jednoznačně
dokazuje rostoucí kredit ČNRDD z pohledu mezinárodních odborných center a nepochybně
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tím napomáhá i obrácené výměně a pohotovosti spolupráce při hledání dárce pro naše nemocné
v mezinárodních registrech.
Nejpodstatnějším výsledkem je ovšem trvale rostoucí počet nalezených vhodných dárců a
umožnění transplantací stále většímu počtu jinak nevyléčitelných nemocných.

Počty nepříbuzenských transplantací dřeně
zprostředkovaných ČNRDD 1993-2004

Do konce roku 2004 bylo prostřednictvím ČNRDD provedeno celkem už 243
nepříbuzenských transplantací. Své krvetvorné buňky darovalo neznámému pacientovi už 158
dárců Českého národního registru a pro 85 českých nemocných byla prostřednictvím ČNRDD - ve
spolupráci s celosvětovou dárcovskou databází - dovezena nejvhodnější dřeně ze zahraničí. Rok
2004 ve všech směrech opět přesáhl výsledky z let minulých. V tomto jediném roce se podařilo
realizovat celkem 63 nepříbuzenských transplantací, což je více než jedna týdně. Svou životní
šanci dostalo v tom roce 50 českých nemocných a díky českým dárcům i 13 pacientů v různých
transplantačních centrech mimo naši republiku.

2.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V HEMATOLOGII,
A TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNĚ

Na grantový program vydáno celkem

ONKOLOGII
268.808,92 Kč

Úspěšnost transplantací a optimální průběh následné rekonvalescence závisí velice úzce
na vzdělanosti a zkušenosti zdravotnického personálu, a to nejen velkých transplantačních center,
ale i terénních lékařů a zdravotních sester, kteří ovlivňují včasnost indikace k danému výkonu
a i po něm přicházejí s pacientem do denního kontaktu. Nadace proto podporuje již několik let
účast českých lékařů a sester na domácích i zahraničních vzdělávacích kursech příslušných
oborů.
V roce 2004 byly poskytnuty příspěvky na zahraniční vzdělávání v oboru čtyřem lékařům a
jedné zdravotní sestře. Další příspěvky umožnily účast stodevíti zdravotním sestrám a laborantům
na odborných stážích a seminářích v ČR. Jmenovitá účast podpořených lékařů a zdravotníků na
jednotlivých vzdělávacích akcích je podrobněji rozepsána ve ﬁnanční zprávě na str. 30 - 31.
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3.

PODPORA PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI DŘENĚ

Na grantový program vydáno celkem

327.000,- Kč

Program byl otevřen na pomoc nemocným, pokud se po transplantaci kostní dřeně
dostanou do obtížně řešitelné ﬁnanční situace. Příjmy většiny pacientů totiž v souvislosti s dlouhou
pracovní neschopností po transplantaci podstatně klesají, zatímco životní náklady, související s
mnohaměsíční ambulantní léčbou a náročnou rekonvalescencí se významně zvyšují. Pacienti ze
vzdálenějších lokalit musí vydávat nemalé prostředky na opakované cestování k pravidelným i
urgentním kontrolám v transplantačním centru, stoupají náklady na telefonování, někdy i speciální
diety. Často nastává potřeba přechodného ubytování pacienta v místě transplantačního centra
(jezdí-li na kontroly z větší dálky). V průběhu komplikované nemocniční léčby bývá naopak
naléhavá potřeba ubytovat v blízkosti nemocnice někoho z členů rodiny z důvodu, že přítomnost
blízkého člověka je pro průběh komplikovaného léčení v nemocnici velmi vhodná a někdy dokonce
nutná. Ne každá rodina unese takové náklady bez drastického snížení své životní úrovně.
Granty byly poskytnuty za základě desítek individuálních žádostí v roce 2004 celkem 35
nemocným z různých regionů ČR. Ve všech případech šlo o příspěvky na bydlení, a to třikrát pro
ambulantního pacienta, zbytek na ubytování členů rodiny v místě transplantačního centra, kde byli
příslušní nemocní dlouhodobě hospitalizováni.
Podporu získalo 7 pacientů z kraje Jihočeského, dva z kraje Jihomoravského, pět
z Karlovarského, jeden z kraje Královéhradeckého, 2 z Libereckého, 5 z Moravskoslezského kraje,
po jednom z Olomouckého a Pardubického kraje, tři z Plzeňského kraje, jeden nemocný z Prahy,
dva ze Středočeského kraje a pět z kraje Ústeckého. Jména těchto nemocných z pochopitelných
důvodů neuveřejňujeme.

Rozmístění grantů na podporu pacientů
2004 podle místa bydliště
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4

INVESTIČNÍ PODPORA PROGRAMU TRANSPLANTACÍ

Na grantový program vydáno celkem

670.000,- Kč

Grantovým programem nadace podporuje investice v kterémkoliv centru ČR, které jsou
pro funkci transplantačních center či příslušných laboratoří nezbytné, aktuálně však na ně chybí
prostředky z jiných zdrojů.
Na základě výběrového řízení v r. 2004 poskytla nadace v tomto roce granty Českému
národnímu registru dárců dřeně na zakoupení tří nutných přístrojů pro centrální HLA laboratoř, a to:
dva termocyclery k vyšetřování transplantačních znaků DNA u dárců dřeně (380 000.-Kč) a jeden
hlubokomrazící box k uchovávání DNA vzorků registrovaných dárců (190 000.-Kč). Speciﬁkace
přístrojů je uvedena ve ﬁnanční části zprávy na str. 31. Uvedené investiční granty byly čerpány
z prostředků Nadačního investičního fondu. Dozorčí radou nadace bylo překontrolováno čerpání
příspěvků podle stanovených grantových pravidel nadace a podle smlouvy nadace s Fondem
národního majetku o převodu prostředků z NIF.
Další investiční grant ve výši 100 000.- Kč poskytla nadace Českému národnímu registru
dárců k umožnění doplňkové činnosti při ubytování dárců dřeně, pacientů a rodinných příslušníků
dlouhodobě hospitalizovaných nemocných v penzionu Kamelot v blízkosti Fakultní nemocnice
Plzeň, a to k nákupu lůžek a základního vybavení pokojů pro ubytované.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Součástí ﬁnanční zprávy jsou prvořadě legislativně předepsané výkazy roční účetní
závěrky (uvedené od str. 35) a výrok auditora. Současně nadace předkládá i podrobnější údaje,
aby hospodaření doložila co nejpřesněji.

NADAČNÍ JMĚNÍ A VEDLEJŠÍ JMĚNÍ NADACE
Reálná hodnota nadačního jmění k 31. 12. 2004
Podílové listy CS EF Swiss Blue Chips
Podílové listy CS Equity Fund USA
Podílové listy Pioneer Trust
Podílové listy SIS Sporoinvest
Peněžní prostředky na termínovaném účtu

605.265,02 Kč
835.809,54 Kč
643.432,17 Kč
1.322.064,13 Kč
825.141,40 Kč

Balancovaný fond nadací ŽB TRUST (NIF)
Peněžní prostředky NIF na termínovaném účtu ČSOB

37.433.197,08 Kč
9.936.771,58 Kč

Nadační jmění celkem

51.601.680,92 Kč

Dle platné účetní legislativy bylo k datu ﬁnanční uzávěrky provedeno přecenění výše uvedených
cenných papírů, které bylo prověřeno auditorem.
V průběhu roku 2004 došlo k navýšení nadačního jmění o příspěvek, poskytnutý z Nadačního
investičního fondu (NIF) FNM ČR ve výši 6.871.000,00 Kč, který byl uložen na termínovaném účtu
u ČSOB. V roce 2004 byla dále ukončena emise státních dluhopisů ČNB, kde byla uložena část
příspěvků NIF z minulých let. Tyto prostředky byly přesunuty do balancovaného fondu nadací ŽB
TRUST. Návrh na změnu zápisu nadačního jmění v nadačním rejstříku byl podán v zákonném
termínu.

Vedlejší jmění nadace k 31. 12. 2004
a) volné peněžní prostředky a cenné papíry
Běžné účty
Termínované účty
Pokladna
CP u ČSOB Asset Management, a.s.
Běžný účet – účet výnosů z CP

500.760,74 Kč
6.252.238,11 Kč
48.326,50 Kč
4.395.840,50 Kč
103.561,13 Kč

b) Nemovitost (po přecenění k 31.12.2004)

4.860.159,00 Kč

Vedlejší jmění celkem

16.160.885,98 Kč

Nadační a vedlejší jmění celkem

67.762.566,90 Kč
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PŘÍJMY NADACE V ROCE 2004 PODLE DRUHU:
a) Příjmy z funkce a činnosti nadace

7.795.819,56 Kč

Výnosy z CP NIF
Úroky z účtů NIF
Úroky z ostatních účtů

1.220.254,15 Kč
185.031,63 Kč
131.550,15 Kč

Darovací smlouvy
Příspěvek generálního sponzora – Sazka, a.s.

871.950,00 Kč
1.000.000,00 Kč

Drobné příspěvky

4.387.033,63 Kč

Příjmy z činnosti nadace 2004
7.795.819,56 Kč

Bližší rozbor drobných příspěvků:

Poštovní poukázky
873 028,00 Kč
Příspěvky na bankovní účet nadace
1.266.594,50 Kč
Příjmy ze stálých kasiček
983.139,00 Kč
Výnos ze sbírky Kapka
760.636,00 Kč
Výnosy a sbírky při dalších akcích spolupracovníků
447.044,12 Kč
Výnosy z dárcovských sms
3.846,38 Kč
Šeky ze zahraničí
44.268,13 Kč
Dědictví (vkladní knížka od pí Toulové)
8.477,50 Kč

b) příspěvek NIF FNM, uložený do nadačního jmění

Příjmy celkem

6.871.000,00 Kč

14.666.819,56 Kč
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VÝDAJE PODLE DRUHU V ROCE 2004
Výdaje celkem
1.

5.245.415,27 Kč

Výdaje na grantové programy (včetně z NIF výnosů)

Grantové programy celkem
Podpora dárcovství kostní dřeně
Příspěvky na podporu vzdělání
Příspěvky na podporu pacientům
Příspěvky na investice do transplant.programu

3.664.808,92 Kč
2.399.000,00 Kč
268.808,92 Kč
327.000,00 Kč
670.000,00 Kč

Přidělování příspěvků probíhalo podle grantových pravidel, které jsou veřejně k dispozici
na internetové stránce Nadace pro transplantace kostní dřeně www.kostnidren.cz a v kanceláři
nadace. Po uplynutí účetního období dozorčí rada prověřila a schválila výši a umístění jednotlivých
grantů.

a.

Granty na podporu dárcovství dřeně celkem

2.399.000,00 Kč

2.350.000,00 Kč (98% celkové sumy grantů na dárcovství) bylo přiděleno prostřednictvím
Českého národního registru dárců dřeně na 9 dárcovských center po celé ČR k úhradě typizací
dárců, nově vstupujících do registru. Z toho:
grant na HLA typizaci HLA I.tř. (z prostředků nadace)
grant na typizaci HLA II.tř. (z prostředků NIF)

1.000.000,00 Kč
1 350 000,00 Kč

Další grant (z prostředků nadace) ve výši
49 000,00 Kč
bylo poskytnut ČNRDD na zajištění ubytování a stravování dárců při odběru dření.

b.

Granty na podporu vzdělání celkem

268.808,92 Kč

Zahraniční vzdělávací akce:
MUDr. Thomas Karvunidis, HOO FN Plzeň
40.475,00 Kč
Částečný příspěvek, umožňující příjemci grantu účast na celkem 3 vzdělávacích akcích
Evropské federace pro imunogenetiku (EFI), a to 18. EFI konferenci, Soﬁa 8.-11. 5. 04,
3. mezinárodní školu klinické imunogenetiky a buněčné terapie, Lublaň 5-6./04,
a 1. mezinárodní letní školu v imunogenetice, Sevilla, 12.-16. 9. 04
MUDr. Kateřina Steinerová, HOO FN Plzeň
20.720,70 Kč
Účast na 3. mezinár.škole klin.imunogenetiky a buněč.terapie, Lublaň 5-6./04
MUDr. Daniel Lysák, HOO FN Plzeň
75.916,00 Kč
Účast na 30.sjezdu Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT), Barcelona
28.-31. 3. 04. Z celkové sumy bylo 35 640,- Kč hrazeno z prostředků NIF.
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Prof. MUDr. Vladislav Třeška, CSc., CHK FN Plzeň
36.708,55 Kč
Částečná úhrada nákladů s účastí a aktivní přednáškovou činností na mezinárodní
konferenci s tématem maligních nádorů jater – Hafei, Čína, 28. 10.-3. 11. 04
Monika Labudíková, Hemato-onkologická klinika Olomouc
33 968,67 Kč
Účast na 21.sjezdu EBMT Nurses Group, Barcelona 28.-31. 3. 03. Z celkové sumy
hrazeno 22 752,80 Kč z prostředků NIF.
Vzdělávací akce v ČR
Bc. Nina Müllerová, FN Plzeň
15.000.00 Kč
Částečná úhrada nákladů s organizací kurzu na téma komplexní péče o pacienta
s autoimunním onemocněním včetně autologní transplantace dřeně 4.-5.5.04, Plzeň,
s účastí 19 zdravotních sester z různých krajů ČR.
Lada Beštová, 1.IK FN Plzeň
Účast na 40. dietologických dnech, Luhačovice 21.-24. 4. 04

1.520.00 Kč

89 zdravotních sester a laborantů
44 500,00 Kč
Částečná úhrada nákladů s účastí na 5. sesterském hematologickém semináři EDIPO,
Červená nad Vltavou 1.-3. 10. 04. Každému účastníkovi poskytnuto na základě
individuální žádosti 500 Kč na úhradu cesty a ubytování. Seznam jednotlivých účastníků
vzdělávací akce je k dispozici v kanceláři nadace.
c.

Granty na podporu pacientů celkem

327.000,00 Kč

Granty byly poskytnuty v roce 2004 na základě desítek individuálních žádostí dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů z různých regionů ČR k úhradě ubytování jejich rodinných příslušníků
v místě transplantačního centra. Žádosti o grant jsou uloženy v kanceláři nadace, jména těchto
příjemců z etických důvodů nezveřejňujeme.
d.

Granty na investice do transplant.programu celkem

670.000,00 Kč

HLA laboratoř Českého národního registru dárců dřeně, Plzeň:
Granty byly poskytnuty v roce 2004 k nákupu 3 přístrojů, nutných k zajištění typizací HLA
II.třídy u dárců dřeně ČNRDD, a to:
Termocycler GeneAmp CPC Systém 9700, 2 kusy
380.000.00 Kč
Nákup přístrojů umožnil náhradu 2 starých a vysoce poruchových termocyclerů
podobného typu. Celková výše příspěvku na uvedené dva přístroje hrazena z prostředků NIF.
Hlubokomrazící box JOUAN VX380E
190.000.00 Kč
Jde o zařízení nutné k dlouhodobému uchovávání vzorků DNA dárců ČNRDD
k následným upřesňujícím a konﬁrmačním typizacím. Celkový výše příspěvku hrazena
z prostředků NIF.
Český národní registr dárců dřeně, penzion Kamelot, Plzeň

100.000.00 Kč

Příspěvek byl poskytnut k nákupu lůžek a základního vybavení k provozování vedlejší
činnosti ČNRDD při ubytování dárců dřeně, pacientů a rodinných příslušníků dlouhodobě
hospitalizovaných nemocných.
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2.

Výdaje nadace na osvětu a vlastní činnost 2004

a.
výdaje na osvětu a zajištění akcí nadace
z toho:
tisk a rozesílání časopisu Naděje
jiné osvětové materiály
výroba kasiček
zajištění akce Kapka
zajištění dalších celostátních akcí

776.178,49 Kč
391.356,84
121.353,20
137.643,00
100.245,00
25.580,45

b.
režijní výdaje na vlastní činnost:
z toho:
mzdy+odvody z mezd zaměstnanců
provoz auta (pohonné hmoty, údržba)
výdaje kanceláře (nájem, poštovné, telefon, fotopráce aj.)
ostatní výdaje (daně, poplatky, pojištění, odpisy atd)

804.427,86 Kč
383.804,00
37.973,50
108.882,56
273.767,80

Výdaje na osvětu a vlast. činnost celkem

1 580 606,35 Kč

Vyhodnocení nákladů na vlastní činnost
I. vůči výdajům nadace
Z celkových výdajů nadace v roce 2004 bylo 70% určeno na grantové programy, 15% na
zajištění akcí a jen 15% na režijní výdaje organizace a platy.
Výdaje 2004: celkem 5.245.415,27 Kč

II. vůči nadačnímu jmění
Dle zákona o nadacích č.227/97 Sb. a statutu Nadace pro transplantace kostní dřeně je
přípustné čerpat náklady na vlastní činnost do výše 25 % z celkové částky nadačního jmění ke
konci rozvahového dne. Skutečný poměr nákladů na činnost Nadace pro transplantace kostní
dřeně k nadačnímu jmění k 31. 12. 2003 je 3 %.
III. vůči příjmům nadace z vlastní činnosti
Vnitřní limit, stanovený správní radou Nadace pro transplantace kostní dřeně, omezuje
hranici nákladů na vlastní činnost do 20 % z celkového ročního příjmu.
Příjmy z vlastní činnosti roku 2004 činily 7.795.819,56 Kč a náklady na tuto činnost (včetně
výdajů na osvětu) 1 580 606,35 Kč, tedy 20,3 % příjmů z vlast. činnosti. Přísný limit tak byl prakticky
dodržen, a to především maximální redukcí vnitřních nákladů. Správní rada a dozorčí rada nadace
bude dál dbát na to, aby v následujících letech byla odsouhlasená pravidla hospodaření nadále
naplňována.
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKY, PŘIDĚLENÝMI Z NIF
1.
Příspěvky, přidělené z NIF Nadaci pro transplantace kostní dřeně v I. a II. etapě a na základě
příslušných dodatků:
etapa
I.
II.

Výše příspěvku
20.947.000,- Kč
11.672.000,- Kč
3.917.000,- Kč

Připsány na běžný účet
13.12.1999
23.4.2002
19.3.2003

Vklad do nad. jmění
Státní dluhopisy ČNB
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST

2.955.000.- Kč

19.12.2003

termín. účet u ČSOB

6.871.000.- Kč

1.12.2004

termín. účet u ČSOB

2.

Změny formy uložení prostředků NIF 2000-2003:

nebyly

3.

Změny v uložení prostředků NIF v roce 2004:

3.1

Prostředky NIF z první etapy, uložené ve Státních dluhopisech ČNB, byly po ukončení emise
dluhopisů převedeny 11. 2. 2004 na krátkodobý termínovaný účet a odtud 26. 5. 2004 do
Balancovaného fondu nadací ŽB TRUST.

3.2

Příspěvek NIF ve výši 6.871.000,00 Kč, přidělený podle dodatku ke smlouvě č.5 ze dne 16. 11.
2004, byly dne 8. 12. 2004 vloženy do nadačního jmění na termínovaném účtu u ČSOB.
Obě uvedené změny ve struktuře nadačního jmění jsou v procesu zapisování do nadačního
rejstříku.

4.

Výnosy NIF za rok 2004, určené k rozdělení v r. 2005:

1.405.285,78 Kč

částka předběžně určená na granty
částka předběžně určená na správu nadace
Částka určená ke zvýšení základního jmění

1.124.228,60 Kč

5.

Užití výnosů z NIF v r. 2004:

5.1

Zůstatek nerozdělených výnosů z r.2002:

5.2

Výnosy za rok 2003:
z toho: částka určená na granty
částka určená na správu nadace

5.3

80%, tj.
20%
0%
nebyl

2.375.674,54 Kč.
80%
20%

Rozdělení výnosů v r.2004:
Částka rozdělená za granty
Částka využitá na správu nadace
Částka využitá na zvýšení základního jmění:

83,3%
16,7%

1.978.392,80 Kč
397.281,74 Kč
0

5.4

Zůstatek nerozdělených výnosů

0

5.5

Speciﬁkace výdajů, použitých na správu nadace
Prostředky byly použity na výdaje kanceláře (nájem, poštovné, telefon aj.),
na pojištění, správní poplatky a část nákladů na provoz auta.

6.

Grantová pravidla
Podmínky výběrového řízení k přidělení grantů z prostředků z NIF a příslušné formuláře jsou veřejně
k dispozici na internetových stránkách nadace www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.
Za výdaje na grantové programy z prostředků NIF zodpovídal v roce 2004 zakládající člen Nadace
pro transplantace kostní dřeně Miroslav Kaiser, v r.2005 za ně odpovídá členka správní rady MUDr.
Mája Švojgrová.
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7.

Výsledky výběrového řízení a přidělení grantů v r.2004:
Z toho:
- Podpora dárcovství dřeně - ČNRDD
- Podpora vzdělávání - Monika Labudíková
Podpora vzdělávání - MUDr. Lysák
- Podpora investic- ČNRDD
celkem

Účel použitých prostředků viz str. 30-31 této Výroční zprávy.
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1.350.000.00 Kč
22.752,80 Kč
35.640,00 Kč
570.000,00 Kč
1.978.392,80 Kč
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (v tisících Kč)
Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek celkem

50094

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

5212

A. II. 3.

Stavby

5075

A. II. 4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

A. III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

45211

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek

45211

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

329

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

215

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

114

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

100

B. I. 7.

Zboží na skladě

100

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek

B. III. 1.

Pokladna

B. III. 3.

Bankovní účty

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

137

18214

1
50
1
- 50
16841
48
16793
1272
52
1220
68308

Aktiva celkem
Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

68248

A. I.

Jmění celkem

94493

A. I. 1.

Vlastní jmění

93498

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

- 26145

A. II. 1.

Účet hospodářského výsledku

- 2997

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

60

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

60

B. III. 1.

Dodavatelé

B. III. 5.

Zaměstnanci

B. III. 7.

Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění

B. III. 8.

Daň z příjmů

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

2

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

3

Pasiva celkem

895

- 23148

6
16
8
25

68 308
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2004 (v tisících Kč)
Činnosti

Náklady

hlavní

hospodář.

celkem

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

200

200

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

200

200

A. II.

Služby celkem

649

649

A. II. 5.

Opravy a udržování

10

10

A. II. 6.

Cestovné

12

12

A. II. 7.

Náklady na reprezentaci

121

121

A. II. 8.

Ostatní služby

506

506

A. III.

Osobní náklady celkem

384

384

A. III. 9.

Mzdové náklady

308

308

A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění

76

76

A. IV.

Daně a poplatky celkem

4

4

A. IV. 14.

Daň silniční

3

3

A. IV. 16.

Ostatní daně a poplatky

2

2

A. V.

Ostatní náklady celkem

3417

3417

A. V. 24.

Jiné ostatní náklady

3417

3417

A. VI.

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

168

A. VI. 25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

128

A. VI. 27.

Prodané cenné papíry a vklady

A. VI. 30.

Tvorba opravných položek

Náklady celkem

1946

2114

57

185

1879

1879

40

10

50

4822

1946

6768

Činnosti

Výnosy

hlavní

hospodář.

celkem

B. I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

207

207

B. I. 2.

Tržby z prodeje služeb

207

207

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

91

167

258

B. IV. 15.

Úroky

91

75

166

B. IV. 18.

Jiné ostatní výnosy

92

92

B. V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravný

1371

1960

3331

B. V. 20.

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

1960

1960

B. V. 24.

Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku

1371

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

C. 34.

Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

1371

1462

2334

3796

- 3360

388

-2972

25

25

363

- 2997

- 3360

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2004 (v tisících Kč)
Doplňující údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona:
Název údaje

č.ř.

Přijato

Skutečnost

Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378)

15

x

51

Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379)

16

x

46

x : doručeno příslušnému ﬁnančnímu úřadu
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ZPRÁVA AUDITORA
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VÝROK AUDITORA

38

NADACE
PRO TRANSPLANTACE
KOSTNÍ DŘENĚ

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr děkujeme touto cestou všem, kteří podporují Nadaci pro transplantace
kostní dřeně svými ﬁnančními příspěvky i všem, kteří pomáhají programu nadace jinou
formou. Je povzbuzující, že společnou pomocí tisíců a tisíců známých i neznámých občanů
této země mohla být myšlenka registru dobrovolných dárců kostní dřeně i další pomoci
těžce nemocným spoluobčanům dál úspěšně realizována.
Byli bychom šťastni, kdyby bylo možné jmenovitě uvést všechny naše sponzory,
všechny drobné přispěvatele, kteří pravidelně podporují nadaci menšími částkami, i
všechny dobrovolné spolupracovníky nadace, bez nichž by uvedené výsledky společné
práce nebyly myslitelné. Jejich seznam by zabral mnoho stránek. Jména mnohých, kteří
pomohli, se ani nedozvíme.
Děkujeme proto Vám všem. Děkujeme za všechny občany této země, jimž program
Nadace pro transplantace kostní dřeně přináší naději na uzdravení.
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Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň
tel./fax: 377 521 753
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