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slovo
slo
vo na úvod
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v r. 1992
s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní dřeně a umožnit tak potřebným
pacientům život zachraňující nepříbuzenské transplantace, které v té době byly u nás prakticky nedostupné. Tento
úkol se nadaci podařil naplnit lépe, než se kdy předpokládalo. Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD),
založený touto nadací, zahrnuje ve své databázi koncem
roku 2006 více než třicet tisíc dobrovolných dárců dřeně.
Spolupracuje s mezinárodní databází čítající nyní již přes
11 milionů dárců v 58 registrech 43 vyspělých zemí světa
a ročně pomáhá uskutečňovat desítky nepříbuzenských
transplantací u mladých, jinak nevyléčitelných pacientů.
Je nejen bezkonkurenčně největší z obdobných organizací všech států bývalého východního bloku, ale zároveň
jeden z nejefektivněji pracujících registrů světa, oceněný
v březnu 2005 jako čtvrtý registr na světě prestižní akreditací Světové asociace dárců dřeně WMDA.
V průběhu let se nadaci podařilo otevřít i další grantové programy: na pomoc vzdělávání lékařů a zdravot-

nických pracovníků v oboru hematologie, onkologie a
v transplantační problematice, na individuální podporu
pacientům po transplantacích a na podporu vybavení transplantačních pracovišť a center. Od r.2006 realizuje nadace další náročný program, a to vybudování
komplexního ubytovacího a rekondičního centra v Plzni s pracovním názvem „Druhý domov“. To po svém
dokončení v r. 2007 bude poskytovat řadu služeb k podpoře léčebných výsledků u nemocných po transplantacích dřeně a dalších náročných medicínských výkonech
a usnadní jim tak návrat do plnohodnotného života.
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
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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

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:
301 65 Plzeň, Na Roudné 123/212
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.227/97 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 31.12.2006
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 31.12.2006
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

transplantací dřeně. Oficiálně registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2006 celkem 218, dalších
příležitostných pomocníků byly další stovky. Jména a
adresy spolupracovníků eviduje nadace ve svém sídle.
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historie
hist
orie nadace a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena na jaře roku 1992 v Plzni rodiči těžce nemocných pacientů, aby pomohla vybudovat registr dobrovolných dárců kostní dřeně v České republice a další doprovodné
programy ke zlepšení kvality života nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. V těchto
aktivitách pokračuje nyní již patnáctý rok. Klíčová data zde uvádíme chronologicky.

Vývoj programu dobrovolného dárcovství dřeně v ČR
1992
• Oslovení spolupracujících odborníků v ČR i v zahraničí, vypracování standardů registru a osvětových materiálů pro dárce dřeně.
• Založení celorepublikového registru s názvem Centrální registr dárců kostní dřeně – CRDKD. Zakládajícími členy registru se stala Dárcovská centra a HLA laboratoře při krajských transfúzních odděleních v Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci,
Ostravě a Ústí nad Labem.
• Zahájení osvětové činnosti na nábor dárců prostřednictvím celostátních médií a transfúzních oddělení, zahájení veřejných sbírek k získání finančních prostředků na
typizace transplantačních znaků vstupujících dárců.
• První stovky registrovaných dárců.
1993
• Napojení na celosvětovou síť registrů Bone Marrow
Donors Worldwide (BMDW).
• První nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dárcem.
• První desítky žádostí o hledání dárce v ČR ze zahraničních pracovišť.
1994
• Členství ve Světové asociaci dárců dřeně (World Marrow Donor Association – WMDA)
1995
• Přistoupení osmého Dárcovského centra CRDKD
v Brně.
• Zahájení typizací transplantačních znaků na DNA
úrovni, založení centrální DNA banky (významně
urychlující proces vyhledání optimálních dárců pro
konkrétní pacienty).
1996
• Přes 10 000 registrovaných dárců.
1997
• Podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a největším
registrem světa - Národním programem dárců dřeně
USA (NMDP). Otevření spolupráce bez výjimky po
celém světě.
• První dovozy dření zahraničních dárců do ČR prostřednictvím CRDKD.

6

1998
• První transplantace zahraničního pacienta dření českého dárce.
1999
• Právní osamostatnění registru od nadace 1.1.1999 formou obecně prospěšné společnosti (z důvodu změny
legislativy nadací). Změna názvu organizace na Český
národní registr dárců dřeně – ČNRDD. Nadace pokračuje ve finanční a osvětové podpoře programu.
2000
• Zahájeny odběry stimulovaných krevních kmenových
buněk (aferézami na separátoru).
2001
• Akreditace centrální HLA laboratoře ČNRDD v Plzni
Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).
2002
• Zapojení devátého Dárcovského centra v ÚVN PrahaStřešovice.
• Nábor více než 5000 nových dárců díky intenzivní
kampaní prostřednictvím TV NOVA. Počet registrovaných dárců překročil 24 000.
• Stá transplantace ČNRDD.
2003
• Další zkvalitňování databáze dárců, podpora rozvoje
registrů v Polsku a na Slovensku.
2004
• Zahájen nábor dárců z etnických minorit.
• Dvoustá transplantace ČNRDD.
2005
• Získání prestižní akreditace Světové asociace dárců
dřeně - WMDA 19. 3. 2005 jako čtvrtý registr na světě
- po Anglii, Francii a Národním programu dárců dřeně
USA.
• Třístá transplantace ČNRDD.
2006
• ČNRDD mezinárodně vyhodnocen jako třetí nejefektivněji pracující registr dárců světa (po registrech v Jižní Koreji a Japonsku). Aktuálně každá stá transplantace
dřeně na světě se uskutečňuje za součinnosti ČNRDD.
• Přes 30 000 registrovaných dárců, čtyřstá transplantace
prostřednictvím ČNRDD.

Další nadační programy
Investice do programu transplantací jako celku
Od prvních let své činnosti nadace podporovala svými
prostředky investice na pořizování nejnutnějších přístrojů a zařízení pro činnost hematologických a transplantačních center a laboratoří v ČR, pokud na ně chyběly
finance z jiných zdrojů. Na tyto účely nadace rozdělila za

15 let činnosti prostředky ve výši téměř deseti milionů
korun. Podrobnosti jsou obsaženy v minulých výročních
zprávách a v časopisech Naděje, které jsou k dispozici na
internetových stránkách www.kostnidren.cz.

Program vzdělávání
Po přijetí nového statutu v r. 1999 rozšířila nadace své
grantové programy i do dalších oblastí, především vzdělávání a přímé podpory nemocných. Na různé vzdělávací účely a na podporu aktivní účasti lékařů a středních

zdravotnických pracovníků na sjezdech a školeních v ČR
i v zahraničí vydala nadace v letech 1999-2006 téměř 1,5
milionu korun: podrobnosti v minulých výročních zprávách.

Individuální podpora pacientů po transplantaci
Na podporu desítek pacientů v neuspokojivé finanční
situaci vydala nadace v letech 2001-2006 přes 1,3 milionu korun.

Plnění grantových programů v konkrétním roce 2006
bude podrobněji rozvedeno v následujících kapitolách.

Projekt „Druhý domov“
Další z náročných programů - vybudování ubytovacího a rekondičního centra pro nemocné v blízkosti
transplantačního centra v Plzni - plánovala nadace od
r. 2000. V r. 2003 se z průběžně uspořených prostředků podařilo zakoupit nemovitost v těsném sousedství
Fakultní nemocnice v Plzni, v r. 2005 přilehlý pozemek
a na jaře 2006 započala rekonstrukce a přístavba objek-

tu. Centrum po své dostavbě v r. 2007 bude sloužit jako
zázemí pro nemocné, podstupující transplantace dřeně
a poskytne jim řadu služeb v následné rekonvalescenci.
Zároveň má být i střediskem vzdělávání lékařů a zdravotníků v hematologii, onkologii a dalších oborech medicíny. Aktuální stav realizace stavby a záměry budoucího
využití rozvádíme na str. 23.

Přes své úzké zdravotnické zaměření zintenzivňuje nadace v posledních letech spolupráci i s dalšími neziskovými organizacemi v ČR. Od r. 2004 je členem Asociace nadací při Fóru dárců (www.donorsforum.cz) a podílí
se na jeho společných aktivitách.

Téměř patnáct let práce Nadace pro transplantace kostní dřeně a její současné výsledky by nebyly myslitelné
bez pochopení statisíců nezištných lidí v českém státě - spolupracujících odborníků, dobrovolných dárců dřeně, sponzorů, tisíců drobných přispěvatelů a stovek dobrovolných spolupracovníků nadace, kteří pomáhají 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:
•
•
•
•
•
•

Vytváření celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace
Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci a sponzory
Pořádání nejméně jedné celostátní akce za rok
Vydávání vlastních osvětových médií (webová stránka, 2x ročně časopis Naděje)
Pravidelná spolupráce s veřejnými 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. Čin-

nost spolupracovníků je centrálně koordinována, jejím
řízením je pověřena zodpovědná referentka nadace.
Jako spolupracovníci 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 – 2006

214

203
171

2001

8

2002

167

2003

218

181

2004

2005

2006

Počty spolupracovníků v jednotlivých krajích ČR 2006

21

Jihočeský

15

Jihomoravský

11

Karlovarský

16

Královéhradecký

10

Liberecký

10

Moravskoslezský
Olomoucký

5
18

Pardubický

30

Plzeňský

12

Praha
Středočeský

7
24

Ústecký

12

Vysočina
Zlínský
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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.
167 dobrovolných spolupracovníků se v roce 2006 podílelo na sbírce pomocí stálých kasiček.

Akce, pořádané spolupracovníky:
Drobných či větších akcí, organizovaných spolupracovníky, proběhly v r. 2006 desítky. 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:

15.5. 2006: 16. přehlídka Setkání s módou agentury D&D
91 v královéhradeckém Adalbertinu. Na přehlídce vystoupily taneční skupiny Barbaři a TŠ Krok, večer moderoval Roman Vojtek. Výtěžek pro nadaci byl 23 250,- Kč.

5.4.2006: Koncert žáků ZUŠ v Plzni v galerii Masné krámy. Výtěžek sbírky 3 120,- Kč.

21. – 22. 7. 2006: Druhý ročník dvoudenního rockového festivalu Hurican Rock v Holýšově na Domažlicku,
s účastí legendární německé AXXIS a dalších 15 českých
kapel. Výtěžek pro nadaci byl 2 110,- Kč.

9

24. – 25 . 5. 2006: Jarní kolo 4.
ročníku Sluníčkových sbírek
Gymnázia Luďka Pika v Plzni.
Díky již tradiční akci studentů
s podařilo v osmi hypermarketech a na dalších místech v Plzni vybrat báječných 95 538,- Kč.

23. – 24. 10. 2006: Podzimní kolo 4. ročníku Sluníčkových sbírek Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Studenti
v hypermarketech vybrali tentokrát neuvěřitelných
173 257,- Kč.

13.6. 2006: Den zdraví na náměstí v Ústí nad Orlicí,
kde na 200 zájemců využilo možnost měření cholesterolu, krevního tlaku a poradenství zdravého životního stylu, zároveň propagováno dobrovolné dárcovství
dřeně. Sbírka při akci vynesla nadaci 1 845,- Kč.
2. – 3. 9. 2006: Dětský den v Bučovicích ve spolupráci
s TJ Sokol a turistickým oddílem mládeže Štíři. Atraktivní program doplnila i sbírka pro nadaci.
27.10. 2006: Orientální večer v Plzni ve spolupráci s kurdským občanským sdružením Kom Kurd a
Sdružením občanů, pocházejících z arabských zemí.
Akce byla zaměřena na nábor dobrovolných dárců
dřeně z řad národnostních menšin.

19. 10. 2006: Cyklistický závod Plzeňská časovka na
trase Radčice – Sylván. Řada účastníků závodu se na
místě registrovala jako dobrovolní dárci dřeně. Součástí doprovodného programu byla i sbírka pro nadaci.

Večer provázel společenský program s hudbou a
vystoupením finalisty soutěže Superstar 2005 MUDr.
Ali Amiriho, národními písněmi kurdského zpěváka
Ing. Rashida Khalila, vystoupením členů Centra orientálního tance v Plzni Mirky Gebouské, Zuzky Šikové a Petra Mastroianyho a kurdské a arabské taneční
skupiny. Během večera, který měl mimořádnou atmosféru, vstoupilo do registru dárců dřeně pětatřicet
nových dobrovolníků kurdské a arabské národnosti
s unikátními transplantačními znaky, které ani v celosvětových registrech dosud nemají zastoupení.

10

6. 11. 2006: 17. charitativní módní přehlídka Setkání
s módou agentury D&D 91 v Hradci Králové, která
předvedla oděvní kolekce pro sezónu podzim - zima
2006. Večer provázela Michaela Dolinová a „stříbrná“ Superstar Šárka Vaňková. Nadaci připadl výtěžek
20 230,- Kč.

ných vánočních ozdob a dárkových předmětů. Sbírka
vynesla 37 022,50 Kč.

7. – 9. 12.2006: Vánoční jarmark na radnici v Miroticích ve spolupráci s místním klubem seniorů, mitotickou ZŠ, domovy důchodců v Blatné, Písku a Drhovicích, svazem žen v Čimelicích, Dětským domovem
3.-17. 12. 2006: Série adventních koncertů v Zábřehu v Podhradí a dalšími organizacemi v regionu, rovněž
s vystoupením dětských pěveckých souborů. Sbírky s nabídkou vánočního cukroví, ručně vyrobených dárvynesly nadaci 4 220,- Kč.
ků, ozdob a výstavou betlémů. Sbírka vynesla nadaci
30 400,- Kč.
4.12. 2006: Vernisáž výstavy Klobouk dolů – Bumbaris Paris v pražské Galerii Švestka, s dobrovolným
vstupným ve prospěch nadace.

8. 12. 2006: Benefiční ples v Kulturním domě Ostrov
v Havlíčkově Brodě, výtěžek 5 400,- Kč věnován nadaci.
9.12.2006: Sluníčková sbírka v Hranicích na Moravě
4.12.2006: Adventní koncert Děti dětem v koste- u příležitosti předvánočního jarmarku přinesla nadale Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, kde ci 7 305,50 Kč.
vystupoval (jako každoročně od r. 2002) místní dětský
pěvecký soubor Carmina. Výtěžek sbírky pro nadaci 21. 12. 2006: Adventní koncert v Pivovarském muzeu
v Plzni s interpretací vánočních lidových písní, středočinil 5 666,- Kč.
věké, irské a skotské hudby. Účinkovali soubor GUT7. – 8. 12.2006: Vánoční jarmark ve Strakonicích TA z Dýšiny a plzeňský soubor Klobouk dolů. Sbírka
s kulturním programem a s nabídkou ručně vyrobe- při koncertu vynesla 3 228,50 Kč.
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Kasičky
K nejrozšířenějším aktivitám spolupracovníků patří
veřejná sbírka prostřednictvím stálých kasiček. Konání sbírky je nadaci povoleno
od r. 1996 výnosem MV ČR
a znovu obnoveno Krajským
úřadem v Plzni v r. 2003 a
2006. Sbírka má přesná pro-

váděcí pravidla, která jsou trvale kontrolována. Také
díky tomu jsou kasičky v průběhu let jednou z nejlépe
monitorovaných činností spolupracovníků. Kasičky
spolupracovníci instalují ve svých městech či obcích na
vhodná místa (nákupní centra, lékárny, úřady apod.) a
starají se o jejich průběžné vybírání.

Výtěžky stálých kasiček v roce 2006 podle krajů

159 379

Jihočeský
Jihomoravský

57 546

Karlovarský 45 655

138 087

Královehradecký
Liberecký

48 289
73 966

Moravskoslezský
Olomoucký

62 505

Pardubický 47 296

265 378

Plzeňský

235 173

Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

48 708
78 906
58 146
27 907

V roce 2006 se díky 167 spolupracovníkům podařilo
instalovat na vhodných stálých místech v různých městech a obcích ČR 226 kasiček, v nichž se vybralo úhrnem za celý rok 1 170 074,- Kč. Proti předchozímu roku
2005 je ve sbírce kasičkami určitý pokles, a to až na malé
výjimky ve všech krajích. Uvedený celkový pokles byl
v daném roce očekávaný v souvislosti s vynuceným přerušením sbírky cca na čtvrt roku. V březnu 2006 totiž
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rok 2005

rok 2006

končilo nadaci 3-leté období povolení sbírky a bylo třeba stáhnout všechny kasičky z oběhu do kompletního
vyúčtování a získání nového povolení Krajským úřadem
v Plzni. Při srovnání vývoje minulých let vidíme zcela
obdobnou situaci i v roce 2003, kdy bylo rovněž nutné
respektovat zákonné přerušení sbírky a vyčkat na její
opětné úřední povolení.

354 954

785 074

1 030 468

1 237 633

852 629

983 139

1 346 941

1 170 074

Výnosy stálých kasiček 1999 – 2006 (v Kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

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 2006 seminář proběhl o víkendu 12.-14.5. v Červené nad Vltavou. Účastnilo se jej 23 nejaktivnějších spolupracovníků ze všech krajů republiky i se svými rodinnými příslušníky. 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.
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2.

Dárci a sponzoři

Získávání větších dárců a sponzorů programu je úkol
nelehký, přesto k plnění úkolů nadace extrémně důležitý.
Správní rada nadace trvale vyvíjí maximální snahu o získání nových sponzorů a zároveň prohloubení spoluprá-

ce se sponzory dosavadními. Součástí toho je hledání
veškerých způsobů vzájemně výhodné a zajímavé spolupráce, přesné informování o použití věnovaných prostředků a vhodné zveřejňování poskytnuté pomoci.

Vývoj finančních příspěvků darovacími a sponzorskými smlouvami

1 618 640

2 267 500

2 606 500

2 474 495

1 871 950

3 161 566

5 113 089

v účetních obdobích 2000 – 2006 (v Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

gen.sponzor SAZKA, a.s.

Největším sponzorem Nadace pro transplantace kostní dřeně je v posledních sedmi letech akciová společnost SAZKA, který přispívá nadaci částí svých výnosů.
V r. 2006 to byl opět 1 milion Kč. Upřímně za to děkujeme.
Ostatními darovacími smlouvami v r. 2006 obdržela
nadace zatím nejvyšší sumu příspěvků za poslední
léta. V roce 2006 uzavřelo s nadací darovací smlouvy
na poskytnutí finančního daru 81 subjektů, tedy o 21
smluvních dárců více než v roce předchozím.
Účetně obdržela nadace v r. 2006 z darovacích smluv
5 113 089,- Kč, z toho příspěvek 500 000.- Kč byl převeden v lednu 2006 na základě darovací smlouvy Plzeňského Prazdroje - programu Občanská volba, uzavřené
v závěru roku r. 2005. Podobně další 3 smlouvy na částky
v rozmezí 2 000 - 5 000 Kč, které byly rovněž uzavřeny
v r. 2005, byly proúčtovány až začátkem r. 2006.
V souhrnu účetní závěrky roku 2006 prozatím není
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ostatní darovací smlouvy

započítán dar Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč na nákup
bezbariérového výtahu pro projekt Druhý domov, který
byl v daném roce dle původní smlouvy převeden na účet
Českého národního registru dárců dřeně, na základě
pozdějšího jednání ale definitivně určen nadaci: převod
na účet nadace se realizuje v první polovině roku 2007.
V účetní závěrce roku 2006 se neobjevuje zatím ani další dar Plzeňského Prazdroje – programu Občanská volba, odsouhlasený k podpoře projektu Druhý domov na
sklonku roku 2006: i zde byl převod daru uskutečněn až
v roce 2007.
S poděkováním uvádíme na dalších dvou stranách 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 věnovali částky menší. V programu
pomoci člověka člověku nejsou žádné dary malé.

Finanční dary na základě darovacích smluv na částku 10 000 Kč a více
SAZKA, a.s., generální sponzor nadace

1 000 000,00 Kč

Janssen-Cilag, a.s., Praha

730 000,00 Kč

American Chance Casinos Č.Kubice

500 000,00 Kč

Nadace ČEZ *

500 000,00 Kč

Novartis s.r.o. Praha

500 000,00 Kč

Plzeňský Prazdroj a.s. – program Občanská volba**

500 000,00 Kč

Kandahár s.r.o. Ostrava

400 000,00 Kč

Roche, s.r.o. Praha

265 650,00 Kč

Amgen, s.r.o., Praha

140 000,00 Kč

Immunotech a.s. Praha

124 000,00 Kč

Bistro Films Praha

111 527,00 Kč

Pfizer, s.r.o., Praha

100 000,00 Kč

Etigraf s.r.o.

50 000,00 Kč

Ivax Pharmaceuticals Opava

50 000,00 Kč

Šlégr s.r.o. Horní Slavkov

50 000,00 Kč

Scintilla s.r.o. Jihlava

48 000,00 Kč

JUDr. Daniela Hofmannová, Praha

40 000,00 Kč

JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov

40 000,00 Kč

Komunitní nadace Euroregion Labe

39 000,00 Kč

ČMRS s.r.o. Plzeň

30 000,00 Kč

S.A.B. Impex Brno

30 000,00 Kč

Kvapil Elektro Olomouc

22 000,00 Kč

Mgr. Zdeňka Masopustová

20 000,00 Kč

Merck, s.r.o., Říčany

20 000,00 Kč

Zlínský kraj – město Zlín

20 000,00 Kč

Klas Bohemia Zruč-Senec

15 000,00 Kč

MIFER, s.r.o., Praha

15 000,00 Kč

JUDr. Vlasta Růžičková, Uh. Hradiště

15 000,00 Kč

TTC Marconi, s.r.o.

15 000,00 Kč

JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň

15 000,00 Kč

JUDr. Blanka Burdová, Opava

10 000,00 Kč

Denios s.r.o. Strakonice

10 000,00 Kč

Kronospan s.r.o. Jihlava

10 000,00 Kč

JUDr. Marie Matoušková, Brno

10 000,00 Kč

Mgr. Karolína Otevřelová, Vyškov

10 000,00 Kč

JUDr. Marcela Rychlá, Praha

10 000,00 Kč

SATRA, s.r.o., Mělník

10 000,00 Kč

JUDr. Alice Sedláková, Brno

10 000,00 Kč

Sdružení Šance, Olomouc

10 000,00 Kč

Teplárna Strakonice 10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

JUDr. Jarmila Váňová, Uherské Hradiště

10 000,00 Kč

JUDr. Libuše Vildová, Praha

10 000,00 Kč

* smlouva z roku 2005
** dar na projekt Druhý domov byl složen v r. 2006 na účet Českého národního registru dárců dřeně. Na základě dalšího
jednání se správní radou Nadace ČEZ přesunut v r. 2007 dodatečně na účet Nadace pro transplantace kostní dřeně.
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Finanční dary > 10 000.- Kč převodem na účet (bez vystavené smlouvy)
(přesnější speciﬁkace dárců v údajích banky neuvedeny)

Okresní stát. zastupitelství

45 000,00 Kč

Pfizer s.r.o.

40 000,00 Kč

Josef Sonnek, Plzeň

25 000,00 Kč

Václav Novák, stavebniny

24 000,00 Kč

p. Adamec

24 000,00 Kč

pí Kučerová a Obermanová

22 453,00 Kč

Ing. Stanislav Josef

20 000,00 Kč

Marie Mašková

20 000,00 Kč

Vlastimil Borovka

18 000,00 Kč

Jiří Laža

15 000,00 Kč

Jaroslava Krystová

15 000,00 Kč

Miroslav Haban

12 000,00 Kč

Antonín Marek

10 000,00 Kč

Miloslav Lukeš

10 000,00 Kč

Václav Hájek

10 000,00 Kč

MUDr. František Kulic

10 000,00 Kč

Ing. František Růžička, Sušice

10 000,00 Kč

Věcné dary a služby 2006 za základě uzavřené smlouvy
Lasselsberger Plzeň - stavebniny v ceně

336 919,00 Kč

MOSER a.s. Karlovy Vary – zhotovení výroční cen nadace v hodnotě

184 120,00 Kč

Hana Dočekalová, nakladatelství Listen - knihy v ceně

20 000,00 Kč

Organizační kancelář Praha - bezplatný finanční audit v ceně

11 900,00 Kč

Siemens s.r.o. - dar dvou počítačů s příslušenstvím

cena neuvedena

Astra Zeneca – předplatné lékařského časopisu

cena neuvedena

Michal Vyhnálek – reklama v ceně

Za uvedené významné dary a služby upřímně děkujeme. Stejný dík samozřejmě patří i dalším společnostem
a jednotlivcům, kteří nadaci poskytují významné bezplatné služby bez uzavření smlouvy: jmenovitě agentuře
Leo Burnett Advertising za opakovanou pomoc v oblasti
reklamy, agentuře Donath-Burson Marsteller za pomoc v
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1 760,00 Kč

mediální a PR oblasti, agentuře Newton I.T. za bezplatný
monitoring tisku, kurýrní společnosti DPD za bezplatnou dopravu při akci Kapka a mnoha mnoha dalším.
Děkujeme také upřímně všem, kteří dary a služby nejrůznějšího druhu přislíbili do následujících období.

Menší finanční příspěvky
Dárců a pomocníků, kteří nadaci podpořili většinou
bez udání svého jména, jsou přinejmenším tisíce. Právě
součet drobných příspěvků, ať již přímým zasíláním na
účet, poštovními poukázkami nebo různými sbírkami,

tvoří po léta jeden z hlavních zdrojů finančních příjmů
nadace. Proto všem těmto tisícům anonymním přispěvatelům patří stejně upřímné poděkování.

1 925 633

2 128 077

2004

2005

2006

873 028

1 266 594

2003

1 287 266

1 474 496

2002

1 932 442

2 472 324

2001

1 826 778

1 840 571

2000

Vývoj příspěvků
poštov. poukázkami (v Kč)

1 058 562

1 390 096

Výnosy stálých kasiček 1999 – 2006 (v Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

Vývoj drobnějších příspěvků podle zkušeností z minulých let dosti přesně odráží úroveň mediálního působení
nadace na veřejnost. Rekordní v tomto směru byl rok
2002, kdy na jaře probíhala několikaměsíční kampaň na
nábor dárců dřeně prostřednictvím TV NOVA. Zřetelný efekt byl ale vidět i v průběhu jiných intenzivnějších
mediálních kampaní. Vývoj příspěvků na účet kopíruje
i dvakrát ročně období rozesílání nadačního osvětového časopisu Naděje. Přesto, že se v roce 2006 z úsporných důvodů žádná organizovaná kampaň nerealizovala
a náklad časopisu Naděje pro dárce dřeně je poslední
léta stabilní, příspěvky přímými platbami na účet mají
v tomto roce vzestupný trend.

494 608

2005

563 388

2006

Při meziročním srovnání je dokonce patrný i mírný obrat
v dřívějším poklesu příjmu složenkami. Ten v předchozích letech odpovídal postupnému odklonu 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).
Vysvětlení k této příznivé situaci dokážeme najít jen ve
zlepšeném působení nadace v běžných médiích a volbou strategie, jak veřejnost lépe oslovit. Vývojové trendy bude správní rada nadace dál pečlivě monitorovat a
vyvozovat z nich závěry pro své další mediální a osvětové působení.
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3. Celostátní akce v roce 2006
Poděkování dárcům 24. dubna 2006
Jednou z nejmilejších akcí nadace je každoroční slavnostní poděkování dárcům, kteří v uplynulém roce podstoupili odběr dřeně pro záchranu života těžce nemocných pacientů. Díky pochopení pražského Obecního
domu je mohla nadace uspořádat opět za zvýhodněných
podmínek ve Sladkovského sále OD v Praze.

Kromě mnoha známých osobností poctili večer svou
osobní přítomností obě patronky nadace - první dáma
Ing. Livia Klausová i Jiřina Jirásková. V zastoupení třetího patrona nadace kardinála Mons. Miloslava Vlka se
slavnosti zúčastnil plzeňský sídelní biskup Mons. František Radkovský.

Úvod večera patřil rekapitulaci téměř patnácti let činnosti nadace a Českého národního registru dárců dřeně.
Jako každoročně pak následovalo vyhodnocení a předání Výročních cen. Cenu za největší sponzorský dar
obdržela již popáté společnost SAZKA, a.s., která věno-

vala do společného programu transplantací v roce 2005
další milion korun. Cenou za nemateriální pomoc byli
v tomto roce vyznamenáni zástupci studentů Gymnázia Luďka Pika v Plzni za deset let trvající mimořádnou
pomoc v osvětě dárcovství dřeně a při sbírkách.

Dárců dřeně, kteří podstoupili odběr v předchozím roce,
mohlo být vyznamenáno tentokrát již osmapadesát.
Kromě upomínkových cen sklárny Moser obdržel každý
z rukou první dámy originální grafiku mistra Oldřicha
Kulhánka, kterou svými podpisy doplnili vyléčení paci-

enti. A na závěr ještě udělení zvláštní ceny Adolfa Borna
– jeho originálního obrazu. Dostaly jej někdejší pacientka po transplantaci dřeně Mgr. Karolína a její maminka JUDr. Zdeňka Otevřelovy za osobní statečnost a léta
trvající obětavou pomoc nadaci.
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KAPKA 2006
KAPKA je od r. 1999 pravidelnou celostátní akcí ve spolupráci nadace s organizací Junáka, svazu 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. 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, detailní informace zveřejňují organizátoři každoročně na www.skaut.cz/kapka

Vývoj KAPKY 1999 – 2006:
počet měst
počet čerpacích stanic

185
165

160

157

66

58

53

výtěžky sbírky v Kč

139

136

82

165 000

900 422

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

752 961

51

760 636

67

698 812

46

619 962

36

524 689

18

371 745

54

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

8. celostátní ročník KAPKY se konal o víkendu 15.-17.
června 2006 opět pod mottem „Společně proti leukémii“, tentokrát na 157 benzinových čerpadlech v 53 městech a obcích ČR. Účastnilo se jí 864 mladých lidí z 56
junáckých a roverských skupin. Za dobrovolný příspěvek do kasičky nabízeli skauti řidičům kromě umytí skel

také letáky a informace o dárcovství dřeně. Mezi skauty
zároveň proběhl již druhý ročník soutěže o nejzdařilejší
fotodokumentaci akce, v Brně se konala o víkendu navíc
i beseda s lékaři a dárci dřeně, kytarový koncert a další
program pro účastníky.

místa konání KAPKY 2006

Kromě rekordního finančního výtěžku 900 422,- Kč přinesla Kapka 2006 nezpochybnitelný osvětový efekt pro
veřejnost a zúčastněným mladým lidem vědomí vykonané správné věci ve smyslu roverského hesla „Sloužím“.
Všem upřímně děkujeme!
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Projekt dárcovské SMS
Od září 2004 se nadace zapojila
jako v pořadí 27. nezisková organizace do projektu dárcovských
SMS (DMS), který je organizován
ve spolupráci Fóra dárců (www.
donorsforum.cz) 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 30Kč bez DPH. Z každé takto zaslané zprávy
získává vybraná nezisková organizace 27 Kč. Veškeré
informace o projektu jsou pravidelně aktualizovány na
webové stránce www.darcovskasms.cz.

Vývoj DMS v letech 2004 – 2006

počet DMS

18 789

541 600,-

účet (Kč)

163 360,3 154
2 397

3 846,-

2004

2005

2006

Nadaci pro transplantace kostní dřeně bylo Fórem dárců přiděleno v září 2004 heslo DMS KOSTNIDREN a
projekt DMS se tak stal další formou celostátní sbírky na
podporu nadačních programů.
Od září 2004 nadace zahájila propagaci DMS letáky a
bezplatnými inzeráty v tisku, s prvním ziskem 2 397
za 4 měsíce. Následující rok 2005 byl relativně úspěšný
s 18 789 zaslanými DMS, hlavně díky dvěma mediálním
kampaním včetně televizních spotů, které zdarma opakovaně vysílaly TV NOVA a TV Prima. Účetně nadace získala z DMS v roce 2004 3 846,- Kč, v roce 2005
541 600,- Kč (převod plateb za odeslané DMS na účet
nadace se díky administrativě opožďují cca o 3-4 měsíce). Rok 2006 byl bohužel daleko méně příznivý: 3 153
DMS, účetně 163 360,- Kč.
S aktuálním poklesem DMS nemůžeme být pochopitelně spokojení, přesto má svá logická vysvětlení: V roce
2006 byla sbírka DMS na čtvrt roku přerušená podobně
jako u kasiček - v době čekání na nové povolení sbírky
(viz str. 12). Hlavní důvod je ale zřejmě na straně nadace,
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kde komunikace DMS byla v daném roce slabší. Dřívější
TV spoty ani letáky z r. 2005 nemohly být podle pravidel
dále používány pro neaktuálnost informace pro odesilatele DMS (od ledna 2006 cena bez DPH), na přípravu
jiných nezbyl v daném roce čas ani prostředky.
Nadace v r. 2006 inzerovala DMS jen ve
Byli bychom
vlastních časopisech
raději, kdyby
Naděje, jeden novější
tento inzerát
typ černobílého inzeneexistoval.
rátu zdarma otisklo
pouze několik časopisů a katalog Klubu
českých turistů.
Námětů na zlepšení do
příštích let může být
celá řada a je pouze na
strategii nadace, jak
jich dokáže v budoucím období využít.
Stovky mladých lidí i dětí s leukémií marně čekají
na nalezení vhodného dárce kostní dřeně.

Jak jim právě Vy můžete pomoci vrátit se do života, se
dozvíte na webových stránkách www.kostnidren.cz.

Přispět lze i dárcovskou sms ve tvaru DMS KOSTNIDREN
na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, nadace obdrží 27 Kč.

Děkujeme!

4.

Vlastní osvětová média

Webové stránky www.kostnidren.cz a časopis Naděje
tek z databáze registru je tak minimalizován. Zároveň
časopisy slouží i jako osvětový materiál pro veřejnost při
různých akcích a jako forma podpory veřejných sbírek.
Finanční efekt a nárůst počtu drobných příspěvků různými formami se pravidelně projevuje v měsících krátce
po rozeslání časopisu.
Vlastní rozsáhlé internetové stránky provozuje nadace
již několik let jako prostředek informování odborníků i nejširší veřejnosti o programech nadace i Českého
národního registru dárců dřeně. Stránky s možností přímé elektronické komunikace pokrývají všechny aktuální novinky v dění obou organizací.
Časopis Naděje vydává nadace od roku 1994 2x ročně
v nákladu 50 000 výtisků. Je rozesílán všem registrovaným dárcům dřeně, spolupracovníkům nadace, na
všechny transfúzní stanice v ČR, do vybraných zdravotnických zařízení a dalším příznivcům programu.
Jako prostředek komunikace a informací pro registrované dárce dřeně se spolupodílí na tom, že dárci Českého národního registru jsou trvale proškolováni a úby-

Filmový dokument „Příběh česko-slovenský“
V roce 2006 nadace připravila už třetí krátký filmový
dokument s tématikou dobrovolného dárcovství a transplantací dřeně. Obsahem filmu je příběh slovenského
pacienta Tomáše Šusteka, transplantovaného v roce 1999
s dření dobrovolného českého dárce Jaroslava Javory.
Dokument vyrobilo pražské Studio F v režii Václava Filipa původně k příležitosti Poděkování dárcům v dubnu
2005. Téma bylo zvoleno záměrně, aby dokument pomo-

hl osvětě a rozvoji registru dárců dřeně také na Slovensku, kde ucelený program dárcovství dřeně je dlouhodobě pouze ve stádiu zrodu či plánů. S týmž záměrem
bylo také během Poděkování dárcům v Praze 22.4. 2005
uskutečněno veřejné seznámení pacienta Tomáše s jeho
dárcem za přítomnosti týmu bratislavského transplantačního pracoviště a slovenského registru dárců.

O celoplošné promítání filmu projevila již v roce 2005
zájem Česká televize s tím, že si přála do dokumentu
zapracovat i závěr – seznámení protagonistů filmu, které
bylo na zmíněném večeru Poděkování dárcům rovněž
zdokumentováno. Na jaře 2006 proto nadace ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně zadala
dopracování a rozšíření dokumentu původní produkci
Studia F. Film měl premiéru ve vysílání ČT2 5.9. 2006

a následně byl na ČT ještě několikrát reprízován. Dále
se opakovaně promítal jako osvětový dokument na řadě
zdravotnických seminářů v ČR i na Slovensku, při různých akcích Nadace pro transplantace kostní dřeně a byl
odvysílán i v několika českých i slovenských regionálních kabelových TV. Jeho přínos se velice pravděpodobně zúročí ještě v několika následujících letech.
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5. Spolupráce s veřejnými 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 dlouhodobě snahu o získání
a udržení kontaktů se sdělovacími prostředky na celostátní i regionální úrovni. K vytipování vhodných mediálních
kontaktů při větších akcích k tomu 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. Bezplatný monitoring tisku provádí
nadaci bezplatně již několik let společnost Newton, I.T. Praha. Kromě pravidelně aktualizovaných informací na
stránkách www.kostnidren.cz jsou členové správní rady prakticky trvale k dispozici, aby komukoliv z redaktorů či
novinářů poskytli nejen aktuality, ale i hlubší vysvětlení problematiky transplantací dřeně a nadačních programů.

Noviny a časopisy
Podle monitoringové služby vyšlo v roce 2006 v tisku
celkem 302 článků na témata, komentující činnost, cíle
a programy Nadace pro transplantace kostní dřeně. 111
článků bylo publikováno v celostátních denících a odborných časopisech, 191 v regionálním tisku a zábavných
časopisech. 141 sdělení komentovalo aktuálně probíhající nadační akce či sbírky, 59 článků se věnovalo tématu dárcovství dřeně, z toho deset o programu získávání
dárců z etnických minorit. Značný zájem novinářů byl o
konkrétní příběhy pacientů (46 článků, někdy opakující
se o stejných osobách). 11 článků se věnovalo výzkumné
problematice v oblasti transplantací, 11 sponzoringu, 9
reklamní problematice v dané oblasti medicíny. Souhrnné informace o programu dárcovství dřeně a transplantacích popsalo 13 celostátních deníků, 4 odborné časopisy (Zdravotnické noviny, Sestra, Medical Tribune, Svět
vědy) a 1 populární časopis (Překvapení).

Televize a rozhlas
Česká televize vysílala v r. 2006 na základě licenční
smlouvy celkem 3x nadační dokument Příběh česko-slovenský (viz str.21). Zprávy o místních akcích nadačních
spolupracovníků se objevovaly opakovaně v různých
regionálních TV aktualitách. Zástupci nadace a Českého
národního registru měli možnost vystoupit s tématikou
dárcovství dřeně v několika středně dlouhých rozhlasových pořadech na ČRo1-Radiožurnálu, ČRo Plzeň aj, a
přibližně ve dvou desítkách rozhlasových vstupů týkajících se aktuálně probíhajících akcí.
Elektronická média
Ve spolupráci s nadací referovaly o dárcovství dřeně
v průběhu roku některé vysoce navštěvované webové
stránky jako portál www.idnes.cz a jiné. WebTV.idnes.
cz vysílal v říjnu 2006 reportáž o náboru dárců z etnických menšin. Řada dalších provozovatelů umístila na
své webové stránky bannery s přepojením na nadační
www.kostnidren.cz.

Rok 2006 byl ve sféře veřejné osvěty a mediální spolupráce nepochybně úspěšnější než několik let minulých. Přesto
nadace stále hledá ucelenější koncepci, jak prostřednictvím médií zlepšit informovanost celé veřejnosti o problematice krevních a onkologických nemocí a pomoci, kterou je třeba hledat mezi zdravými lidmi. Je nutné dál hledat
různé další osvětové cesty, ideálně získat častější přístup do celostátních televizních vysílání, pokračovat ve zlepšování komunikace po webu, navázat užší spoluprácí se známými osobnostmi, se vznikajícími pacientskými organizacemi a podobně. Je to proces dlouhodobý, ale krajně potřebný.
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6. Investice nadačního majetku – projekt Druhý domov
Způsob uložení a zhodnocování majetku k plnění nadačního poslání považuje správní rada nadace za základní
strategickou podmínku fungování organizace. Z uvedeného důvodu, ale především také pro účely budoucího
rozvoje zdravotnických programů investovala nadace
v roce 2003 část finančních rezerv do koupě nemovitosti
v těsném sousedství areálu Fakultní nemocnice v Plzni
(Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň). Po základní rekonstrukci tím byly získány prostory v místě transplantačního centra v Plzni k levnému ubytování pacientů a jejich
rodinných příslušníků. Do budovy byly přesunuty také
kanceláře nadace a Českého národního registru dárců
dřeně z původně pronajímaných místností ve FN Plzeň

penzion 2004

a na uvedenou adresu bylo oficiálně přepsáno sídlo obou
organizací. Budovu jako penzion s restaurací a 4 dvoulůžkovými pokoji pro potřeby nemocných začal od r. 2004
provozovat Český národní registr dárců dřeně v rámci
své doplňkové činnosti (provozování služeb tohoto typu
nadacemi není do současnosti ze zákona možné).
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 mohla poskytnout stávající kapacita penzionu. Proto nadace přikoupila v r. 2005 další přilehlý pozemek a
byly urychleně dokončeny projektové práce na rozšíření
kapacity objektu s pracovním názvem „Druhý domov“.

stavba listopad 2006

Realizace projektu „Druhý domov“ započala na jaře
2006. Kromě kompletní rekonstrukce původního objektu zahrnuje přístavbu další budovy tak, že ubytovací
kapacita centra se zvýší z původních čtyřech na dvacet
dvoulůžkových hostinských pokojů s bezbariérovým
přístupem. Do projektu jsou zároveň zakomponovány
další prostory a zařízení, pohotově přizpůsobitelné pro
nejrůznější rehabilitační, sociální, osvětové, vzdělávací
i kulturní využití: společenská místnost pro pacienty,
tělocvična, prostory pro přípravu individuálních diet, 23 seminární místnosti atd. Díky pomoci řady organizací
a levných dodavatelů probíhá stavba centra v dohodnutých termínech s plánem dokončení a kolaudace v červnu 2007.
Budoucí centrum v majetku nadace bude od druhé poloviny roku 2007 sloužit jako ubytovací zázemí pro rodiny
nemocných, dlouhodobě hospitalizovaných v souvislosti s transplantacemi a dalšími náročnými medicínskými výkony ve FN Plzeň. V období rekonvalescence

plán centra po dostavbě 2007

po transplantacích a intenzivní onkologické léčbě zde
nemocní najdou cílené rehabilitační služby a psychologické, sociální a právní poradenství, které jim usnadní
návrat do plnohodnotného života. Počítá se i s prostorami a zázemím pro různé výukové programy a školení
lékařů a zdravotnických pracovníků, stejně jako osvětové a školící akce pro širokou veřejnost.
Současná představa nadace je, že služby budoucího centra zajistí znovu doplňková činnost Českého národního
registru dárců dřeně, o.p.s. na základě nové nájemní
smlouvy. Finančnímu zajištění provozu centra napomůže poskytování dalších doplňkových služeb pro
veřejnost a organizace různých kulturních akcí, kterých
se nabízí výhledově celá řada. Dostavěné centrum se tak
má stát v budoucnu křižovatkou, kde se bude potkávat
svět medicíny, kultury a všeho hezkého k prospěchu
nejen současných a budoucích pacientů, ale celého širokého regionu.
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B. Grantové programy
Podle strategie, odsouhlasené správní radou, poskytuje Nadace pro transplantace kostní dřeně v posledních
osmi letech grantové příspěvky do následujících oblastí:
1.
Podpora dárcovství kostní dřeně
2.
Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
3.
Podpora pacientů po transplantaci
4.
Investiční podpora transplantačních center a transplantační medicíny jako celku
Nadační příspěvky do uvedených programů pocházejí
ze dvou zdrojů: jednak z výnosů prostředků privatizace, přidělených nadacím ve dvou etapách z Nadačního
investičního fondu Fondu národního majetku (NIF),
které podléhají zvláštnímu režimu kontroly a v následných kapitolách finanční zprávy je vyčleňujeme oddě-

leně, jednak z ostatních příjmů nadace – NENIF. V této části zprávy, pojednávající o plnění programových
cílů nadace, uvádíme veškeré granty souhrnně. Pravidla udílení nadačních grantů jsou veřejně k dispozici
na internetové stránce www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty v roce 2006
podpora pacientů
4 000 Kč

celkem 1 494 895 Kč

vzdělávání
40 895 Kč

dárcovství
dřeně
1 450 000 Kč

7 027 000

6 604 030

3 753 700

8 887 489

3 592 809

3 664 809

2 898 132

Vývoj výdajů za granty 1999-2006

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Výdaje na granty v jednotlivých letech se řídily aktuální potřebou podpory jednotlivých oblastí transplantačního programu a momentálním stavem volných
prostředků nadace. Největší podíl z nich byl vydán na
rozvoj dobrovolného dárcovství dřeně, kde náklady
na vyšetření transplantačních znaků dobrovolníků,
vstupujících do registru dárců, nehradí ani stát, ani
zdravotní pojišťovny. Potřeba podpořit růst Českého
národního registru dárců dřeně byla největší v první
polovině jeho existence, kdy registr dosud neměl žád-
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1 494 895

2006

né příjmy ze služeb při vyhledávání dárců z databáze
pro konkrétní nemocné (ty nyní do určitého limitu
hradí zdravotní pojišťovny příslušných nemocných).
Výjimečný byl i rok 2002, kdy díky intenzivní kampani na nábor dárců prostřednictvím TV NOVA bylo
do registru zařazeno přes 5000 nových dárců. V roce
2006 byla nadace naopak nucena částečně redukovat
grantové programy v souvislosti s výdaji na projekt
„Druhý domov“ (str. 23 a str. 30-31 finanční části
zprávy).

1. Podpora dárcovství kostní dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2006 celkem 1 450 000,- 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 a vlastní příjmy registrů
za služby při vyhledávání vhodných dárců ze svých
databází pro konkrétní nemocné jsou doposud limito-

vané. K udržení frekvence náboru nových dárců proto
nadace přidělila v r. 2006 na základě žádosti a výběrového řízení tři granty v celkové výši 1 450 000,- 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 této podpoře mohlo být v roce 2006 získáno k zápisu do ČNRDD a kvalitně vyšetřeno 1 422
nových mladých dobrovolníků. Počet členů databáze
ČNRDD tak dosáhl v závěru r. 2006 celkového počtu
30 780, z toho 84% členů registru je aktuálně ve věku
do 45 let (56% do 35 let).

Vývoj databáze dárců ČNRDD 1992 - 2006
30 780

nově registrovaní v daném roce

29 773
27 931
25 932
24 063

počet dárců v databázi

7 449

8 588

18 876
17 008
15 299
13 135
11 025
9 691

30 780

4 412

572

3 840 3 037

5 187
1 139 1 103 1 334 2 110 2 164 1 709 1 868

1 983 2 045 1 819 1 422

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nárůst databáze ČNRDD je v r. 2006 nižší než jindy
stabilní nábor cca 2000 nových dárců ročně, což odpovídá finančním zdrojům registru a nadace v daném
roce. Výjimky směrem vzhůru představovaly pouze
první léta existence registru a dále rok 2002, mimořádný díky intenzivní náborové kampaní prostřednictvím
TV NOVA, probíhající celé jaro 2002. Na druhou stranu, při nezvýšené rychlosti růstu databáze se v průběhu roku 2006 podařilo dál zkvalitnit úroveň vyšetření
transplantačních znaků u další části dárců zařazených

v databázi typizacemi na úrovni DNA. Závěrem roku
2006 má touto přesnou metodikou určeno své transplantační znaky již 80 % členů databáze, což mimořádně zefektivňuje proces finálního výběru dárců pro
konkrétní nemocné. Cílenou osvětovou prací, na níž
se nadace intenzivně podílela, se také podařilo získat
desítky nových dárců s unikátními transplantačními
znaky z řad národnostních minorit, které doposud
nemají zastoupení v jiných registrech kdekoliv na světě.
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Vývoj počtů žádostí o vyhledání dárce v ČNRDD
pro zahraničí (1993-2006 3 978 žádostí)
pro české nemocné

677

(1 553 žádostí)
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578
529
471

372
287
114

2 31
1993

24

40

1994

90

55

34
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33
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78

78
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V roce 2006 řešil Český národní registr hledání vhodného dárce pro 215 českých a pro 471 zahraničních
pacientů. Mírné snížení počtu žádostí v posledních
dvou letech odpovídá přechodnému poklesu transplantačních indikací v souvislosti se zavedením některých nových léků u leukémie. Tento stav se však
s velkou pravděpodobností dočká v blízkých letech
dalšího přehodnocení. ČNRDD má v každém případě
výsadní postavení v ČR a vysokou kvalitou a rychlos-

2002

239

243

2004

2005

188

2003

215

2006

tí svých služeb si udržuje vysoký kredit i z pohledu
mezinárodních odborných center, a to i přes současnou mimořádnou mezinárodní konkurenci.
Průměrná doba od podání žádosti ze strany transplantačního centra do konečného určení dárce v databázi
ČNRDD se díky organizaci a vysoké kvalitě vyšetření
tkáňových znaků dárců pohybuje v rozmezí 2 - 4 týdnů (v závislosti na aktuálně vznesených požadavcích
transplantačních center).

Vývoj počtu nepříbuzenských transplantací dřeně prostřednictvím ČNRDD
1993-2006 celkem 401 život zachraňujících výkonů
v zahraničí: 92

96

v České republice: 309
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V létech 1993 - 2006 bylo prostřednictvím ČNRDD
provedeno celkem už 401 nepříbuzenských transplantací dřeně u nemocných, jejichž šance na uzdravení jinou cestou byla minimální nebo žádná. Své
krvetvorné buňky za tu dobu darovalo neznámým
pacientům 243 českých dárců - členů ČNRDD. 156
transplantací v ČR bylo provedeno díky mezinárod-
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10

44
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31
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35
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ní výměně a získání krvetvorných buněk od dárců
ze zahraničí, dvakrát mohl ČNRDD vybrat nejvhodnějšího dárce z druhého českého registru – CBMD
Praha. Jen v samotném roce 2006 dostalo díky programu Českého národního registru životní šanci 62
těžce nemocných lidí, z toho 52 v České republice a
10 v zahraničí.

O vysoké efektivitě práce a mezinárodním uznání může konkurovat několikamilionovým registrům
ČNRDD svědčí mimo jiné nejprestižnější ocenění například v USA či Německu. Z hlediska efektivity a
registru, udělení akreditace Světové asovyužitelnosti své databáze je ale hodnocen
na nejvyšších světových příčkách. V posledciace dárců dřeně (World Marrow Donor
Association – WMDA) v březnu 2005.
ní statistice WMDA se v počtu realizovaČNRDD ji získal po ročním náročném
ných odběrů vlastních dárců na velikost své
akreditačním řízení jako čtvrtá dárcovská
databáze umístil jako třetí nejefektivnější na
světě po registrech v Jižní Koreji a Japonsku.
organizace na světě z celkového počtu 58
registrů ve 43 zemích Evropy i zámoří.
Aktuálně každá stá transplantace na světě
V mezinárodním srovnání je ČNRDD svou
se realizuje prostřednictvím ČNRDD.
velikostí v pořadí až 26. na světě a stěží tak

2. Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Na grantový program vydáno v roce 2006 celkem 40 894,52 Kč
Úspěšnost onkologické léčby a transplantací závisí
velice úzce na vzdělanosti a zkušenosti zdravotnického personálu, a to nejen specializovaných center, ale i
terénních lékařů a zdravotních sester, kteří ovlivňují
včasnou indikaci k danému výkonu a dál přicházejí
do denního kontaktu s pacientem v následné rekonvalescenci. Nadace proto podporuje již několik let
účast českých lékařů i sester na domácích i zahraničních vzdělávacích kursech příslušných oborů.

Přesto, že v roce 2006 musely být grantové programy
nadace redukovány z důvodů zvýšených výdajů na
projekt Druhý domov (str. 23 zprávy), nadace udělila
příspěvek dvěma zdravotním sestrám k aktivní účasti na mezinárodních odborných sjezdech s tématikou
specializovaného ošetřovatelství při transplantacích
dřeně a specializované onkologické léčbě. Specifikace
vzdělávacích akcí jsou uvedeny v rozboru finančních
výdajů na granty na str. 30.

3. Podpora pacientů po transplantaci dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2006 celkem 4 000,- Kč
Z důvodu potřeby snížit výdaje r. 2006 na nejnižší dů pouze dvěma pacientům. Tato přechodná redukce
nutnou míru poskytla nadace v daném roce mimo- podpory pacientům přinese prospěch a rozvoj dané
řádný příspěvek k úhradě zvýšených životních nákla- grantové oblasti v následujících letech.

4. Investiční podpora transplantačních center a laboratoří v ČR
Grant v souvislosti s úsporami v roce 2006 nebyl udělen
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rozbor hospodaření nadace v roce 2006
Součástí výroční zprávy jsou prvořadě legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky (uvedené od str. 34) 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. 2006:

53 089 725,88 Kč

z toho
Podílové listy CS EF Swiss Blue Chips

796 191,94 Kč

Podílové listy CS Equity Fund USA

788 447,27 Kč

Podílové listy Pioneer Trust

800 818,38 Kč

Podílové listy SIS Sporoinvest

1 399 583,64 Kč

Podílové listy Pioneer BF

833 914,14 Kč

Balancovaný podílový fond nadací ŽB TRUST (NIF)

V roce 2006 došlo k navýšení nadačního jmění o
poslední příděl prostředků z privatizace Fondu národního majetku - Nadačního investičního fondu (NIF)
ve výši 1 506 000,- Kč. Uvedená finanční suma byla
uložena stejně jako ostatní prostředky NIF, přidělené
nadaci v I. i II.etapě, do cenných papírů Balancovaného podílového fondu nadací ŽB TRUST. Přehled

48 470 770,51 Kč

všech prostředků pocházejících z NIF uvádíme na
str. 32-33.
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 31.12.2006:

16 537 722,93 Kč

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

11 788 430,74 Kč
222 857,49 Kč
3 615,00 Kč
4 509 270,21 Kč
13 549,49 Kč

2. Nemovité jmění
Budova v lokalitě Plzeň, Na Roudné 123/212, zakoupená 2003
v aktuální účetní hodnotě k 31.12.2006 *

4 655 129,00 Kč

Pozemek č.parc. 12107/3 Plzeň, Na Roudné, v kupní hodnotě z r. 2005 *

1 717 770,00 Kč

* Pozn.:
Uvedený penzion v majetku nadace prochází v průběhu r. 2006 a 2007 celkovou rekonstrukcí včetně přístavby
objektu. Po ukončení stavebních prací v r. 2007 bude nemovitost včetně přikoupeného pozemku přeceněna a
převedena do nadačního jmění.
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B.

Rozbor příjmů nadace za rok 2006:

1. Příjmy z funkce a činnosti nadace v r. 2006

12 060 193,02 Kč

z toho:

a. Úroky a výnosy z jmění nadace

1 572 599,44 Kč

Výnosy z CP NIF – BPF ŽB Trust

1 103 761,68 Kč

Výnosy z CP NENIF

19 143,37 Kč

Úroky z účtů NENIF

119 995,54 Kč

Ostatní finanční výnosy (nájemné, výplata pojistky aj.)

329 698,85 Kč

b. Finanční dary a sponzorské příspěvky > 10 tisíc Kč

5 424 455,00 Kč

Příspěvek generálního sponzora – Sazka, a.s.

1 000 000,00 Kč

Další darovací smlouvy 10 tis. Kč a víc (str. 15)

4 015 177,00 Kč

Dary na účet 10 tis. Kč a víc

(str. 16)

330 453,00 Kč

Dědictví pí Ireny Chmatalíkové, Brno

78 825,00 Kč

c. Drobnější finanční příspěvky a příjmy z akcí

5 063 138,58 Kč

Darovací smlouvy na částky < 10 tis Kč

97 911,75 Kč

Příspěvky na účet < 10 tis Kč

1 797 623,63 Kč

Příjmy z poštovních poukázek

563 388,00 Kč

Příjmy z kasiček a akcí

2 440 855,15 Kč

Příjmy z dárcovských SMS

163 360,05 Kč

Příjmy z činnosti nadace 2006
drobné
příspěvky
42%

úroky a
výnosy jmění
13%

dary >
10 000 Kč
45%

Oproti předchozímu roku 2005 byly finanční příjmy nadace vyšší o více než 2 miliony korun (2005:
9 911 173,93 Kč), a to především díky vyššímu počtu
velkých darů (2005: 3 158 120,00 Kč). Výnosy jmění nadace zůstaly zhruba na stejné úrovni (2005:

1 672 801,57 Kč), podobně jako objem drobných
příspěvků od tisíců anonymních přispěvatelů (2005:
5 080 252,36 Kč). Drobné příspěvky ovšem stále představují - ve shodě s minulými léty - téměř polovinu
veškerých finančních příjmů nadace.

2. Příspěvek NIF FNM, uložený do nadačního jmění 2006

1 506 000,00 Kč

Příspěvek je poslední částí přídělu prostředků z privatizace Fondu národního majetku - Nadačního investičního fondu (NIF), které byly od r.1999 postupně rozděleny různým českým nadacím. Prostředky NIF podléhají zvláštnímu režimu a nadace z nich mohou používat pouze výnosy. V tomto laickém přehledu je proto
uvádíme zvlášť. Struktura a využití prostředků NIF Nadace pro transplantace kostní dřeně jsou rozvedeny na
str. 32 - 33.
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C.

Rozbor výdajů nadace za rok 2006

Finanční výdaje nadace v r. 2006 celkem

8 817 819,59 Kč

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

1 494 894,52 Kč

z toho:
Podpora dárcovství kostní dřeně

1 450 000,00 Kč

Podpora vzdělávání

40 894,52 Kč

Podpora pacientům po transplantaci

4 000,00 Kč

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
Granty na podporu dárcovství dřeně:
z toho: z výnosů NIF
z ostatních prostředků nadace

0

v kanceláři nadace. Přidělení příspěvků schvalovala
u každé individuální žádosti správní rada nadace. Po
uplynutí účetního období prověřovala a schválila výši
a umístění jednotlivých grantů dozorčí rada nadace.
1 450 000,00 Kč
450 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

Prostředky z obou zdrojů byly přiděleny na základě 3 žádostí Českému národnímu registru dárců dřeně a
použity k úhradě HLA typizací dárců, nově vstupujících do registru v devíti dárcovských centrech ČNRDD.
Granty na podporu vzdělání:
z toho: z výnosů NIF
z ostatních prostředků nadace

40 894,52 Kč
40 894,52 Kč
0

Příspěvky byly přiděleny na podporu vzdělání následujících dvou žadatelek:
Bc. Nina Müllerová, FN Plzeň: grant z výnosů NIF v částce 17 184,00 Kč byl poskytnut k podpoře aktivní účasti žadatelky na 22. mezinárodním sjezdu sesterské sekce Evropské společnosti pro transplantace krve a dřeně
(EBMT) 19.3. - 22.3.2006 v Hamburku.
s. Jana Škardová, HOO FN Plzeň: grant z výnosů NIF ve výši 23 710,52 Kč byl poskytnut k úhradě aktivní účasti žadatelky na 5. mezinárodní konferenci Evropské sesterské onkologické společnosti (EONS) 20. - 22.4.2006
v Lyonu, s tématem ošetřovatelské péče a sesterského výzkumu při onkologické terapii ve stáří.
Granty na individuální podporu pacientů:
z toho: z výnosů NIF
z ostatních prostředků nadace

4 000,00 Kč
0
4 000,00 Kč

Granty byly poskytnuty na základě schválení individuálních žádostí dvou pacientů s bydlištěm ve vzdáleném
regionu ČR, hospitalizovaných na transplantačním oddělení HOO FN Plzeň, k podpoře možnosti ubytování
jejich rodinných příslušníků v místě transplantačního centra. Žádosti o granty jsou uloženy v kanceláři nadace,
jména příjemců z etických důvodů nezveřejňujeme.
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2. Investice do projektu nadace „Druhý domov“ v r. 2006
Stavební práce na objektu penzionu v majetku nadace

6 357 585,05 Kč

z toho:
rekonstrukce původní budovy

6 254 085,05 Kč

přístavba objektu

103 500,00 Kč

Účel stavby, její aktuální průběh a plány budoucího využití penzionu jsou uvedeny na str. 23.

3. Výdaje nadace na osvětu a vlastní činnost v r. 2006
Finanční výdaje na činnost celkem

965 340,02 Kč

z toho:

a. Výdaje na osvětu a akce v r.2005

188 020,61 Kč

tisk osvětových materiálů, inzerce

25 067,61 Kč

tisk složenek

43 584,00 Kč

zajištění akce Kapka

106 420,00 Kč

zajištění akce Poděkování dárcům, Obecní dům

12 949,00 Kč

b. Provoz kanceláře a další režijní výdaje

777 319,41 Kč

mzdy+odvody z mezd zaměstnanců

331 419,50 Kč

provoz auta (pohonné hmoty, údržba)

89 980,40 Kč

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

105 712,82 Kč

ostatní výdaje (daně, poplatky, pojištění aj.)

250 206,69 Kč

Poměr výdajů nadace podle druhu k příjmům 2006
stavba centra
Druhý domov
53%

granty
12%

akce, osvěta
2%
mzdy a režie
6%

fin. rezerva
27%

Rozdílem mezi výdaji nadace (8 817 819,59 Kč) a volně použitelnými finančními příjmy (12 060 193,02
Kč) vytvořila nadace v roce 2006 finanční rezervu
ve výši 3 242 373,43 Kč, která bude použita v roce

2007 spolu s finančními rezervami z předchozích
let k úhradě druhé etapy projektu „Druhý domov“ k plánované přístavbě a k vnitřnímu vybavení budoucího multifunkčního centra pro nemocné (viz str. 23).
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D.

Vyhodnocení nákladů na vlastní činnost

1.

Vůči nadačnímu jmění

Zákon o nadacích č.227/97 Sb. i zakládající statut Nadace pro transplantace kostní dřeně připouštějí čerpat náklady
na vlastní činnost až do výše 25 % z celkové částky nadačního jmění ke konci rozvahového dne. Součet veškerých
ročních výdajů Nadace pro transplantace kostní dřeně po odpočtu grantů, tedy i včetně nákladů na stavbu centra
Druhý domov (které v budoucnu nadační jmění rozšíří) je 7 322 925,07 Kč. Poměr takto vydané částky k současné
reálné hodnotě nadačního jmění z 31. 12. 2006 (53 089 725,88) činí necelých 14%.

2.

Vůči příjmům nadace z vlastní činnosti:

Vnitřní limit, již před léty přijatý správní radou Nadace pro transplantace kostní dřeně, omezuje hranici nákladů na
vlastní činnost do 20 % finančního příjmu v příslušném roce.
Příjmy z vlastní činnosti roku 2006 činily 12 060 193,02 Kč, režijní náklady na činnost nadace včetně výdajů na
motivační osvětu byly 965 340,02 Kč, tj. 8% volně použitelných finančních prostředků, získaných v daném roce.
Přísné vnitřní pravidlo, omezující vlastní režii, tak bylo opět s přehledem naplněno, 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

47 868 000,00 Kč

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

etapa

připsány na účet nadace

výše příspěvku

forma uložení
v nadačním jmění
k 31.12.2006

I.

13.12.1999

20 947 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

II.

23.4.2002

11 672 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

19.3.2003

3 917 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

19.12.2003

2 955 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

1.12.2004

6 871 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

mezisoučet k 31.12.2005

(46 362 000,00 Kč)
21.9.2006

celkem k 31.12.2006

1 506 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

47 868 000,00 Kč

BFN ŽB TRUST

Reálné hodnoty všech prostředků NIF v nadačním jmění dle přecenění
ke dni 31.12.2006
Reálné výnosy NIF za rok 2006 dle auditovaného účetnictví
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48 470 770,51 Kč
1 103 761,68 Kč

2. Užití výnosů z NIF v r. 2006
2.1

Zůstatek nerozdělených výnosů z r. 2004

2.2

Výnosy NIF za rok 2005, určené k rozdělení v r.2006
Výpočet dle 0,5% úrokové sazby PRIBID pro rok 2005:
0,5 x 0,5 x (2,71 + 2,41) x 0,01 x 46 362 000 = 595 751,7

0

2.3

Použití výnosů NIF v r. 2006
Částka rozdělená na granty NIF v r.2006
Nerozdělené výnosy v r. 2005 oproti povinné částce

595 751,70 Kč

490 894,52 Kč
*

104 857,18 Kč

2.4. Výsledky výběrového řízení a přidělení grantů z NIF v r. 2006
8.1.2006

Podpora vzdělávání – Bc. Müllerová

14.2.2006 Podpora vzdělávání – s. Škardová
5.10.2006 Podpora dárcovství dřeně - ČNRDD

17 184,00 Kč
23 710,52 Kč
450 000,00 Kč

3. Výnosy NIF určené k rozdělení v r. 2007
3.1

Výnosy NIF 2006, kalkulované dle 0,5% úrokové sazby PRIBID
0,5 x 0,5 x (2,45 + 2,71) x 0,01 x 47 868 000 = 617 497,2

617 497,20 Kč

3.2

Zůstatek výnosů r.2005, nerozdělených v r.2006

104 857,18 Kč

3.3

Částka, určená na granty v roce 2007

722 354,38 Kč

4. Grantová pravidla
Podmínky výběrového řízení k přidělení grantů z prostředků NIF a formuláře příslušných žádostí jsou veřejně
k dispozici na internetových stránkách nadace www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace. Za dodržování pravidel grantových programů odpovídá členka správní rady MUDr. Mája Švojgrová.

*Pozn.: Při výběrovém řízení v červenci 2006 došlo k administrativnímu přehlédnutí, kdy správní rada nadace
přiznala dva grantové příspěvky na dárcovství dřeně v úhrnné výši 1 milionu korun omylem z NENIFových
prostředků. Chyba byla zjištěna v květnu 2007 při sestavování výroční zprávy nadace a kontrole finanční závěrky. Již v první polovině roku 2007 ale zůstatek nerozdělených výnosů z NIF přestal fakticky existovat díky dalšímu rozdělování grantů nadace, kdy při výběrových řízeních 1-5/07 byly z NIF prostředků uděleny tři granty
na vzdělání a jeden na dárcovství dřeně v úhrnné výši 447 635,- Kč.
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účetní závěrka

Rozvaha ke dni 31. 12. 2006 (v tisících Kč)

Aktiva.

č.ř

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.1.2006 31.12.2006

1

62 652

73 844

10

6 938

16 796

A. II.

1.

Pozemky

11

1 718

1 718

A. II.

3.

Stavby

13

5 075

5 075

A. II.

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

145

145

A. II.

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

0

6 358

A. II.

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

0

3 500

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

56 169

57 613

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

56 169

57 613

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 455

- 565

A. III.
A. III.

6.

A. IV.
A. IV.

6.

Oprávky ke stavbám

35

- 317

- 420

A. IV.

7.

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

36

- 138

- 145

Krátkodobý majetek celkem

41

11 603

13 665

Zásoby celkem

42

67

374

Materiál na skladě

43

0

337

B.
B. I.
B. I.

2.

B. I.

7.

B. II.

Zboží na skladě

49

67

37

Pohledávky celkem

52

1

140

B. II.

1.

Odběratelé

53

50

0

B. II.

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

1

1

B. II.

5.

Ostatní pohledávky

57

0

139

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

71

- 50

0

B. III.

Krátkodobý finanční majetek

72

10 218

12 015

Pokladna

73

1

4

Účty v bankách

75

10 217

12 011

Jiná aktiva celkem

81

1 317

1 136

B. III.

1.

B. III.

3.

B. IV.
B. IV.

1.

Náklady příštích období

82

20

13

B. IV.

2.

Příjmy příštích období

83

1 297

1 123

85

74 255

87 509

Aktiva celkem
Pasiva
A.
A. I.
A. I.

1.

A. I.

3.

A. II.

č.ř.

1.1.2006 31.12.2006

Vlastní zdroje celkem

86

74 197

85 557

Jmění celkem

87

101 004

112 200

Vlastní jmění

88

99 783

111 126

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

90

1 221

1 074

Výsledek hospodaření celkem

91

- 26 807

- 26 643

A. II.

1.

Účet výsledku hospodaření

92

- 662

164

A. II.

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

- 26 145

- 26 807

B.

Cizí zdroje celkem

95

58

1 952

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

106

49

1 933

B. III. 1.

Dodavatelé

107

5

1 893

B. III. 5.

Zaměstnanci

111

14

12

B. III. 7.

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

113

8

8

B. III. 8.

Daň z příjmů

114

20

19

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

115

2

1

B. IV.

Jiná pasiva celkem

130

9

19

B. IV. 1

Výdaje příštích období

131

9

10

B. IV. 2

Výnosy příštích období

Pasiva celkem

34

132

0

9

134

74 255

87 509

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč)

Činnosti

č.ř.

hlavní

hospodář.

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

1. Spotřeba materiálu

3

57

0

Služby celkem

7

373

- 41

5. Opravy a udržování

8

6

0

II.

6. Cestovné

III.

IV.

V.

VI.

57

0

9

3

0

7. Náklady na reprezentaci

10

41

- 41

8. Ostatní služby

11

323

0

Osobní náklady celkem

12

330

0

9. Mzdové náklady

13

251

0

10. Zákonné sociální pojištění

14

77

0

12. Zákonné sociální náklady

16

2

0

Daně a poplatky celkem

18

18

0

14. Daň silniční

19

3

0

15. Daň z nemovitostí

20

8

0

16. Ostatní daně a poplatky

21

7

0

Ostatní náklady celkem

22

614

183

18. Ostatní pokuty a penále

24

2

-2

22. Dary

28

0

186

24. Jiné ostatní náklady

30

612

-1

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

31

75

1 868

25. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

32

75

34

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

0

1 834

Náklady celkem

43

1 467

2 010

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

45

0

187

2. Tržby z prodeje služeb

47

0

187

Ostatní výnosy celkem

59

146

255

IV.

15. Úroky

63

0

120

18. Jiné ostatní výnosy

66

146

135

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

67

1 123

1 949

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

1 123

1 949

Výnosy celkem

81

1 269

2 391

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

- 198

381

I.

34. Daň z příjmů

83

0

19

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

- 198

362

V.

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2006 (v celých tisících Kč)
Doplňující údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona:
Název údaje

č.ř.

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

15

x

0

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

16

x

1 926

x : doručeno příslušnému finančnímu úřadu

35

zpráva a výrok auditora

36

37

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. Hluboce si vážíme toho, že s Vaší pomocí
může v České republice dál úspěšně pokračovat program dobrovolného dárcovství dřeně, který nemá srovnatelnou obdobu v žádné ze zemí bývalého východního bloku a stává se vzorem obdobných projektů dokonce
i v zemích ekonomicky daleko vyspělejších. Díky Vaší pomoci se mohly dostat prostředky i do dalších mimořádně potřebných programů, z nichž poslední – projekt „Druhý domov“ přinese podle předpokladů mnoho
dobra v letech příštích. Je mimořádně povzbuzující, že díky Vám, společnou pomocí tisíců a tisíců známých
i neznámých občanů této země, může být myšlenka pomoci těžce nemocným spoluobčanům dál naplňována.
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
e-mail: nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

