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slovo na úvod
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v r. V průběhu let se nadaci podařilo otevřít i další gran1992 s cílem vybudovat v České republice program tové programy: na pomoc vzdělávání lékařů a středdobrovolného dárcovství kostní dřeně a umožnit tak ně zdravotnických pracovníků v oboru hematologie,
potřebným pacientům nepříbuzenské transplantace, onkologie a v transplantační problematice, další na
které v té době byly u nás prakticky nedostupné. Do individuální podporu pacientům po transplantacích,
současnosti se tento úkol daří nadaci plnit lépe, než potřebují-li pomoc v aktuálně obtížné ekonomické či
se kdy předpokládalo. Díky podpoře nadace existuje sociální situaci. Stejně jako v předchozích letech nadadnes Český národní registr dárců dřeně
ce poskytuje také prostředky k investicím
Více informaci
(ČNRDD), který v závěru roku 2005 zado nejpotřebnějšího vybavení transplanna
hrnuje ve své databázi téměř třicet tisíc
tačních pracovišť a center. Do budoucna
dobrovolných dárců dřeně, každodenní www.kostnidren.cz
správní rada nadace zvažuje otevřít další
úzkou spoluprácí je napojen na meziprogramy, zaměřené ke zlepšení transnárodní databázi více než 10 milionů dárců v 58 regis- plantační péče v ČR a kvality života nemocných.
trech 43 vyspělých zemí celého světa a ročně pomáhá Přehled o svých aktivitách, hospodaření a výsledcích
uskutečňovat desítky nepříbuzenských transplantací u práce předkládá nadace veřejnosti každoročně někomladých, jinak nevyléčitelných pacientů. Je nejen bez- lika formami. Jednou z nich je tato pravidelná výroční
konkurenčně největší z obdobných organizací všech zpráva. Mimo to nadace vydává 2x ročně interní častátů bývalého východního bloku, ale zároveň jedním sopis Naděje v nákladu 50 000 výtisků, který je disz nejefektivněji pracujících registrů světa, oceněný v tribuován registrovaným dárcům dřeně, dárcovským
březnu 2005 jako čtvrtý registr na světě prestižní akre- centrům a všem příznivcům nadačního programu.
ditací Světové asociace dárců dřeně WMDA.
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-mail: nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

Zakladatelem nadace byla v květnu 1992 skupina lékařů, pacientů a jejich rodin. Přeregistrace nadace
podle zákona č.227/1997 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 31.12.2005
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 31.12.2005
Ing. Luděk Lukšan
předseda dozorčí rady, ekonom, Příbram

Placení zaměstnanci nadace

Mgr. Marie Helmová
členka dozorčí rady, středoškolská učitelka, Plzeň

Šárka Prusíková
referentka

Jaroslav Poslední
člen dozorčí rady, obchodní zástupce, Zruč u Plzně

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
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transplantací dřeně. Oﬁciálně registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2005 celkem 203, dalších příležitostných pomocníků byly další stovky. Jména a adresy spolupracovníků eviduje nadace ve svém sídle.

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 nemocnice v
Praze - Střešovicích.
V září 1992 vstoupili do registru první dobrovolníci a
již v létě 1993 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 jednot-

livých 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.
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. ČNRDD je dnes
hodnocen jako jeden z nejaktivnějších a nejefektivněji pracujících dárcovských registrů na světě. Uznání
úrovně jeho práce dokazuje především přiznání vysoce prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně
WMDA, která byla ČNRDD udělena 19. března 2005
v Praze jako teprve čtvrtému registru dárců dřeně na
světě (po registru ve Walesu, Francii a Národním programu dárců dřeně USA).
Na konci roku 2005 se počet registrovaných dárců
v ČNRDD přiblížil 30 tisícům. Do konce roku 2005
zprostředkoval ČNRDD již 339 nepříbuzenských
transplantací dřeně u nemocných, u nichž naděje na
vyléčení jiným způsobem již neexistovala.
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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 jeden z nosných programů do příštích let nadace
plánuje rozšíření ubytovacího a rekondičního centra
pro nemocné v blízkosti transplantačního centra Fakultní nemocnice v Plzni v penzionu, který je majetkem nadace od r. 2003. Plány jeho rekonstrukce a budoucího využití jsou blíže rozvedeny na str. 20.
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Přes svoje úzké zdravotnické zaměření nadace zintenzivňuje v posledních letech spolupráci i s dalšími
neziskovými organizacemi v ČR. Od r.2004 je členem Fóra dárců (www.donorsforum.cz) a podílí se na
jeho společných aktivitách (projekt DMS, konference,
přednášky atd.).
Téměř čtrnáct 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.

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:







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
Pravidelná spolupráce s médii
Rozšiřování nadačního jmění a jeho vhodné investování

1. 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 v letech 2001 – 2005

214
171

2001

2002

167

2003

181

2004

203

2005
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Počty spolupracovníků v jednotlivých krajích ČR 2005
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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. 102 dobrovolných spolupracovníků se v
roce 2005 podílelo na sbírce pomocí stálých kasiček.

Akce, pořádané spolupracovníky:
Drobných či větších akcí, organizovaných spolupracovníky, proběhlo v r.2005 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:
18. 4. 2005 se uskutečnil v galerii Masné krámy v Plzni
beneﬁční koncert učitelů a žáků Základní umělecké
školy Plzeň. Výtěžek z dobrovolného vstupného pro
nadaci byl 7 450,- Kč.
22. 4. 2005 se v plzeňském Divadle pod Lampou konalo beneﬁční vystoupení skupin Space Box a Entropy v hudebním pořadu, který spojil kytaru, etnické
Koncert ZUŠ Plzeň v galerii Masné krámy
bicí nástroje a DJs jako příležitost k probuzení životní
energie. Ze sólistů účinkovali Michal Pavlíček, Zde- něk Bína a další. Výtěžek byl 4 000,- Kč.
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16. 5. 2005 se uskutečnilo v Hradci Králové již 14.
Setkání s módou kolektivu modelingové agentury D
& D 91 pana Otto Tomka. Výtěžek z dobrovolného
vstupného pro nadaci byl 34 650,- Kč.
24. 5. 2005 proběhla v dražební místnosti Naxos Plzeň Aukční síň, a.s. dražba obrazu „Na okraji věků“,
který nadaci věnoval známý plzeňský architekt, malíř,
designer a sklář Akad. arch. Václav Šmolík. Nadace
získala dražbou 15 200,- Kč.

Agentura D&D91 z Hradce Králové pomáhá nadaci už 51 let
svými akcemi „Setkání s módou

24. - 25. 10. 2005 o podzimních volných dnech uspořádali studenti Gymnázia L. Pika v Plzni další ze svých
„sluníčkových sbírek“, spojených s osvětou. Získali
pro nadaci tentokrát báječných 117 759,50 Kč. Po devíti letech spolupráce a pomoci tak suma příspěvků ze
sbírek tohoto gymnázia přinesla do společného programu téměř 980 tisíc Kč.

Dražba obrazu Akad. arch. Václava Šmolíka

24. - 25. 5. 2005 proběhl další z tradičních „sluníčkových dnů“ studentů plzeňského Gymnázia L. Pika pod
vedením prof. Marie Helmové. Jako v minulých letech
studenti v maturitním týdnu rozdávali v místních supermarketech osvětové letáky o dárcovství dřeně a
vlastnoručně vyrobená sluníčka. Současná sbírka vynesla 76 328,50 Kč.
28. 5. - 29. 5. 2005 proběhla sbírka v Bučovicích při
cyklistickém závodu a dalších atrakcích k Dětskému
dni. Na organizaci se podílel Turistický oddíl mládeže
Štíři a místní TJ Sokol.

Podzimní „Sluníčková sbírka“ studentů Gymnázia L.Pika v
plzeňských supermarketech

3. - 4. 9. 2005 se konal v Zábřehu 3 ročník Welzlova 14. 11. 2005 se konal opět již tradiční beneﬁční koncyklomaratonu. Sbírka při startu, organizovaná spolu- cert v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměspracovníkem p. Špičkou přinesla nadaci 900,- Kč.
tí v Praze. Již po osmé zde zdarma účinkovali umělci
komorního orchestru Consortium Pragense Orchest7.11.2005 pořádala agentura pana Tomka v Hradci ra pod vedením pana Miroslava Laštovky. Výtěžek ze
Králové již 15. Setkání s módou. Pro nadaci se tento- vstupného byl v tomto roce 45 450,- Kč.
krát vybrala suma 32 220,- Kč, kterou agentura D & D
dorovnala celkový příspěvek nadaci od roku 2001 na
264 606,10 Kč.
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8.-10.12.05 se poprvé konal předvánoční jarmark ve
Strakonicích. Na podporu nadace jej v budově sokolovny uspořádali bývalý pacient Ing. Zdeněk Švehla a
dárkyně dřeně Dagmar Paterová. Ze sbírky při kulturním programu a prodeji vánočních dárků nadace
získala 36 000.- Kč

Beneﬁční koncert orchestru Consortium Pragense v chrámu sv.
MIkuláše na Staroměstském náměstí

27.11. 2005 se uskutečnila sbírka pro nadaci u příležitosti modní přehlídky a adventního trhu na Výstavišti v Českých Budějovicích. Nadace získala částku 7
916,50 Kč.
1. - 3. 12. 2005 se konal na podporu nadace již podruhé Předvánoční jarmark v Miroticích.
Hlavní dík a uspořádání akce patří důchodkyním z
místního Domu aktivního stáří a Základní škole v
Miroticích. Ze sbírky při prodeji překrásných vlastnoručně vyrobených drobných předmětů s vánoční
tématikou získala nadace 38 650,- Kč.

Přadvánoční akce a sbírka ve Strakonicích

15. 12. 2005 završil předvánoční atmosféru adventní
beneﬁční koncert na radnici města Plzně, kde účinkoval jako v předchozích létech soubor středověké hudby GUTTA z Dýšiné.

Adventní koncert skupiny Gutta na plzeňské radnici

Předvánoční Jarmark v Miroticích

8. 12. 20005 proběhl beneﬁční koncert v Západočeském muzeu v Plzni s výtěžkem několika set korun.
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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.).

Výtěžky z kasiček v roce 2004 a 2005 podle krajů (v Kč)

159 379

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský

57 546
45 655
138 087

Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický

48 289
73 966
62 505
47 296
265 378

Plzeňský

235 173

Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

48 708
78 906
58 146
27 907

rok 2004

rok 2005

9

Výnosy stálých kasiček v letech 1999 – 2005 (v Kč)
1 346 941
1 237 633
1 030 468

983 139
852 629

785 074

354 954

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Semináře 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 2005 seminář proběhl o víkendu 20.-22.5. opětovně v Červené nad Vltavou. Účastnilo se jej 48 nejaktivnějších spolupracovníků ze všech krajů republiky.
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Kromě posledních novinek z práce nadace a registru
dárců dřeně, diskuse nad aktuálními problémy i pracovními plány do budoucna se našel čas i na přátelské
popovídání a chvilku relaxace. Setkání splnilo svůj cíl
především k udržení vzájemné informovanosti i koordinace společných akcí. Závěry jednání i diskuse pak
byly rozeslány i všem ostatním spolupracovníkům,
kteří se z různých důvodů účastnit nemohli. V příštím roce je v plánu setkání znovu opakovat.

2. Dárci a sponzoři
Získávání větších dárců a sponzorů programu je úkol
nelehký, přesto k nabytí ﬁnančních zdrojů pro plnění
cílů nadace velice důležitý. Správní rada nadace trvale
vyvíjí maximální snahu o získání nových sponzorů a
zároveň o prohloubení spolupráce se sponzory dosa-

vadními. Součástí toho je hledání veškerých způsobů
vzájemně výhodné a zajímavé spolupráce, přesné informování o použití věnovaných prostředků a vhodné
zveřejňování jejich pomoci.

Vývoj příspěvků darovacími a sponzorskými smlouvami
v účetních obdobích 2000 – 2005 (v Kč)
3 161 566
2 606 500
2 474 495
2 267 500
1 871 950

1 618 640

2000

2001

2002

gen.sponzor SAZKA, a.s.

2003

2004

2005

ostatní darovací smlouvy

Největším sponzorem Nadace pro transplantace
kostní dřeně je v posledních letech akciová společnost SAZKA, který přispívá nadaci částí svých
výnosů. V r.2005 to byl opět 1 milion Kč. Upřímně za
to děkujeme.
Ostatními darovacími smlouvami se v r.2005 nadaci
podařilo získat zatím nejvyšší sumu příspěvků za posledních 6 let. V roce 2005 uzavřelo s nadací darovací
smlouvy na poskytnutí ﬁnančního daru 60 subjektů.
Účetně obdržela nadace v r. 2005 z darovacích smluv
(kromě generálního sponzora Sazky) 2.161.566,- Kč,
z toho příspěvek 200 000.- Kč byl převeden na základě darovací smlouvy, uzavřené na sklonku r. 2004 s
agenturou Leo Burnett Advertising, s.r.o. V souhrnu
účetní uzávěrky roku 2005 není naopak zahrnut dar
Plzeňského Prazdroje 500 000 Kč na základě projektu Občanská Volba, který byl nadaci převeden v
lednu 2006, a další 3 smlouvy na částky ve výši 2 000
– 5000 Kč, které byly rovněž proúčtovány až začátkem r.2006.
164 446,- Kč nadace obdržela na základě smlouvy

se sdružením Coolhelp, o.s. – v tomto případě jde o
podíl z prodeje „cool“ náramků prostřednictvím tohoto občanského sdružení (www.coolhelp.cz) a tedy
o souhrn drobných příspěvků.
S poděkováním uvádíme na další straně jména osob
a společností, které věnovaly ﬁnanční částky deset
tisíc korun a více, významné věcné dary a služby.
Stejně upřímně ale děkujeme i všem ostatním přispěvatelům a pomocníkům, kteří ze svého mála věnovali částky menší. Dárců a pomocníků, kteří nadaci
podpořili většinou bez udání svého jména, jsou přinejmenším tisíce. Právě součet drobných příspěvků
tvoří po léta největší zdroj ﬁnančních příjmů nadace.
Proto všem těmto anonymním přispěvatelům patří
stejně upřímné poděkování. V programu pomoci člověka člověku nejsou žádné dary malé.

11

Příspěvek generálního sponzora nadace
SAZKA, a.s., generální sponzor nadace

1 000 000,00 Kč

Finanční dary > 10.000.- Kč na základě darovacích smluv
Středočeská energetika, a.s., Praha

1 000 000,00 Kč

Leo Burnett Advertising, s.r.o.

200 000,00 Kč

Amgen, s.r.o., Praha

150 000,00 Kč

STAMI Hranice, s.r.o., Hranice

100 000,00 Kč

Pﬁzer, s.r.o., Praha

58 120,00 Kč

ČSOB Asset Management, a.s., Praha

50 000,00 Kč

JUDr. Daniela Hofmannová, Praha

40 000,00 Kč

JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov

40 000,00 Kč

JUDr. Ján Moncol, Bratislava

30 000,00 Kč

Merck, s.r.o., Říčany

20 000,00 Kč

Společná notářská kancelář, Brno

20 000,00 Kč

MIFER, s.r.o., Praha

15 000,00 Kč

JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň

15 000,00 Kč

JUDr. Marie Bartáková, Brno

10 000,00 Kč

JUDr. Blanka, Burdová Opava

10 000,00 Kč

MUDr. Eva Čechová, Plzeň

10 000,00 Kč

Hewlett Packard, s.r.o., Praha

10 000,00 Kč

Mgr. Karolína Otevřelová, Vyškov

10 000,00 Kč

SATRA, s.r.o., Mělník

10 000,00 Kč

JUDr. Alice Sedláková, Brno

10 000,00 Kč

JUDr. Olga Spoustová, Praha

10 000,00 Kč

Sdužení Šance, Olomouc

10 000,00 Kč

JUDr. Jarmila Váňová, Uherské Hradiště

10 000,00 Kč

JUDr. Libuše Vildová, Praha

10 000,00 Kč

COOLHELP, o.s. Praha (souhrn drobných příspěvků)

164 446,00 Kč

Finanční dary > 10.000.- Kč převodem na účet (bez vystavené smlouvy)
Kandahar, s.r.o.

150 000,00 Kč

Jaroslav Kadlec

30 000,00 Kč

Petr Henych

20 000,00 Kč

Roman Kroutil

20 000,00 Kč

Mgr. Milena Baloušová

15 000,00 Kč

Miloslav Hlouch

15 000,00 Kč

Ing. Libuše Hrabětová

10 000,00 Kč

Otmar Humplík

10 000,00 Kč

MUDr. Dagmar Selleová

10 000,00 Kč

Lucie Skokanová

10 000,00 Kč

Miloš Toman

10 000,00 Kč

Unino, s.r.o.

10 000,00 Kč

Vyčíslené věcné dary a služby v r. 2005
MOSER a.s. Karlovy Vary
zhotovení výroční cen nadace a cen pro dárce dřeně v ceně

100 120,00 Kč

Vladimír Kerndl, Praha
bezplatné vystoupení na slavnosti Poděkování dárcům v ceně

35 000,00 Kč

Tombola Trutnov
bezplatné dary pro akci nadace v ceně

12 682,00 Kč

Ing. Karel Novotný, Organizační kancelář Praha
bezplatný ﬁnanční audit v ceně

11 900,00 Kč

DPD Praha
bezplatná kurýrní doprava při akci Kapka v ceně
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6 548,60 Kč

3. Celostátní akce v roce 2005
Poděkování dárcům 2005
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 22.
dubna 2005 opět v Praze ve Sladkovského sále Obecního domu. Kromě mnoha známých osobností poctili
večer svou osobní přítomností první dáma a patronka
nadace Ing. Livia Klausová a v zastoupení kardinála

Mons. Miloslava Vlka plzeňský sídelní biskup Mons.
František Radkovský.
Na programu večera bylo promítnutí dalšího dokumentárního ﬁlmu o programu nadace a dárcovství
dřeně Příběh česko-slovenský a pěvecké vystoupení
pana Vladimíra Kerndla s jeho dcerou Terezkou. A
především poděkování samotným dárcům dřeně: v
tom roce jich mohlo být slavnostně vyznamenáno již
šestatřicet.

Součástí slavnostního večera bylo také jako každoročně veřejné předání Výročních cen Nadace pro

převzal z rukou patronů nadace místopředseda představenstva společnosti pan PhDr. Roman Ječmínek.
transplantace kostní dřeně:
Cenu za nejvýznamnější neﬁnanční pomoc obdržel
Cenu za největší ﬁnanční dar obdržela akciová spo- v tomto roce významný český graﬁk, pan Oldřich Kullečnost SAZKA, která věnovala do společného pro- hánek za dar originální graﬁky na diplomy pro dárce
gramu transplantací v roce 2004 1 milion korun. Cenu dřeně.
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Závěr večera pak patřil zcela netradiční události:
osobnímu seznámení, které předznamenal již vstupně promítnutý ﬁlm. Mladý slovenský pacient Tomáš
Šustek z Pezinku, který podstoupil vůbec první nepříbuzenskou transplantaci dřeně na Slovensku, zde poprvé potkal svého českého dárce, který mu před šesti

lety zachránil život. Tomášův dárce Jaroslav Javora z
moravské vesničky Lechotice získal za toto česko-slovenské prvenství kromě upřímných díků také letošní
cenu Adolfa Borna – jeho originální obraz. Blahopřejeme všem vyznamenaným a děkujeme též všem, kteří
se na přípravě a průběhu večera podíleli.

Kapka 2005
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 řidičům umytí skel u jejich automobilů,
rozdávají propagační materiály nadace a zároveň získávají pro společný program drobné ﬁnanční příspěv-
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ky. Tradici sbírky zahájili už v r.1997 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 akce Kapka 1999 – 2005, počet míst konání
počet měst
počet čerpacích stanic

185
165

160

139

136

82
54
18

1999

36

46

2000

2001

67

2002

66

58

2004

2005

51

2003

2000

7. celostátní ročník Kapky konal o víkendu 17.-19.
června 2005 opět pod mottem „Společně proti leukémii“, tentokrát na 160 benzinových čerpadlech v 58
městech a obcích ČR. Účastnilo se jí kolem devíti set
skautů. Za dobrovolný příspěvek od řidičů nabízeli

2002

698 812

619 962

524 689

2001

2003

752 961

1999

760 636

165 000

371 745

Vývoj akce Kapka 1999 - 2005, výtěžky sbírky (v Kč)

2004

2005

mladí lidé kromě umytí umytí skel automobilů také
osvětové letáky a samolepky s kresbou Vladimíra Renčína a heslem „Jsem dárcem – a Ty?“ Finanční sbírka
při Kapce přinesla v letošním roce 752 961,- Kč. Všem
zúčastněným skautům za ni upřímně děkujeme.

Místa konání Kapky v r. 2005
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Projekt dárcovské SMS
Od září 2004 je Nadace pro
transplantace kostní dřeně
zapojena jako v pořadí 27. nezisková organizace do projektu dárcovských SMS (DMS),
organizovaném Fórem 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.
Projekt DMS probíhá na nekomerčním principu s
respektováním zásady minimálních nákladů. Zaslání
jedné dárcovské SMS vybrané neziskové organizaci
stálo odesilatele do konce roku 2005 30Kč+DPH (od
ledna 2006 bez DPH). Z každé takto zaslané zprávy
získává vybraná nezisková organizace 27 Kč. Veškeré

Kampaň na TV Nova

Druhou kampaň, postavenou na protikladu komerční
reklamy na nákup zboží a možnosti „koupit“ někomu
šanci na obyčejný zdravý život, připravila nadaci bezplatně agentura Leo Burnett Advertising, s.r.o. Šlo o
krátký rozhlasový spot, vysílaný v průběhu srpna na
20 rozhlasových stanicích, televizní spot, který vysílaly v průběhu září opakovaně TV Prima a TV Romantica, a inzeráty, které zdarma uveřejnilo během léta a
podzimu 15 časopisů (Ekonom, Euro, Nedělní svět,
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informace o projektu jsou pravidelně aktualizovány
na webové stránce www.darcovska.sms.
Nadaci pro transplantace kostní dřeně bylo Fórem
dárců přiděleno heslo DMS KOSTNIDREN a projekt
dárcovské SMS se tak stal další formou celostátní sbírky na podporu nadačních programů. Do konce roku
2004 se nadaci podařilo díky propagaci formou letáků
a bezplatných inzerátů v tisku získat 2 397 zaslaných
DMS, z nichž bylo k 31.12. 2004 nadaci převedeno z
transparentního účtu DMS u e-Banky 3.846,38 Kč.
V roce 2005 vyvíjela nadace maximální úsilí k propagaci DMS ve svých vlastních tiskovinách, pomocí
letáků a příležitostných článků v tisku. Kromě toho
se jí podařilo realizovat dvě letní mediální kampaně.
Jedna proběhla v červenci až srpnu ve spolupráci s TV
Nova, která v různých časech vysílala zdarma krátké
30-minutové spoty na motivy, natočené v roce 2002
pro kampaň na nábor dárců dřeně.

Letáky agentury Leo Burnett Advertising

Reﬂex, Víkend a další).
Efekt obou kampaní se zřetelně promítl na počtu získaných DMS. Zatímco před začátkem a po skončení
kampaní byl průměrný počet dárcovských SMS 20-50
týdně, v průběhu obou kampaní a v době po rozeslání
časopisu Naděje se počet zaslaných DMS pohyboval
mezi 100- 200 denně. Během roku 2005 nadace obdržela celkem více než 20 000 DMS, z nichž účetně
získala v daném roce 541 600.- Kč.

Filmový dokument „Příběh česko-slovenský“
K akcím roku 2005 s celostátním osvětovým dosahem
je možné počítat i výrobu už třetího krátkého ﬁlmového dokumentu s tématikou dobrovolného dárcovství
a transplantací dřeně. Na jeho přípravě se podílela nadace spolu s Českým národním registrem dárců dřeně
za ﬁnančního přispění ﬁrmy Roche.
Obsahem dokumentu je příběh prvního pacienta,
transplantovaného v roce 1999 na Slovensku s dření
dobrovolného českého dárce. Uvedené téma bylo zvoleno záměrně, aby dokument pomohl osvětě a rozvoji
registru dobrovolných dárců dřeně nejen v ČR, ale pře-

devším na Slovensku, kde ucelený program dárcovství
dřeně zatím chybí. Výrobu ﬁlmu realizovalo pražské
Studio F v režii Václava Filipa. Natáčení příběhu probíhalo na Hematologicko-onkologickém oddělení FN
Plzeň, na Klinice Hematologie a Transfuziologie krve
v Bratislavě, v rodišti pacienta Tomáše Šusteka ve slovenském Pezinku i v moravských Lechoticích, bydlišti
dárce Jaroslava Javory. Dokument obsahuje autentická
svědectví desítek osob, kteří měli přímý podíl na Tomášově léčení a uzdravení.

Film měl premiéru v pražském Obecním
domě 22.4.2005 při příležitosti slavnostního Poděkování dárcům a Tomášova prvního setkání s Jaroslavem
Javorou. Do konce roku 2005 byl odvysílán v několika českých i slovenských regionálních kabelových TV.

Nadace současně zahájila jednání o možnostech promítání ﬁlmu v celostátním televizním vysílání. Závěrem roku 2005 je jednání nejblíže k uzavření licenční
smlouvy s ČT.
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4. Časopis naděje
Časopis Naděje vydává nadace pravidelně od roku
1994 jako vnitřní osvětovou
tiskovinu. V posledních letech vychází 2x ročně v nákladu 50 000 výtisků a je rozesílán všem registrovaným
dárcům dřeně, spolupracovníkům nadace, na všechny
transfúzní stanice v ČR, do
vybraných zdravotnických
zařízení a dalším příznivcům programu. Informuje o vývoji transplantací a registru dárců, o činnosti nadace v předchozím období i
o chystaných plánech nadace i registru.
Přesto, že časopis slouží především jako způsob komunikace a informací pro registrované dárce dřeně, je
možné jej považovat i za souběžnou formu podněcování celostátní sbírky a další pomoci nadace. Naděje
zveřejňuje výzvy ke spolupracovníkům, konto nadace,
informace o dárcovských SMS a při rozesílání jsou do
něj vkládány také poštovní složenky. Finanční efekt a
nárůst počtu drobných příspěvků různými formami

se pravidelně projevuje v
měsících krátce po rozeslání
časopisu.
Při meziročním srovnání je
zřetelně patrný pokles příjmů složenkami, což odráží
již dlouho předpokládaný
postupný odklon veřejnosti
od posílání drobných částek
touto formou pro relativně vysoké poplatky a ztrátu
času, spojenou s cestou na
poštu (ve srovnání se snadností poslání malého příspěvku na charitativní účel například formou dárcovské SMS).
Příspěvky přímými platbami na účet se naopak jeví
v meziročním srovnání jako celkem stabilní, s výjimkou rekordního roku 2002, který byl pravděpodobně
ovlivněn intenzivní mediální kampaní, realizovanou
na jaře téhož roku prostřednictvím TV Nova. Vývojové trendy bude správní rada nadace dál pečlivě monitorovat a vyvozovat z nich závěry pro své další mediální a osvětové působení.

2003

2005

2000
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2001

2002

2003

2004

1 925 633

2 472 324

1 840 571

873 028
2004

1 266 594

2002

1 474 496

2001

494 608
1 390 096

2000

1 287 266

1 932 442

1 058 562

1 826 778

Vývoj příspěvků poštov. poukázkami (Kč)
Vývoj příspěvků, zasílaných na účet (Kč)

2005

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. Nadace proto vyvíjí celá léta maximální snahu o získání a udržení co
nejužších kontaktů se sdělovacími prostředky na celostátní úrovni. Při vytipování vhodných mediálních
kontaktů v průběhu větších akcí přitom využívá i léta
trvající bezplatné pomoci dvou agentur (Leo Burnett
Advertising, s.r.o. Praha a Donath-Burson-Marsteller, s.r.o. Praha). Při kontaktech s médii na regionální
úrovni se stále významněji uplatňují i samostatné aktivity dobrovolných nadačních spolupracovníků. Monitoring tisku provádí nadaci bezplatně již několik let
společnost Newton, I.T. Praha.
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.

regionální úrovni (64článků o akci Kapka, 79 o různých akcích nadačních spolupracovníků). 15 článků
v celostátních a 9 v regionálních tiskových médiích
referovalo o výročních číslech z registrů dárců nebo
o celostátních akcích nadace (Poděkování dárcům).
Možnosti příspěvků programu formou DMS se věnovalo 19 kratších sdělení. Souhrnnější informace o
programu dárcovství dřeně a transplantacích popsalo
29 regionálních deníků, 3 odborné časopisy (Medical
Tribune, Onkologická péče, Svět vědy) a 1 populární
časopis (Překvapení).
Zástupci nadace a Českého národního registru měli
možnost vystoupit přibližně ve dvou desítkách rozhlasových vstupů v různých vysílačích, několikrát v
celostátním ranním televizním vysílání (Dobré ráno
s ČT, Snídaně s Novou a několikrát v regionálních
TV aktualitách. Další asi desítka místních kabelových
TV promítala krátké osvětové dokumenty z produkce
Nadace pro transplantace kostní dřeně „Dar života“ a
„Příběh česko-slovenský“.

Přes mírně oživený zájem médií o danou problematiku stále chybí ucelená koncepce, jak informovat veřejnost na celostátní úrovni a rozšiřovat hlubší vědomosPodle monitoringové služby vyšlo v roce 2005 v tisku ti o problematice krevních a onkologických nemocí a
celkem 315 článků na témata, související s činností, pomoci, kterou je třeba hledat mezi zdravými lidmi.
cíli a programy Nadace pro transplantace kostní dře- Myšlenka povzbudit redaktory a novináře vyhlášením
ně. 62 článků bylo publikováno v celostátních dení- třetí výroční ceny nadace za největší mediální přících a časopisech, 253 dalších článků bylo dle monito- nos danému programu se ukázala i v roce 2005 málo
ru v regionálním tisku. Největší zájem novinářů byl o účinná a je třeba hledat další osvětové cesty, například
konkrétní příběhy pacientů, případně dárců (celkem zlepšenou komunikací po webu, spoluprácí se vznika96 článků, často opakující se o stejných osobách). jícími pacientskými organizacemi apod.
Dále byl zájem o právě probíhajících akce, zejména na
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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 123/212, 301 65 Plzeň) s prvotním záměrem
 vhodného uložení a dlouhodobého zhodnocení části majetku
 získání prostor pro levné ubytování pacientů a jejich rodinných příslušníků v místě transplantačního centra v Plzni
 získání prostoru 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, do dvou místností v prvním patře byly přemístěny kanceláře nadace i ČNRDD a na uvedenou
adresu bylo oﬁciálně přepsáno sídlo obou organizací.
Zbylá část penzionu (4 dvoulůžkové pokoje a restaurace) pak byla pronajata Českému národnímu regis-

Současný objekt

Již v průběhu roku 2004 se jasně ukázalo, že potřeby ubytovacích služeb pro nemocné a jejich rodiny v
místě největšího transplantačního centra v ČR jsou
daleko větší, než může poskytnout stávající kapacita
objektu. Ta musela být v polovině roku 2005 navíc dál
snížena na polovinu v důsledku nutné opravy střechy,
probíhající za plného provozu. Proto byly ve druhé
polovině roku 2005 urychleně dokončeny projektové
práce na rozšíření kapacity penzionu s pracovním názvem „Druhý domov“.
Projekt počítá se dvěma etapami stavby. V první (od
jara do podzimu 2006) má být provedena rekonstrukce původní budovy tak, že její ubytovací kapacita se
zvýší z původních čtyřech na osm dvoulůžkových po-
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tru dárců dřeně k doplňkové činnosti - provozování
ubytovacích a stravovacích služeb pro dárce, pacienty
a rodinné příslušníky nemocných, dlouhodobě hospitalizovaných ve FN Plzeň (provozování služeb tohoto
typu nadacemi není do současnosti ze zákona možné).

Budoucí rozšíření penzionu dle projektu Akad. arch. V.Šmolíka

kojů s bezbariérovým přístupem. V další etapě – podle ﬁnančních možností nadace a již opět za provozu
– má být realizována stavba druhé sousedící budovy, s
níž kapacita penzionu stoupne na 40 ubytovacích lůžek. Do projektu jsou zároveň zakomponovány další
prostory a zařízení, pohotově přizpůsobitelné pro nejrůznější rehabilitační, sociální, osvětové, vzdělávací i
kulturní využití pro nemocné: společenská místnost
pro pacienty, tělocvična, prostory pro přípravu individuálních diet, 2-3 seminární místnosti atd.
V roce 2005 nadace investovala do nákupu sousedního
pozemku v kupní ceně 1.717.770.- Kč pro stavbu nové
budovy s přilehlým parkovištěm a zároveň vytvořila
část ﬁnanční rezervy k realizaci první etapy stavby.

B. Grantové programy
V roce 2005 byly správní radou nadace odsouhlaseny
jako v minulých letech následující čtyři grantové programy:

nadačních příspěvků jsou prostředky, pocházejících z
ostatních příjmů nadace - NENIF, v auditorské zprávě označované jako „provozní dotace“. Členění zdrojů
ﬁnancování nadačních pro1. Podpora dárcovství kostní dřeně
gramů je uvedeno v rozboru
2. Podpora vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
hospodaření – Výdajích na3. Podpora pacientů po transplantaci
dace podle druhu v r.2005 na
4. Investiční podpora transplantačních center a transplantační medicíny jako celku
str. 28 - 29.
Nadační příspěvky do uvedených čtyř programů po- V této části zprávy, pojednávající o plnění programocházely ze dvou zdrojů. Jedním jsou výnosy prostřed- vých cílů nadace, uvádíme veškeré příspěvky na tyto
ků z privatizace, přidělených nadaci Fondem národní- programy v souhlase s platným statutem nadace souho majetku ve dvou etapách z Nadačního investičního hrnně jako granty. Pravidla udílení nadačních grantů
fondu (NIF). Tyto prostředky podléhají zvláštnímu jsou veřejně k dispozici na internetové stránce nadace
režimu kontroly, v auditorské zprávě jsou uváděné www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.
jako granty v užším slova smyslu. Druhým zdrojem

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty
v r. 2005 (celkem 2 898 132,- Kč)

dárcovství
dřeně
68%

přístroje,
vybavení
26%

pacienti
2%

vzdělávání
4%
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1. Podpora dárcovství kostní dřeně
Na grantový program vydáno celkem 1 962 000,- Kč

Podpora dárcovství dřeně zůstala stejně jako v letech
minulých přednostním programem nadace, který zatím není nahraditelný z jiných zdrojů. Najít vhodného
dárce dřeně potřebuje u nás ročně pro záchranu svého života několik set pacientů, většinou mladých lidí i
dětí. Mnozí jej stále nenacházejí. Vyšetření tkáňových
znaků, na jejichž základě se provádí výběr vhodných
dárců dřeně pro konkrétní nemocné, jsou složité a nákladné laboratorní metody. Vyšetření každého nového
dobrovolníka, vstupujícího do registru dárců dřeně,
stojí 2 000 – 4 000 Kč. U nových dárců, zařazovaných
do registru, je ale do současnosti nehradí ani stát, ani
zdravotní pojišťovny. Nadace proto přidělila v r. 2005

prostředky v celkové výši 1 962 000,- Kč Českému národnímu registru dárců dřeně (ČNRDD) k částečné
úhradě nákladů na typizaci dárců dřeně, nově vstupujících do registru v devíti dárcovských centrech - v
Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu,
Ostravě, Olomouci, Plzni, Praze a Ústí nad Labem.
Díky podpoře nadace mohlo být v roce 2005 získáno k
zápisu do ČNRDD a kvalitně vyšetřeno 1 819 nových
mladých dobrovolníků. Počet členů databáze ČNRDD
tak dosáhl celkového počtu 29 733, z toho z toho 84%
členů registru je aktuálně ve věku do 45 let (nadpoloviční většina do 35 let).

Vývoj databáze dárců ČNRDD 1992 - 2005

29 773

nově registrovaní v daném roce

počet dárců v databázi

27 931
25 932
24 063
18 876
17 008
15 299
13 135

7 449

8 588

11 025
9 691

4 412
572

3 840 3 037

1 139 1 103 1 334 2 110 2 164 1 709 1 868

5 187

1 983 2 045 1 819

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nárůst počtu dobrovolných dárců dřeně v r. 2005
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 náborovou kampaní prostřednictvím TV NOVA na jaře
téhož roku.
Na druhou stranu, při obvyklé rychlosti růstu databáze se v průběhu roku 2005 podařilo doplnit podrobné
vyšetření transplantačních znaků na úrovni DNA (z
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dříve uschovaných krevních vzorků) u další části dříve registrovaných dárců. Koncem prosince 2005 má
touto přesnou metodikou určeno své transplantační
znaky již 78 % členů databáze, z toho až na výjimky prakticky všichni dárci ve věkové kategorii do 45
let. Tato kvalita vyšetření mimořádně urychluje proces vyhledávání dárce pro nemocné, takže průměrná
doba od podání žádosti ze strany transplantačního
centra do konečného určení dárce v ČNRDD se pohybuje nyní do 3 týdnů.

Vývoj počtů žádostí o vyhledání dárce v ČNRDD

pro zahraničí (1993-2005 celkem 3 507 žádostí)
677

pro české nemocné (celkem 1 338 žádostí)
582

578
529

372
287
114
2 31
1993

24

40

1994

34

55

90

163

152

33

46

70

74

66

78

78
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

V roce 2005 Český národní registr dárců dřeně řešil
hledání vhodného dárce pro 243 českých a pro 528 zahraničních pacientů. Zejména stoupající počet žádostí ze zahraničí jednoznačně dokazuje rostoucí kredit
ČNRDD z pohledu mezinárodních odborných center
a zároveň tím napomáhá i obrácené výměně a spolupráci při hledání dárce pro naše nemocné v mezinárodních registrech.

2002

239

243

2004

2005

188

2003

O vysoké efektivitě práce a mezinárodního uznání ČNRDD svědčí mimo jiné v tomto roce i udělení
nejprestižnějšího ocenění registru, akreditace Světové
asociace dárců dřeně (World Marrow Donor Association – WMDA). ČNRDD ji získal po ročním náročném akreditačním řízení jako zatím čtvrtá dárcovská
organizace na světě z celkového počtu 58 registrů ve
43 zemích Evropy i zámoří..

Udělení prestižní mezinárodní akreditace WMDA Českému národnímu registru dárců dřeně jako čtvrtému registru na
světě v Praze 19.3.2005
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Nejpodstatnějším výsledkem je ovšem trvale rostoucí
počet nalezených vhodných dárců a umožnění transplantací stále většímu počtu jinak nevyléčitelných
nemocných v naší zemi i v jiných státech světa. Pro-

gram dobrovolného dárcovství dřeně se tak stal zcela
mimořádným dokladem altruismu a pomoci člověka
člověku bez ohledu na národnost, rasu či politické
smýšlení.

Vývoj počtu nepříbuzenských transplantací dřeně

realizovaných prostřednictvím ČNRDD (1993-2005 celkem 339 život zachraňujících výkonů)

96

v zahraničí

v České republice
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Od začátku existence programu do konce roku 2005
bylo prostřednictvím ČNRDD provedeno už 339 nepříbuzenských transplantací. Své krvetvorné buňky
darovalo neznámému pacientovi 216 dárců Českého
národního registru a pro 123 českých nemocných byla
prostřednictvím ČNRDD - ve spolupráci s celosvětovou dárcovskou databází – dovezena dřeň vybraného
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44

13

9

74
50

31

2002

35

2003

2004

2005

dárce ze zahraničí. Rok 2005 ve všech směrech opět
přesáhl výsledky z let minulých. V tomto jediném roce
se podařilo realizovat celkem 96 nepříbuzenských
transplantací, což jsou téměř dvě týdně. Svou životní
šanci dostalo v daném roce 74 českých nemocných a
díky českým dárcům i 22 pacientů v různých transplantačních centrech mimo naši republiku.

2. Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Na grantový program vydáno celkem 114 620,- 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 včasnou indikaci k
danému výkonu a i po něm přicházejí s pacientem do
denního kontaktu. Nadace proto podporuje již několik let účast českých lékařů i sester na domácích i zahraničních vzdělávacích kursech příslušných oborů.
V roce 2005 byly poskytnut příspěvek jednomu lékaři
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na umožnění aktivní účasti na mezinárodní odborné
konferenci v Kanadě s tématikou transplantační léčby krvetvornými buňkami. Další příspěvky umožnily
účast 113 zdravotním sester na odborném semináři v
ČR se zaměřením na speciální ošetřovatelské postupy
v intenzivní hematologické a onkologické péči.
Speciﬁkace vzdělávacích akcí a zdroj použitých ﬁnančních prostředků k jejich podpoře jsou podrobněji uvedeny v rozboru hospodaření – Výdajích nadace
podle druhu v r.2005 na str. 28.

3. Podpora pacientů po transplantaci dřeně
Na grantový program vydáno celkem 54 000,- 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 nemocí a dlouhou pracovní neschopností
významně klesají, kdežto životní náklady, související s
mnohaměsíční ambulantní léčbou a náročnou rekonvalescencí jsou rázem mnohanásobně vyšší. Pacienti
ze vzdálenějších lokalit vydávají nemalé prostředky
na opakované cestování k pravidelným kontrolám v
transplantačním centru, stoupají náklady na telefonování, někdy na speciální diety. U pacientů dojíždějí-

cích na kontroly z větší dálky bývá nejednou potřebné
přechodně se ubytovat v místě transplantačního centra. Při komplikovaném průběhu nemocniční léčby
bývá naopak žádoucí, aby se v místě transplantačního
centra mohl přechodně ubytovat někdo z pacientovy
rodiny - pro zvládání dlouhodobého komplikovaného
stavu a odloučení nemocného na izolaci je podpora
blízkého člověka někdy dokonce absolutně nutná. Ne
každá rodina unese takové náklady bez drastického
snížení své životní úrovně.
Nadace poskytovala z uvedených důvodů v roce 2005
opakované příspěvky na úhradu ubytování členů rodiny nemocných v místě transplantačního centra.
Granty byly zvažovány za základě desítek individuálních žádostí. Podpora byla správní radou nadace
přiznána celkem 13 nemocným z různých regionů získal ji jeden pacient z Jihočeského kraje, 4 nemocní
z Karlovarského kraje, 1 pacient z Olomoucka, 1 z Plzeňského kraje, 2 nemocní z Prahy a čtyři z kraje Ústeckého. Další 3 nemocní ze Slovenska, transplantovaní v Plzni, získali podporu na stejný účel od ČNRDD.
Jména těchto nemocných z pochopitelných důvodů
neuveřejňujeme.

4. Investiční podpora programu transplantací
Na grantový program vydáno celkem 767 512,- Kč

Uvedeným grantovým programem nadace podporuje investice do nezbytných přístrojů a techniky na
kterémkoliv pracovišti v ČR, pokud jsou pro funkci
příslušných transplantačních center či pomocných
laboratoří nezbytné, ale na jejich pořízení aktuálně
chybí prostředky z jiných zdrojů. Rozhodnutí o udělení grantu spadá do výhradní pravomoce správní rady
nadace a řídí se pochopitelně také stavem uvolnitelných ﬁnančních zdrojů.
Na základě výběrového řízení v r.2005 rozhodla správní rada nadace o přidělení grantů na zakoupení zařízení pro tři komplementární laboratoře transplantačních center. Z grantů byly zakoupeny:

1. Univerzální stolní chlazená centrifuga Rotina 35R
včetně příslušenství, nutná ke zpracování krevních
derivátů.
Určení: Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno,
laboratoř III.
2. Nanodrop Spectrofotometr ND 1000, nutný pro
stanovení kvality izolované DNA při molekulárním
vyšetření HLA znaků dobrovolných dárců v registru
a stanovení shody HLA dárců a transplantovaných
pacientů.
Určení: Centrální HLA laboratoř ČNRDD v Plzni.
3. Hlubokomrazící skříňový box JOUAN VXE 490 batt.,
-87oC. Zařízení bude využito k dlouhodobému skladování
DNA vzorků dobrovolných dárců dřeně.
Určení: Centrální banka DNA ČNRDD v Plzni.

Na větší část těchto investičních grantů (630 000 Kč) nadace uvolnila prostředky z výnosů jmění, pocházejícího
z Nadačního investičního fondu (NIF). Tyto prostředky podléhají zvláštnímu režimu kontroly podle smluv a dodatků ke smlouvám nadace s Fondem národního majetku – viz rozbor hospodaření s prostředky NIF na str. 31.
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rozbor hospodaření nadace v roce 2005
Součástí výroční zprávy jsou prvořadě legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky (uvedené od str. 32) a
výrok auditora. Současně nadace předkládá i podrobnější vlastní údaje, aby hospodaření doložila pro veřejnost co
nejpřesněji.

A. Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
Nadační jmění

Reálná hodnota nadačního jmění k 31. 12. 2005:

51 725 843,09 Kč

z toho
Podílové listy CS EF Swiss Blue Chips

733 484,61 Kč

Podílové listy CS Equity Fund USA

856 032,20 Kč

Podílové listy Pioneer Trust

747 871,71 Kč

Podílové listy SIS Sporoinvest

1 377 166,47 Kč

Podílové listy Pioneer BF

837 907,60 Kč

Balancovaný podílový fond nadací ŽB TRUST (NIF)

Uvnitř struktury nadačního jmění byly v průběhu
roku provedeny dva přesuny peněžních prostředků z
původních termínovaných účtů do cenných papírů:
Prostředky z posledního příspěvku Nadačního investičního fondu FNM ČR (NIF) v r. 2004, uložené přechodně na termínovaném účtu u ČSOB, byly v říjnu
2005 kompletně přesunuty do balancovaného fondu
nadací ŽB TRUST, kde jsou nyní deponovány veškeré
nadační prostředky z I. i II.etapy rozdělování příspěv-

47 173 380,50 Kč

ků z privatizace. Druhou změnou bylo zrušení termínovaného účtu NENIF a převod uložených peněz do
podílových listů Pioneer BF.
Dle platné účetní legislativy bylo k datu ﬁnanční uzávěrky provedeno přecenění výše uvedených cenných
papírů, které bylo prověřeno auditorem. Návrh na
změnu zápisu nadačního jmění v nadačním rejstříku
byl podán v zákonném termínu.

Vedlejší jmění nadace

1. Peněžní prostředky a cenné papíry k 31.12.2005:

14 661 473,92 Kč

z toho
Běžné účty
Běžný účet u ČSOB – účet výnosů z CP Asset Management
Pokladna
CP u ČSOB Asset Management, a.s.
Ostatní NENIF ﬁn. majetek - přecenění CP

10 008 270,74 Kč
209 122,34 Kč
848,50 Kč
4 429 650,45 Kč
13 581,89 Kč

2. Nemovité jmění
Penzion Plzeň, Na Roudné 123/212

zakoupený v r. 2003

Pozemek č.parc. 12107/3 Plzeň, Na Roudné

zakoupený v r. 2005
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B. Příjmy nadace v roce 2005 podle druhu:
Finanční příjmy nadace v r. 2005 celkem

9 911 173,93 Kč

z toho:

a. Úroky a výnosy z jmění nadace

1 672 801,57 Kč

Výnosy z CP NIF – BPF ŽB Trust

1 275 576,28 Kč

Úroky z termín.účtu NIF

45 519,17 Kč

Výnosy z CP NENIF

21 608,59 Kč

Úroky z ostatních účtů NENIF

109 981,03 Kč

Jiné ostatní výnosy (nájemné, splátka krádeže aj.)

220 116,50 Kč

b. Finanční dary a sponzorské příspěvky > 10 tisíc Kč

3 158 120,00 Kč

Příspěvek generálního sponzora – Sazka, a.s.

1 000 000,00 Kč

Další darovací smlouvy 10 tis. Kč a víc (str.12)

1 848 120,00 Kč

Dary na účet 10 tis. Kč a víc (str.12)

310 000,00 Kč

c. Drobnější ﬁnanční příspěvky a příjmy z akcí

5 080 252,36 Kč

Darovací smlouvy na částky < 10 tis Kč

313 446,00 Kč

Příspěvky na účet < 10 tis Kč

1 615 632,85 Kč

Příjmy z poštovních poukázek

494 608,00 Kč

Příjmy z kasiček a akcí

2 114 965,40 Kč

Příjmy z dárcovských SMS

541 600,11 Kč

Poměr ﬁnančních příjmů 2005 podle druhu

drobné
příspěvky
51%

Oproti předchozímu roku 2004 byly finanční
příjmy nadace vyšší o více než 2 miliony korun
(2004: 7 795 819,56 Kč), a to díky vyššímu počtu velkých darů nad 10 000 Kč (2004: 1 871 950,00
Kč), tak i vyššímu objemu drobných příspěvků

úroky a
výnosy jmění
17%

dary >
10 000 Kč
32%

(2004: 4 387 033,63 Kč). Úroky a výnosy jmění zůstaly přibližně na stejné úrovni (2004: 1 536 835,93 Kč).
Stejně jako v minulých letech tvoří stále nadpoloviční
většinu ﬁnančních příjmů nadace menší dary od tisíců anonymních drobných přispěvatelů.
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C. Výdaje podle druhu v roce 2005
Finanční výdaje nadace v r. 2005 celkem

5 688 161,77 Kč

1. Výdaje na grantové programy
(z NIF i ostatních prostředků nadace)
Grantové programy celkem

2 898 132,00 Kč

z toho:
Podpora dárcovství kostní dřeně
Podpora vzdělávání
Podpora pacientům po transplantaci
Podpora investic do transplantačního programu

Přidělování příspěvků probíhalo na základě výběrového řízení podle grantových pravidel, které jsou veřejně k dispozici na internetové stránce Nadace pro
transplantace kostní dřeně www.kostnidren.cz a v

1 962 000,00 Kč
114 620,00 Kč
54 000,00 Kč
767 512,00 Kč

kanceláři nadace. Přidělení příspěvků schvalovala u
každé individuální žádosti správní rada nadace. Po
uplynutí účetního období dozorčí rada prověřila a
schválila výši a umístění jednotlivých grantů.

Granty na podporu dárcovství dřeně:
1 962 000,00 Kč
a) z výnosů NIF
450 000,00 Kč
b) z ostatních prostředků nadace
1 512 000,00 Kč
Prostředky z obou zdrojů byly přiděleny na základě 5 žádostí Českému národnímu registru dárců dřeně a
použity k úhradě HLA typizací dárců, nově vstupujících do registru v devíti Dárcovských centrech ČNRDD v
jednotlivých krajích republiky.
Granty na podporu vzdělání:
114 620,00 Kč
a) z výnosů NIF
58 120,00 Kč
b) z ostatních prostředků nadace
56 500,00 Kč
Příspěvky byly přiděleny na podporu vzdělání následujících žadatelů:
MUDr. Daniel Lysák, Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň: grant z výnosů NIF 58 120 Kč poskytnut k
částečné úhradě aktivní účasti žadatele na odborné konferenci ISCT (International Society for Cellular Therapy) ve Vancouveru - Kanada 4.-8.2005.
113 zdravotních sester: Příspěvky v úhrnné výši 56 500 Kč z NENIF prostředků nadace byly poskytnuty na
základě individuálních žádostí k částečné úhradě účasti žadatelů na 6.sesterském hematologickém semináře
EDIPO v Červené nad Vltavou 7.-9.10.2005 s odbornou tématikou ošetřovatelské péče při intenzivní léčbě v
hematologii a onkologii, kvality života nemocných, vyhodnocení průběžných výsledků sesterského výzkumu
a akreditací v ošetřovatelské péči. Každému účastníkovi semináře bylo poskytnuto 500 Kč na úhradu cesty a
ubytování. Jmenovitý seznam účastníků vzdělávací akce a jejich žádosti jsou k dispozici v kanceláři nadace.
Granty na individuální podporu pacientů:
54 000,00 Kč
a) z výnosů NIF
b) z ostatních prostředků nadace
54 000,00 Kč
Granty byly poskytnuty na základě schválení individuálních žádostí třinácti pacientů, dlouhodobě hospitalizovaných na transplantačním oddělení HOO FN Plzeň, k úhradě opakovaného ubytování jejich rodinných
příslušníků s bydlištěm ve vzdálenějších regionech ČR v místě transplantačního centra. Žádosti o granty jsou
uloženy v kanceláři nadace, jména příjemců z etických důvodů nezveřejňujeme.
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Granty na investice do transplantačního programu:
767 512,00 Kč
a) z výnosů NIF
630 000,00 Kč
b) z ostatních prostředků nadace
137 512,00 Kč
Příspěvky byly odsouhlaseny k umožnění nákupu zařízení, aktuálně nezbytného pro provoz laboratorního
komplementu transplantačních center v ČR. (upřesnění též na str. 25).
Příspěvky z výnosů NIF přiznány žadatelům:
Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno: částka 130 000,- Kč přidělena k částečné úhradě ceny stolní
chlazené centrifugy Rotina 35R.
Centrální HLA laboratoř ČNRDD v Plzni: částka 240 000 Kč určena k částečné úhradě nákupu spektrofotometru Nanodrop ND 1000 ke stanovení kvality izolované DNA.
Centrální banka DNA ČNRDD v Plzni: částka 260 000 Kč poskytnuta k nákupu hlubokomrazícího skříňového boxu JOUAN VXE k dlouhodobému skladování DNA dobrovolných dárců dřeně.
Příspěvek z NENIF prostředků nadace 137 512 Kč z rozhodnutí správní rady poskytnut žadateli
Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno jako provozní dotace.

2. Výdaje nadace na osvětu a vlastní činnost 2005
Finanční výdaje na vlastní činnost celkem

1 072 259,77 Kč

z toho:

a. Výdaje na osvětu a akce v r.2005

281 582,45 Kč

tisk osvětových materiálů, inzerce

146 048,45 Kč

tisk složenek

16 065,00 Kč

materiály k akci Kapka

108 299,00 Kč

zajištění akce Poděkování dárcům, Obecní dům

11 170,00 Kč

b. Provoz kanceláře a další režijní výdaje

790 677,32 Kč

mzdy+odvody z mezd zaměstnanců

335 982,00 Kč

provoz auta (pohonné hmoty, údržba)

59 641,00 Kč

výdaje kanceláře (poštovné, telefon, kanc.potřeby a j.)

93 762,83 Kč

ostatní výdaje (daně, poplatky, pojištění aj.)

301 291,49 Kč

3. Investice k budoucím nadačním programům
Koupě pozemku
Parcela č. 12107/3 v Plzni, přilehlá k pozemku s nemovitostí v majetku nadace v Plzni, Na Roudné 123/
212, byla pořízena se záměrem budoucí přístavby
penzionu, rozšíření jeho kapacity k ubytování nemocných a jejich rodinných příslušníků a k vybudování

1 717 770,00 Kč
multifunkčního rekondičního, osvětového a výukového centra k rozvoji dalších nadačních programů. O
plánech rozšíření penzionu a jeho dalšího využití viz
str.20. Zakoupený pozemek zůstává součástí vedlejšího jmění nadace.

Rozdíl finančních příjmů a výdajů v roce 2005
Rozdílem mezi ﬁnančními příjmy nadace (9 911 ve výši 4 223 012,16 Kč, který bude použit jako rezerva
173,93 Kč) a výdaji v r.2005 (5 688 161,77 Kč) vytvoři- k úhradě plánované první fáze rekonstrukce penzionu
la nadace v daném účetním období ﬁnanční přírůstek pro nemocné (projekt „Druhý domov“ – str. 20).
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Poměr výdajů vůči příjmům nadace 2005

výdaje na
granty 29%

fin.rezerva
do r. 2006
43%

zajištění akcí,
osvěta 3%
koupě
pozemku 17%

mzdy a režie
8%

D. Vyhodnocení nákladů na vlastní činnost
I. Vůči nadačnímu jmění

Dle zákona o nadacích č. 227/ 1997 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 vlastní činnost Nadace
pro transplantace kostní dřeně k jejímu nadačnímu
jmění k 31. 12. 2005 jsou pouhé 2 %, se započítáním
výdaje na koupi pozemku 5%.
II. 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.
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Finanční příjmy roku 2005 včetně výnosů z nadačního jmění činily 9 911 173,93 Kč, celkové ﬁnanční
výdaje včetně nákupu pozemku (který zůstává v nadačním jmění) byly 2 790 029,77 Kč (28% celkových
ﬁnančních příjmů). Příjmy nadace ze sbírek, akcí a
darů byly 8 238 372,36, kdežto vlastní režijní náklady
na činnost nadace včetně výdajů na motivační osvětu
byly 1 072 259,77 Kč (13 % příjmů z darů a sbírek).
Přísný limit tak byl prakticky dodržen, a to především
díky maximální redukci vnitřních nákladů. Správní
rada a dozorčí rada nadace bude dál dbát na to, aby i
v následujících letech byla odsouhlasená pravidla hospodaření důsledně naplňována.

E. Rozbor hospodaření s příspěvky NIF
1. Výše příspěvků, přidělených z NIF v I. a II. etapě

46 362 000,00 Kč

Výše jednotlivých příspěvků, přidělené Nadaci pro transplantace kostní dřeně z NIF a forma jejich uložení v
nadačním jmění:
etapa

původní výše příspěvku připsány na účet nadace forma uložení v nadačním jmění
k 1.1.2005

k 31.12.2005

I.

20 947 000,00 Kč

13.12.1999

BFN ŽB TRUST

BFN ŽB TRUST

II.

11 672 000,00 Kč

23.4.2002

BFN ŽB TRUST

BFN ŽB TRUST

3 917 000,00 Kč

19.3.2003

BFN ŽB TRUST

BFN ŽB TRUST

2 955 000,00 Kč

19.12.2003

BFN ŽB TRUST

BFN ŽB TRUST

6 871 000,00 Kč

1.12.2004

termín. účet ČSOB

BFN ŽB TRUST

Reálné hodnoty všech prostředků NIF v nadačním jmění dle přecenění ke dni 31.12.2005
Reálné výnosy NIF za rok 2005 dle auditovaného účetnictví

47 173 380,50 Kč
1 321 095,35 Kč

2. Užití výnosů z NIF v r.2005:
2.1

Zůstatek nerozdělených výnosů z r.2003:

2.2

Výnosy r. 2004 dle auditovaného účetnictví

2.3

Použití výnosů v r.2005:

0
1 405 285,78 Kč

Částka rozdělená za granty

81 %

1 138 120,00 Kč

Částka využitá na správu nadace

19 %

267 165,78 Kč

Částka využitá na zvýšení základního jmění:

0

Zůstatek nerozdělených výnosů

0

2.4. Výsledky výběrového řízení a přidělení grantů z NIF v r.2005:
Podpora dárcovství dřeně - ČNRDD

450 000,00 Kč

Podpora vzdělávání - MUDr. Lysák

58 120,00 Kč

Investice - FN Brno, Transfúzní odd. a krev. banka

130 000,00 Kč

Investice - ČNRDD, centrální HLA laboratoř

240 000,00 Kč

Investice - ČNRDD, centrální banka DNA

260 000,00 Kč

Údaje o příjemcích grantů a účel použitých prostředků viz str. 22 – 25 a 28 - 29…této Výroční zprávy.
2.5

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.

3. Výnosy NIF za rok 2005, určené k rozdělení v r.2006:

595 751,70 Kč

Kalkulace výnosů z převedených prostředků podle smluv a příslušných dodatků ke smlouvám mezi Fondem
národního majetku a Nadací pro transplantace kostní dřeně dle 0,5% úrokové sazby PRIBID pro rok 2005.
Výpočet: 0,5 x 0,5 x (2,71 + 2,41) x 0,01 x 46 362 000 = 595 751,7
4. 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 od 1.1.2005 odpovídá členka správní rady MUDr. Mája Švojgrová.
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účetní závěrka

Rozvaha ke dni 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

Aktiva.

č.ř

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

1.1.2005 31.12.2005

1

50 094

62 652

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

5 212

6 938

A. II.

1.

Pozemky

11

0

1 718

A. II.

3.

Stavby

13

5 075

5 075

A. II.

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

137

145

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

21

45 211

56 169

Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek

27

45 211

56 169

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 329

- 455

A. III.
A. III.

6.

A. IV.
A. IV.

6.

Oprávky ke stavbám

35

- 215

- 317

A. IV.

7.

Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům m.v.

36

- 114

- 138

Krátkodobý majetek celkem

41

18 214

11 603

Zásoby celkem

42

100

67

Zboží na skladě

49

100

67

Pohledávky celkem

52

1

1

B.
B. I.
B. I.

7.

B. II.
B. II.

1.

Odběratelé

53

50

50

B. II.

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

1

1

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

71

- 50

- 50

B. III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek

72

16 841

10 218

B. III.

1.

Pokladna

73

48

1

B. III.

3.

Účty v bankách

75

16 793

10 217

Jiná aktiva celkem

81

1 272

1 317

B. IV.
B. IV.

1.

Náklady příštích období

82

52

20

B. IV.

2.

Příjmy příštích období

83

1220

1 297

85

68 308

74 255

Aktiva celkem
Pasiva

č.ř.

1.1.2005 31.12.2005

A.

Vlastní zdroje celkem

86

68 248

74 197

A. I.

Jmění celkem

87

94 393

101 004

A. I.

1.

Vlastní jmění

88

93 498

99 783

A. I.

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

90

895

1 221

Výsledek hospodaření celkem

91

- 26 145

26 807

A. II.
A. II.

1.

Účet výsledku hospodaření

92

- 2 997

- 662

A. II.

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

- 23 148

- 26 145

B.

Cizí zdroje celkem

95

60

58

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

106

60

49

B. III. 1.

Dodavatelé

107

6

5

B. III. 5.

Zaměstnanci

111

16

14

B. III. 7.

Závazky k institucím soc.zabezp. a veř.zdrav.pojištění

113

8

8

B. III. 8.

Daň z příjmů

114

25

20

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

115

2

2

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

128

3

0

B. IV.

Jiná pasiva celkem

130

0

9

B. IV. 1

Výdaje příštích období

131

0

9

134

68 308

74 255

Pasiva celkem
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)

Činnosti

č.ř.

hlavní

hospodář.

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

55

0

1. Spotřeba materiálu

3

55

0

Služby celkem

7

532

- 59

5. Opravy a udržování

8

11

17

6. Cestovné

9

6

0

II.

7. Náklady na reprezentaci

10

76

- 76

8. Ostatní služby

11

439

0

Osobní náklady celkem

12

336

0

9. Mzdové náklady

13

257

0

10. Zákonné sociální pojištění

14

79

0

Daně a poplatky celkem

18

14

0

14. Daň silniční

19

2

0

15. Daň z nemovitostí

20

8

0

16. Ostatní daně a poplatky

21

4

0

Ostatní náklady celkem

22

1 339

-7

24. Jiné ostatní náklady

30

1339

-7

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

31

93

1 027

25. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot.majetku

32

93

34

27. Prodané cenné papíry a vklady

34

0

993

Náklady celkem

43

2 369

961

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

45

0

180

2. Tržby z prodeje služeb

47

0

180

Ostatní výnosy celkem

59

74

121

15. Úroky

63

45

110

18. Jiné ostatní výnosy

66

29

11

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav.pol. celkem

67

1 276

1 037

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

0

1037

24. Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku

73

1276

0

Výnosy celkem

81

1 350

1 338

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

- 1 019

377

I.

34. Daň z příjmů

83

0

20

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

- 1 019

357

č.ř.

Přijato

Skutečnost

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

15

x

50

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

16

x

40

III.

IV.

V.
VI.

IV.

V.

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

x : doručeno příslušnému ﬁnančnímu úřadu

33

zpráva auditora

34

výrok auditora

35

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 mimořádně povzbuzující, že
díky Vám, 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 naplňována.

spěvatele, 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 transplanByli bychom šťastni, kdyby bylo možné jmenovitě tace kostní dřeně přináší naději na uzdravení.
uvést všechny naše sponzory, všechny drobné při-
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Na Roudné 123/212
301 65 Plzeň
tel./fax. 377 521 753
e-mail: nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

