Výroční zpráva
nadace pro transplantace kostní dřeně
za rok 2007
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slovo na úvod
Nadace pro transplantace kostní dĜenČ vznikla
v r. 1992 s cílem vybudovat v ýeské republice
program dobrovolného dárcovství kostní dĜenČ a umožnit tak potĜebným pacientĤm život
zachraĖující nepĜíbuzenské transplantace,
které v té dobČ byly u nás prakticky nedostupné. Tento úkol se nadaci podaĜil naplnit
lépe, než se kdy pĜedpokládalo. ýeský národní registr dárcĤ dĜenČ (ýNRDD), založený
touto nadací, zahrnuje ve své databázi koncem roku 2007 více než tĜicet dva tisíc dobrovolných dárcĤ dĜenČ. Spolupracuje s mezinárodní databází þítající nyní již pĜes 12 milionĤ
dárcĤ v 59 registrech 40 bankách pupeþníkové krve 43 vyspČlých zemí svČta a roþnČ pomáhá uskuteþĖovat desítky nepĜíbuzenských
transplantací u mladých, jinak nevyléþitelných pacientĤ. Je nejen bezkonkurenþnČ nejvČtší z obdobných organizací všech státĤ bývalého východního bloku, ale zároveĖ jeden z
nejefektivnČji pracujících registrĤ svČta, ocenČný v bĜeznu 2005 jako þtvrtý registr na svČtČ prestižní akreditací SvČtové asociace dárcĤ
dĜenČ WMDA.
V prĤbČhu let se nadaci podaĜilo otevĜít i další
grantové programy: na pomoc vzdČlávání
lékaĜĤ a zdravotnických pracovníkĤ v oboru
hematologie, onkologie a v transplantaþní

problematice, na individuální podporu pacientĤm po transplantacích a na podporu vybavení
transplantaþních pracovišĢ a center. Od r.2006
zahájila nadace další nároþný program, a to
vybudování ubytovacího a rekondiþního centra v Plzni s pĤvodním pracovním názvem
„Druhý domov“. Stavba byla dokonþena
v polovinČ roku 2007 a centrum s definitivním jménem U PramenĤ bylo otevĜeno
30.7.2007. V souþasné dobČ poskytuje bezplatné ubytování rodinám nemocných, hospitalizovaným ve Fakultní nemocnici v Plzni,
postupnČ rozvíjí další specializované služby
pro nemocné v rekonvalescenci, poskytuje
prostor pro odbornou výuku a školení i další
doprovodné akce.
PĜehled o svých aktivitách, hospodaĜení a
výsledcích práce pĜedkládá nadace veĜejnosti
každoroþnČ nČkolika formami. Mimo podrobné výroþní zprávy vydává nadace dvakrát do
roka vlastní þasopis NadČje, který v nákladu
50 000 výtiskĤ rozesílá registrovaným dárcĤm
dĜenČ, dárcovským centrĤm a všem pĜíznivcĤm nadaþního programu. Dalším zdrojem
informací o programech a þinnosti nadace je
pravidelnČ aktualizovaná internetová stránka
www.kostnidren.cz.

PĜi sestavování této výroþní zprávy jsme si kladli za cíl pĜinést každému þtenáĜi co možná nejprĤhlednČjší pĜehled þinnosti v daném roce, zároveĖ s obecnČ srozumitelným pĜehledem o hospodaĜení
organizace. Rádi budeme vČĜit, že v tom nejcennČjším, tj. v dĤvČryhodnosti a ve výsledcích vykonané práce, obstojí program nadace v oþích kohokoliv stejnČ jako v minulosti. PĜi všech pĜípadných
nejasnostech podáme veškeré bližší informace a vysvČtlení na následujících kontaktech:
MUDr. Vladimír Koza
pĜedseda správní rady
Nadace pro transplantace kostní dĜenČ
Na Roudné 123/212
301 65 PlzeĖ
tel.: 377 103 722

MUDr. Mája Švojgrová
þlenka správní rady
Nadace pro transplantace kostní dĜenČ
Na Roudné 123/212
301 65 PlzeĖ
tel.: 377 103 726, 604 646 733
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struktura nadace
Nadace pro transplantace kostní dĜenČ je
organizace s celostátní pĤsobností.
Je registrována u Krajského soudu v Plzni pod
spisovou znaþkou N.6
IýO:
45333378
Sídlo:
301 65 PlzeĖ, Na Roudné 123/212
Tel./Fax: 377 521 753,
e-mail:
nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

Zakladatelem nadace byla v kvČtnu 1992 skupina lékaĜĤ, pacientĤ a jejich rodin. PĜeregistrace nadace podle zákona þ.227/97 Sb. byla
provedena 18.listopadu 1998.
Nadace pĤsobí s minimálními správními a organizaþními náklady, funkce v jejích statutárních orgánech jsou bezplatné.

Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně k 31.12.2007
MUDr. Vladimír Koza
pĜedseda správní rady
pĜednosta hematologicko-onkologického odd. Fakultní nemocnice v Plzni
JUDr. Anna Outlá
þlenka správní rady
advokátka, PlzeĖ
MUDr. Mája Švojgrová
þlenka správní rady
lékaĜka Hematologicko-onkologického odd. Fakultní nemocnice v Plzni
Dozorčí rada Nadace pro transplantace kostní dřeně k 31.12.2007
Ing. LudČk Lukšan
pĜedseda dozorþí rady, ekonom,
PĜíbram
Mgr. Marie Helmová
þlenka dozorþí rady, stĜedoškolská uþitelka,
PlzeĖ
Jaroslav Poslední
þlen dozorþí rady, obchodní zástupce,
Zruþ u PlznČ

Placení zaměstnanci nadace
Šárka Prusíková
referentka
KvČta Cibulková
fakturantka (0,25 pracovního úvazku)

Spolupracovníci nadace
ýinnosti nadace pomáhá v celé éĜe její existence skupina dobrovolných bezplatných spolupracovníkĤ z rĤzných regionĤ ýeské republiky.
Spolupracovníci se významnČ podílejí na zajištČní pĜíjmĤ nadace i na propagaci nadaþní þin-

3

nosti a osvČtČ na podporu transplantací dĜenČ.
OficiálnČ registrovaných spolupracovníkĤ bylo
v roce 2007 celkem 212, dalších pĜíležitostných
pomocníkĤ byly další stovky. Jména a adresy
spolupracovníkĤ eviduje nadace ve svém sídle.

historie nadace a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dĜenČ byla založena na jaĜe roku 1992 v Plzni rodiþi tČžce nemocných pacientĤ, aby pomohla vybudovat registr dobrovolných dárcĤ kostní dĜenČ v ýeské republice a
další doprovodné programy ke zlepšení kvality života nemocných s nejtČžšími chorobami krve a
zhoubnými nádory. V tČchto aktivitách pokraþuje nyní již šestnáctý rok. Klíþová data zde uvádíme
chronologicky.

Vývoj programu dobrovolného dárcovství dĜenČ v ýR
1992
x Oslovení spolupracujících odborníkĤ v ýR i
v zahraniþí, vypracování standardĤ registru a
osvČtových materiálĤ pro dárce dĜenČ.
x Založení celostátního registru s pĤvodním
názvem Centrální registr dárcĤ kostní dĜenČ –
CRDKD. Zakládajícími þleny se stala dárcovská centra a HLA laboratoĜe pĜi krajských
transfúzních oddČleních v ýeských BudČjovicích, Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci,
OstravČ a Ústí nad Labem.
x Zahájení osvČty a náboru dárcĤ, poĜádání
prvních veĜejných sbírek k získání finanþních
prostĜedkĤ.
x První stovky registrovaných dárcĤ.
1993
x Napojení na celosvČtovou síĢ registrĤ Bone
Marrow Donors Worldwide (BMDW).
x První nepĜíbuzenská transplantace dĜenČ
v ýR s þeským dobrovolným dárcem.
1994
x Vstup do SvČtové asociaci dárcĤ dĜenČ
(World Marrow Donor Association – WMDA)
1995
x Zapojení osmého dárcovského centra v BrnČ.
x Zahájení typizací transplantaþních znakĤ na
DNA úrovni, založení centrální DNA banky.
1996
x PĜes 10 000 registrovaných dárcĤ. První revize pracovních standardĤ registru.
1997
x Podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a
nejvČtším registrem svČta - Národním programem dárcĤ dĜenČ USA (NMDP).
x První dovozy dĜení zahraniþních dárcĤ do
ýR prostĜednictvím CRDKD.
1998
x První transplantace zahraniþního pacienta
dĜení þeského dárce.

1999
x Právní osamostatnČní registru od nadace
formou obecnČ prospČšné spoleþnosti z dĤvodu
zmČny legislativy nadací. ZmČna názvu na
ýeský národní registr dárcĤ dĜenČ – ýNRDD.
x Vstup do mezinárodních výzkumných projektĤ.
2000
x Zahájeny odbČry stimulovaných krevních
kmenových bunČk aferézami na separátoru.
2001
x Akreditace centrální HLA laboratoĜe
ýNRDD v Plzni Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).
2002
x Zapojení devátého dárcovského centra
v ÚVN Praha-StĜešovice.
x Nábor více než 5000 nových dárcĤ díky intenzivní kampani prostĜednictvím TV NOVA.
Poþet dárcĤ v databázi pĜekroþil 24 000.
x Stá transplantace ýNRDD.
2003
x Další zkvalitĖování typizací dárcĤ, podpora
rozvoje registrĤ v Polsku a na Slovensku.
2004
x Zahájen nábor dárcĤ z etnických minorit.
2005
x 19. 3. 2005 ýNRDD získává jako þtvrtý registr na svČtČ prestižní akreditaci SvČtové asociace dárcĤ dĜenČ - WMDA (po Anglii, Francii
a Národním programu dárcĤ dĜenČ USA).
2006
x ýNRDD vyhodnocen jako tĜetí nejefektivnČji pracující registr dárcĤ dĜenČ na svČtČ.
2007
x Intenzivní spolupráce po celém svČtČ, úþast
v mezinárodním výzkumu, výmČna odborníkĤ.
x 32 118 registrovaných dárcĤ
x 487 realizovaných transplantací
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Další nadaþní programy
Program vzdělávání
Po pĜijetí nového statutu v r.1999 rozšíĜila nadace své grantové programy i do dalších oblastí, pĜedevším vzdČlávání a pĜímé podpory nemocných. Na rĤzné vzdČlávací úþely a na podporu aktivní úþasti lékaĜĤ a stĜedních zdravot-

nických pracovníkĤ na sjezdech a školeních
v ýR i v zahraniþí vydala nadace v letech
1999-2007 více než 1,5 milionu korun.
Podrobnosti v následujících kapitolách a v minulých výroþních zprávách.

Individuální podpora pacientů po transplantaci
Na podporu pacientĤ v neuspokojivé finanþní
situaci, zavinČné nemocí a poklesem výdČlku,

vydala nadace v letech 2001-2007 pĜes milion
korun.

Investice do programu transplantací jako celku
Od prvních let své þinnosti nadace podporovala
svými prostĜedky investice na poĜizování nejnutnČjších pĜístrojĤ a zaĜízení pro þinnost hematologických a transplantaþních center a laboratoĜí v ýR, pokud na nČ chybČly finance z
jiných zdrojĤ. Na tyto úþely nadace rozdČlila za

16 let þinnosti prostĜedky ve výši témČĜ deseti
milionĤ korun. Podrobnosti jsou obsaženy
v minulých výroþních zprávách a v þasopisech
NadČje, které jsou k dispozici na internetových
stránkách www.kostnidren.cz.

Projekt „Druhý domov“ - centrum U PRAMENŮ v Plzni
Další z nároþných programĤ - vybudování ubytovacího, vzdČlávacího a rekondiþního centra
pro nemocné v blízkosti transplantaþního centra v Plzni plánovala nadace od r.2000. V r.2003
se z prĤbČžnČ uspoĜených prostĜedkĤ podaĜilo
zakoupit nemovitost v tČsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni, v r.2005 pĜilehlý
pozemek a na jaĜe 2006 byla zahájena rekonstrukce a pĜístavba objektu. V následujícím
roce 30.þervence 2007 bylo nové nadaþní centrum s názvem U PramenĤ otevĜeno. Slouží

nyní jako zázemí pro nemocné, podstupující
transplantace dĜenČ, ubytovává zdarma rodinné
pĜíslušníky pacientĤ, dlouhodobČ hospitalizované ve Fakultní nemocnici PlzeĖ a poskytuje
další služby nemocným v rekonvalescenci.
ZároveĖ je stĜediskem vzdČlávání lékaĜĤ a
zdravotníkĤ v hematologii, onkologii a dalších
oborech medicíny a místem poĜádání osvČtových a kulturních akcí. Aktuální programy centra U PramenĤ a budoucí plány jeho využití
jsou podrobnČji rozvedeny na str. 17.

PĜes své úzké zdravotnické zamČĜení pokraþuje nadace i ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi v ýR. Od r.2004 je þlenem Asociace nadací pĜi Fóru dárcĤ (www.donorsforum.cz) a
podílí se na jeho spoleþných aktivitách.
TémČĜ šestnáct let práce Nadace pro transplantace kostní dĜenČ a její souþasné výsledky by nebyly
myslitelné bez pochopení statisícĤ nezištných lidí v þeském státČ - spolupracujících odborníkĤ, dobrovolných dárcĤ dĜenČ, sponzorĤ, tisícĤ drobných pĜispČvatelĤ a stovek dobrovolných spolupracovníkĤ nadace, kteĜí pomáhají bez nároku na odmČnu. Všem za to upĜímný dík.
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zpráva o činnosti
A. Získávání finanþních prostĜedkĤ a osvČtová práce
ProstĜedky k financování svých programĤ získává nadace zpĤsoby, které byly definovány, odsouhlaseny a jsou pravidelnČ monitorovány správní radou. Aktivity k získávání finanþních prostĜedkĤ
se v mnoha oblastech úzce pĜekrývají s osvČtovou a propagaþní þinností, proto je uvádíme spoleþnČ.
Jedná se o následující:
x Udržování celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníkĤ nadace
x Udržování a rozvíjení kontaktĤ a spolupráce s dárci a sponzory
x PoĜádání nejménČ jedné celostátní akce za rok
x Vydávání vlastních osvČtových médií (webová stránka, 2x roþnČ þasopis NadČje)
x Pravidelná spolupráce s veĜejnými sdČlovacími prostĜedky
x RozšiĜování nadaþního jmČní a jeho úþelné investice

1.

Spolupracovníci nadace

Pomoc dobrovolných spolupracovníkĤ je jedním z hlavních mechanismĤ pĤsobení Nadace
pro transplantace kostní dĜenČ od zaþátku její
existence, a to jak v oblasti osvČty, tak i pĜi
získávání finanþních prostĜedkĤ. Udržování a
rozšiĜování celostátní sítČ spolupracovníkĤ
proto považujeme dále za jeden z nejdĤležitČjších úkolĤ. ýinnost spolupracovníkĤ je centrál-

nČ koordinována, jejím Ĝízením je povČĜena
zodpovČdná referentka nadace.
Jako spolupracovníci nadace pĤsobí Ĝada vyléþených pacientĤ a jejich rodin, ale i mnoho
dalších lidí, kteĜí se pĜihlásili na výzvu a pomáhají nejrĤznČjšími zpĤsoby podle svých þasových a profesních možností.

Počty spolupracovníků nadace v letech 2001 – 2007

Počty spolupracovníků v roce 2007
v jednotlivých krajích

214

171

167

181

203

218

212

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Souþasné aktivity spolupracovníkĤ jsou pestré.
VČtšina z nich pomáhá v osvČtové práci ve
svém regionu pĜi získávání nových dárcĤ dĜenČ
- šíĜí náborové letáky a materiály, spolupracují
s transfúzními stanicemi, poĜádají pĜednášky ve
spolupráci s místními obþanskými organizacemi, podniky a školami, nČkteĜí spolupracují i

s regionálními médii. ěada spolupracovníkĤ
organizuje v místČ bydlištČ drobné akce (kulturní, sportovní þi spoleþenské) jako pĜíležitost
k prezentaci programu nadace þi k uspoĜádání
sbírky. 78 dobrovolných spolupracovníkĤ se
v roce 2007 podílelo na sbírce pomocí stálých
kasiþek.
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akce, pořádané spolupracovníky
Drobných þi vČtších akcí, organizovaných spolupracovníky, probČhly v r.2007 desítky. KromČ
osvČty a informací o cílech nadace pĜinesly vesmČs vČtší þi menší finanþní pĜínos. PĜinést kompletní
informace o všech je na malém prostoru této zprávy stČží možné, proto s omluvou všem ostatním
vybíráme na ukázku alespoĖ nČkolik:
21. 4. Plánská padesátka, Planá u M.Lázní.

14. 5. Setkání s módou, Hradec Králové
Již osmnáctá módní pĜehlídka poĜádaná agenturou D&D91 ve prospČch nadace. Akci s pĜedvádČním kolekcí jarních a spoleþenských modelĤ uvádČla Martina Kociánová, hosty programu byli superstar Michaela Nosková a další
mediálnČ známé osobnosti. Nadace obdržela
výtČžek vstupného 20 650,- Kþ.

Klub þeských turistĤ pĜizval zástupce nadace
k úþasti na své akci a umožnil jim umístit informaþní stánek s tématikou dárcovství dĜenČ
u cíle pochodu v Plané. ZároveĖ byla mezi
úþastníky pochodu uspoĜádána sbírka.
26. 4. TváĜ mČsta þeských královen, Hradec
Králové.
Akci poĜádala modelingová agentura D&D91
pana Otty Tomka, která s nadací spolupracuje
již Ĝadu let a výtČžky svých akcí pravidelnČ
podporuje transplantaþní program. Z fotografií
dvanácti finalistek prvního roþníku soutČže o
titul TváĜ mČsta královen vznikl kalendáĜ, z
jehož prodeje þást pĜipadla nadaci.
3.-4. 5. Sluníþková sbírka, HeĜmanĤv MČstec.

Žáci místní základní školy se v roce 2007 poprvé pĜipojili k modelu nadaþních sbírek s
vlastnoruþnČ vyrobenými a ozdobenými sluníþky z nepeþeného tČsta. Již bČhem první akce
dokázali vybrat ve svém okolí 17 397,50 Kþ.
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16.-25. 5. Barevný svČt, Praha
Výstava obrázkĤ a výrobkĤ dČtí MateĜské školy Trojlístek na Praze 8, poĜádaná v pražské
prodejnČ firmy Optys. Na zahajovací vernisáži
mČli pĜíchozí možnost zakoupit dárky, které
byly následnČ pĜedány dČtem, léþeným na dČtské klinice FN PlzeĖ.
29.-30. 5. Sluníþková sbírka, PlzeĖ
Studenti Gymnázia Lućka Pika v deváté ze
svých pololetnČ opakovaných sluníþkových
sbírek opČt obsadili obchodní domy po celé
Plzni. Sbírka vynesla 169 791,- Kþ.

8. 6. Sluníþková sbírka, Duchcov
Žáci ZŠ v DuchcovČ se k nadaþním sbírkám
pĜidali v r.2007 poprvé, nasbírali 12 973,50 Kþ.

4. – 8. 7. S kolem kolem Prahy
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3. 6. Arabský veþer, Praha
Akce v klubu Tropison v pražské obchodním
domČ Kotva byla zamČĜena na nábor dárcĤ
dĜenČ z etnických menšin. V programu vystoupili arabští a kurdští zpČváci a taneþníci, bČhem
veþera vstoupilo do registru pĜes tĜicet nových
dárcĤ s unikátními transplantaþními znaky.
Celostátní setkání cykloturistĤ v Praze. Souþástí byla prezentace nadace spojená s osvČtou
dárcovství dĜenČ.
20.21. 7. Hurican Rock, Holýšov
3. roþník dvoudenního open-air rockového festivalu z výtČžkem pro nadaci 9 498,- Kþ.

10. 6. Koncert žákĤ ZUŠ, PlzeĖ
Na dobrovolných vstupenkách benefiþního
koncertu žákĤ umČlecké školy v Plzni-se vybralo 826,50 Kþ.
13.-17. 6. Mezinárodní folklorní festival PlzeĖ
27. 9. PĜedstavení divadla Ambrozie, Nový
Hrádek. VýtČžek akce byl 1 200,- Kþ.
23.-24. 10. Sluníþková sbírka, PlzeĖ
Desátá akce Gymnázia Lućka Pika a již tradiþnČ fantastický výsledek: 130 153,- Kþ.
13. 12. Módní pĜehlídka, PlzeĖ
Akce odČvního ateliéru Kirké v plzeĖských
Masných krámech získala nadaci 5 042,- Kþ.
U pĜíležitosti festivalu mČla nadace instalován
informaþní stánek a sbírkovou kasiþku.

19.-20.12. Vánoþní jarmark, Strakonice
Již tĜetí roþník, s výtČžkem 34 696,- Kþ.

21.-22. 6. Sluníþková sbírka, Klatovy
Studenti StĜední zemČdČlské a potravináĜské
školy se úþastnili již podruhé, získali tentokrát
23 883,50 Kþ.
23. 6. DČtský den a fotbalové utkání, ZábĜeh
Fotbal si zahráli osobnosti jako Martin Dejdar,
Aleš Valenta, JiĜí Mádl aj. Na akci se vybralo
2 754,50 Kþ.
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sbírka kasičkami

K nejrozšíĜenČjším aktivitám spolupracovníkĤ
patĜí veĜejná sbírka prostĜednictvím stálých

kasiþek. Uvedená forma sbírky je nadaci povolena výnosem MV ýR z r.1996 a povolení je
pravidelnČ obnovováno Krajským úĜadem
v Plzni, naposledy od kvČtna 2006. Sbírka má
fixní provádČcí pravidla, která jsou trvale pod
pĜísnou kontrolou. Také díky tomu jsou kasiþky v prĤbČhu let jednou z nejlépe monitorovaných þinností spolupracovníkĤ.
Kasiþky spolupracovníci instalují ve svých
mČstech þi obcích na vhodná místa (nákupní
centra, lékárny, úĜady apod.) a starají se o jejich prĤbČžné vybírání.

Výnosy
Výnosy stálých
stálých kasiček
kasiček 1999
1999 –– 2007
2007 (Kč)
(Kč)
Výtěžky stálých kasiček v roce 2007

354 954

785 074

1 030 468

1 237 633

852 629

983 139

1 346 941

1 170 074

618 842

podle krajů

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

V roce 2007 se díky 78 spolupracovníkĤm podaĜilo instalovat na vhodných stálých místech
v rĤzných mČstech a obcích ýR 201 kasiþek,
v nichž se vybralo úhrnem za celý rok
618 842,- Kþ. Proti pĜedchozím dvČma rokĤm
je ve výtČžku sbírky kasiþkami pokles, a to

prakticky ve všech krajích. DĤvodem je zĜejmČ
souþasná velká konkurence v podobných aktivitách mezi pĜibývajícím množstvím neziskových organizací. PĜesto považujeme množství
vybraných pĜíspČvkĤ pro program nadace za
velmi pĜínosný.

semináře spolupracovníků
ěadu let poĜádá nadace pro své spolupracovníky pravidelné semináĜe, spojené se vzájemnou
diskusí, výmČnou rad a zkušeností. Deváté setkání probČhlo 7.- 9. záĜí 2007, poprvé v plzeĖském centru U PramenĤ. Úþastnilo se 38 nejaktivnČjších spolupracovníkĤ ze všech krajĤ.
KromČ aktuálních novinek z práce nadace a
plánĤ do budoucna se našel þas i na pĜátelské
popovídání. ZávČry jednání byly pak rozeslány
i všem ostatním, kteĜí se z rĤzných dĤvodĤ
úþastnit nemohli. PĜíští rok se sejdeme opČt.
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2.

Dárci a sponzoĜi

Získávání vČtších dárcĤ a sponzorĤ programu
je úkol nelehký, pĜesto k plnČní úkolĤ nadace
extrémnČ dĤležitý. Správní rada nadace trvale
vyvíjí maximální snahu o získání nových sponzorĤ a zároveĖ prohloubení spolupráce se

sponzory dosavadními. Souþástí toho je hledání
veškerých zpĤsobĤ vzájemnČ výhodné a zajímavé spolupráce, pĜesné informování o použití
vČnovaných prostĜedkĤ a vhodné zveĜejĖování
jejich pomoci.

Vývoj
Vývojfinančních
finančníchpříspěvků
příspěvkůdarovacími
darovacímiaasponzorskými
sponzorskýmismlouvami
smlouvami

1 6 18 640

2 267 500

2 606 500

2 416 790

1 871 950

3 161 566

5 113 088

6 110 968

2000 – 2007 (Kč)
2000 – 2007 (Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

gen.sponzor SAZKA, a.s.

Darovacími smlouvami se v r.2007 nadaci podaĜilo získat zatím nejvyšší sumu pĜíspČvkĤ za
posledních léta. V roce 2007 uzavĜelo s nadací
smlouvy na poskytnutí finanþního daru 79 subjektĤ, z toho 50 smluv bylo na dary ve výši 10
tisíc Kþ a více.
NejvČtším sponzorem Nadace pro transplantace
kostní dĜenČ je v posledních osmi letech akciová spoleþnost SAZKA, který pĜispívá nadaci
þástí svých výnosĤ. V r.2007 to byl opČt 1 milion Kþ. UpĜímnČ za to dČkujeme.
ÚþetnČ obdržela nadace v r. 2007 na podkladČ
darovacích smluv celkem 6 110 968,- Kþ, kam
zapoþítáváme i pĜíspČvky na podkladČ nČkolika

ostatní darovací smlouvy

smluv, uzavĜených v závČru roku r. 2006 a
proúþtovaných v r.2007. V grafu nejsou zapoþítány þástky ze smluv, uzavĜených na sklonku
r.2007, které nadace obdržela úþetnČ až zaþátkem následujícího roku 2008.
S podČkováním uvádíme na dalších dvou stranách jména osob a spoleþností, které vČnovaly
finanþní þástky deset tisíc korun a více, významné vČcné dary a služby. StejnČ upĜímnČ
ale dČkujeme i všem ostatním pĜispČvatelĤm a
pomocníkĤm, kteĜí vČnovali þástky menší.
V programu pomoci þlovČka þlovČku nejsou
žádné dary malé.
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Finanční dary na základě darovacích smluv na částku 10 000 Kč a více
SAZKA, a.s., generální sponzor nadace
Janssen-Cilag, a.s., Praha
American Chance Casinos Č.Kubice
Nadace ČEZ *
Plzeňský Prazdroj a.s. Plzeň – program Občanská volba
Spolek Plzeňských Právovárečníků – program Občanská volba **
Pfizer, s.r.o., Praha
Amgen, s.r.o., Praha
Roche, s.r.o. Praha
BIS, a.s. Plzeň
Top Vision, s.r.o. Praha
BEST, a.s. Rybnice
Immunotech a.s. Praha
Ing. Jiří Brabec, Zruč
Lasselsberger, a.s. Plzeň
Klára Donathová, Praha
ETIGRAF, s.r.o.
FIDES Agro, s.r.o. Šardice
JUDr. Daniela Hofmannová, Praha
SERVIS CLIMAX, a.s. Vsetín
HESTEGO, s.r.o. Vyškov
JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov
Zlínský kraj – město Zlín
Alzasoft, s.r.o. Praha **
Nemos Plus, s.r.o. Ostrov
Scintilla s.r.o. Jihlava
Komunitní nadace Euroregion Labe
Astra Zeneca Czech Republic, Praha
Pavel Severa, Litomyšl
JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň
MUDr. Jiřina Brzáková, Kolín
KLAS BOHEMIA, a.s. Zruč-Senec
MIFER, s.r.o., Praha
SATARA, s.r.o. Plzeň
JUDr. Blanka Burdová, Opava
Jaroslav Blažej, Horní Slavkov
JUDr. Jiří Fleischer, Brno **
Mgr. Zdeňka Masopustová, Liberec
NOSTRA, s.r.o. Aš
Mgr. Karolína Otevřelová, Vyškov
SATRA, s.r.o., Mělník
JUDr. Alice Sedláková, Brno
Sdružení Šance, Olomouc
JUDr. Jarmila Váňová, Uherské Hradiště
JUDr. Libuše Vildová, Praha

*

1 000 000,- Kč
550 000,- Kč
500 000,- Kč
500 000,- Kč
500 000,- Kč
500 000,- Kč
300 000,- Kč
250 000,- Kč
200 000,- Kč
160 000,- Kč
130 000,- Kč
126 258,- Kč
122 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
40 000,- Kč
40 000,- Kč
40 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
24 300,- Kč
22 960,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
14 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

PĜíspČvek na základČ darovací smlouvy z roku 2007.
PĜedchozí pĜíspČvek Nadace ýEZ ve výši 500 000 Kþ, složený na základČ smlouvy na úþet ýeského národního registru dárcĤ dĜenČ 1.3.2006, byl na základČ dodatku ke smlouvČ pĜesunut na
úþet nadace 25.5.2007. Uvedená suma je zapoþtena v souhrnu úþetní závČrky na str. 28.
** Smlouva z roku 2006, þástka pĜevedena na úþet nadace v r.2007.
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Finanční dary > 10.000.- Kč v r.2007 převodem na účet (bez vystavené smlouvy)
PĜesnČjší specifikace dárcĤ bankou neuvedeny
Bristol Myers Squibb, s.r.o. Praha
Amgen, s.r.o. Praha
Miroslav Šafr
Václav Novák, Stavebniny
Ing. Petr Henych
MUDr. František Kulic
Ing. Eduard Siman
Mgr. Milena Baloušová
Město Česká Lípa
Miloslav Lukeš
Ing. Libuše Hrabětová
Petr Lukášek
Ústav molekulární genetiky
Richard Beneš
Miroslav Haban
David Procházka
Mgr. Pavel Samek
Pavel Straka
Dana Šimůnková

277 450,- Kč
27 025,- Kč
25 000,- Kč
24 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
18 000,- Kč
17 942,- Kč
15 000,- Kč
14 000,- Kč
13 000,- Kč
11 234,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Věcné dary a služby 2007 za základě uzavřené smlouvy
Fujitsu Siemens Computers – dar 17 počítačů Esprimo v ceně
Lesní společnost Stříbro, a.s. – okrasné dřeviny v ceně
Moser, a.s. Karlovy Vary – výroční ceny nadace v ceně
Astra Zeneca Czech Republic, Praha – předplatné odborného časopisu v ceně
Ing. E. Šiman, Karlovy Vary – DVD přehrávač v ceně
Organizační kancelář Praha – bezplatný finanční audit v ceně
DPD CZ s.r.o. Říčany – bezplatné přepravní služby při akci Kapka v ceně

Za uvedené významné dary a služby upĜímnČ
dČkujeme. Stejný dík samozĜejmČ patĜí i dalším
spoleþnostem a jednotlivcĤm, kteĜí nadaci poskytují významné bezplatné služby bez uzavĜení smlouvy: jmenovitČ agentuĜe Donath-Burson
za významnou pomoc v mediální a PR oblasti,
agentuĜe Newton za bezplatný monitoring tis-

750 000,- Kč
145 000,- Kč
140 000,- Kč
28 494,24 Kč
19 489,50 Kč
11 900,- Kč
5 622,- Kč

ku, agentuĜe Leo Burnett Advertising za opakovanou pomoc v oblasti reklamy a mnoha
mnoha dalším.
DČkujeme také upĜímnČ všem, kteĜí dary a
služby nejrĤznČjšího druhu pĜislíbili do následujících období.
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Drobné finanční příspěvky
DárcĤ a pomocníkĤ, kteĜí nadaci podpoĜili vČtšinou bez udání svého jména, jsou tisíce. PrávČ
souþet drobných pĜíspČvkĤ, aĢ již pĜímým zasíláním na úþet, poštovními poukázkami nebo

rĤznými sbírkami, tvoĜí po léta jeden z hlavních zdrojĤ finanþních pĜíjmĤ nadace. Proto
všem tČmto tisícĤm anonymním pĜispČvatelĤm
patĜí stejnČ upĜímné podČkování.

Vývoj příspěvků, zasílaných na účet (Kč)

2007

Vývoj drobnČjších pĜíspČvkĤ v jednotlivých
létech odráží úroveĖ mediálního pĤsobení nadace na veĜejnost. Frekvence pĜíspČvkĤ na úþet
kopíruje napĜ. období rozesílání osvČtového
þasopisu NadČje. Zatím rekordní byl rok 2002,
kdy probíhala intenzivní kampaĖ na nábor dárcĤ dĜenČ prostĜednictvím TV NOVA. PĜesto, že
se v r. 2007 z úsporných dĤvodĤ žádná organizovaná kampaĖ nerealizovala a náklad þasopisu
NadČje zĤstává dlouhodobČ stejný, pĜíspČvky
pĜímými platbami na úþet zĤstávají poslední tĜi
léta stabilní, což považujeme za úspČch.

400 387

1 994 078

2006

563 388

2 128 077

2005

494 608

1 925 633

2004

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

1 058 562

1 390 096

Vývoj příspěvků poštov. poukázkami (Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PĜíjmy poštovními složenkami jsou poslední tĜi
léta nižší, což nepochybnČ odpovídá odklonu
veĜejnosti od posílání drobných þástek touto
formou pro relativnČ vysoké poplatky a ztrátu
þasu pĜi cestČ na poštu. Budoucí vývoj bude
zĜejmČ pĜát spíše pĜevodĤm drobných þástek
formou internetového bankovnictví þi pĜíspČvkĤm formou dárcovských SMS. PĜesto pĜíjem
více než 400 tisíc korun složenkami v loĖském
roce není zanedbatelný a považujeme jej stále
za velký pĜínos.

Dárcovské sms - projekt DMS
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100 737

163 360

541 600

Příspěvky formou DMS 2004 – 2007 (Kč)
3 846

Od záĜí 2004 je nadace zapojena do projektu
DMS ve spolupráci Fóra dárcĤ a Asociace provozovatelĤ mobilních sítí. Zaslání textové zprávy DMS KOSTNIDREN na þíslo 87777 stojí
odesilatele 30 Kþ, z nich nadace získá 27 Kþ
(blíže www.darcovskasms.cz).
V pĜíjmech DMS byl pro nadaci zatím nejúspČšnČjší rok 2005 díky dvČma bezplatným
kampaním TV NOVA a TV Prima. V dalších
dvou letech se nadaci nepodaĜilo vČtší kampaĖ
zorganizovat a DMS propaguje pouze na stránkách þasopisu NadČje, pĜi drobných akcích a

2004 2005 2006 2007

pĜíležitostnými inzeráty v tisku. Díky tomu
také pĜíjem formou DMS v poslední dobČ poklesl. Nadace hledá napĜíštČ jiné efektivní cesty, jak pĜíspČvky DMS lépe medializovat.

3. Celostátní akce v roce 2007
KAPKA 2007
KAPKA je od r. 1999 pravidelnou celostátní
akcí ve spolupráci nadace s organizací Junák svaz skautĤ a skautek ýR. Jeden þervnový víkend se na desítkách benzinových þerpacích
stanic objeví mladí lidé, kteĜí nabízejí umytí
skel u automobilĤ, rozdávají propagaþní materiály nadace a zároveĖ získávají pro spoleþný
program drobné finanþní pĜíspČvky. Tradici
sbírky založili pĜed jedenácti lety studenti

gymnázia Lućka Pika v Plzni. Nápad a iniciativu pozdČji pĜevzali plzeĖští skauti
z roverského kmene Šambala, kteĜí pĜevzali
koordinaci akce mezi dalšími skautskými oddíly na celorepublikové úrovni. Od roku 1999
bČží KAPKA ve všech krajích, informace zveĜejĖují
organizátoĜi
každoroþnČ
na
www.skaut.cz/kapka.

Vývoj KAPKY 1999 – 2007: počet míst konání
185

Výtěžky sbírky 1999 – 2007 (Kč)

165

160

157

139

136

122

82
54

2007

poþet þerpacích stanic

9. celostátní roþník KAPKY se konal o víkendu
15.-17. þervna 2006 opČt pod mottem „SpoleþnČ proti leukémii“, tentokrát na 122 benzinových þerpadlech ve 45 mČstech a obcích ýR.
Úþastnilo se jí na 750 mladých lidí ze 43 junáckých a roverských skupin. Za dobrovolný
pĜíspČvek do kasiþky nabízeli skauti ĜidiþĤm

796 295

2006

45

900 422

2005

53

752 961

2004

58

760 636

2003

66

698 812

2002

51

619 962

2001

poþet mČst

67

524 689

2000

46

371 745

1999

36

165 000

18

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

kromČ umytí skel také letáky a informace o
dárcovství dĜenČ. Mezi skauty probČhl již tĜetí
roþník soutČže o nejzdaĜilejší fotodokumentaci
akce, v nČkterých mČstech se konaly o víkendu
navíc i besedy s lékaĜi a dárci dĜenČ, kytarové
koncerty a další program pro úþastníky.

Místa konání KAPKY 2007

KromČ úctyhodného finanþního výtČžku 796 295,- Kþ pĜinesla Kapka 2007 opČt nezpochybnitelný
osvČtový efekt pro veĜejnost a všem zúþastnČným vČdomí vykonané správné vČci ve smyslu roverského hesla „Sloužím“. Všem zúþastnČným upĜímnČ dČkujeme!
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Výroční slavnost nadace Poděkování dárcům 2007
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Jednou z nejmilejších akcí nadace je každoroþní slavnost PodČkování, urþená dárcĤm, kteĜí
v uplynulém roce podstoupili odbČr dĜenČ pro
záchranu života tČžce nemocných pacientĤ, i
osobnostem a subjektĤm, pĜinášejícím programu nadace významnou pomoc. Díky pochopení
pražského Obecního domu mohla být výroþní
slavnost uspoĜádána 27.4. 2007 za zvýhodnČ-

ných podmínek opČt ve Sladkovského sále OD
v Praze. KromČ mnoha známých osobností
poctili veþer svou pĜítomností patroni nadace
JiĜina Jirásková a kardinál Mons. Miloslav Vlk.
Jen první dáma a patronka nadace Ing.Livia
Klausová se tentokráte musela omluvit pro
úþast na státní zahraniþní cestČ. PĜesto oslovila
pĜítomné alespoĖ milým pozdravným dopisem.

Úvod veþera patĜil rekapitulaci patnácti let þinnosti nadace a ýeského národního registru dárcĤ dĜenČ. Jako každoroþnČ pak následovalo
vyhodnocení a pĜedání výroþních cen. Cenu za
nejvČtší sponzorský dar obdržela již pošesté
spoleþnost SAZKA, a.s., která vČnovala do

spoleþného programu transplantací v pĜedchozím roce další milion korun. Cena za nemateriální pomoc byla pĜi této jubilejní pĜíležitosti
udČlena patronĤm nadace za mimoĜádnou
morální podporu programu transplantací
v uplynulých patnácti letech.

Slavnosti se zúþastnilo osmadvacet dobrovolných dárcĤ, kteĜí podstoupili odbČr v pĜedchozím roce. KromČ upomínkových cen od svČtoznámé sklárny Moser obdržel každý z nich
z rukou nadaþních patronĤ originální grafiku
mistra OldĜicha Kulhánka, kterou svými podpisy doplnili vyléþení pacienti.

ZávČr veþera pĜipadl pak zcela mimoĜádné události – seznámení malé pacientky, transplantované pĜed pČti lety pro leukémii, s dosud neznámým dárcem, který jí zachránil život. Jedno
oko pĜi tom nezĤstalo suché. Dárce Petru Papež
obdržel pĜi této pĜíležitosti zvláštní cenu Adolfa Borna – jeho originální obraz.

4.

Vlastní osvČtová média

Webové stránky www.kostnidren.cz

Vlastní rozsáhlé internetové stránky provozuje
nadace jako prostĜedek informování odborníkĤ
i nejširší veĜejnosti o svých programech i þinnosti ýeského národního registru dárcĤ dĜenČ.
Stránky s možností pĜímé elektronické komunikace jsou pravidelnČ aktualizovány a pokrývají všechny novinky v dČní obou organizací.

v ýR, do vybraných zdravotnických zaĜízení a
dalším pĜíznivcĤm nadaþního programu. Jako
prostĜedek komunikace s registrovanými dárci
dĜenČ se spolupodílí na tom, že dárci ýNRDD
jsou trvale proškolováni a úbytek z databáze
registru je minimální. ZároveĖ þasopisy slouží i
jako osvČtový materiál pro veĜejnost pĜi rĤzných akcích a jako forma podpory veĜejných
sbírek. NárĤst poþtu drobných pĜíspČvkĤ rĤznými formami se pravidelnČ projevuje
v mČsících krátce po rozeslání þasopisu.

Časopis Naděje
ýasopis NadČje nadace vydává dvakrát roþnČ
v nákladu 50 000 výtiskĤ. Je rozesílán všem
registrovaným dárcĤm dĜenČ, spolupracovníkĤm nadace, na všechny transfúzní stanice

5. Spolupráce s veĜejnými sdČlovacími prostĜedky
ÚspČšnost práce nadace je závislá na pomoci veĜejnosti, pro jejíž získání je spolupráce se sdČlovacími prostĜedky klíþová. PĜi zprostĜedkování mediálních kontaktĤ v prĤbČhu vČtších akcí pomáhá
nadaci léta bezplatnČ agentura DBM, s.r.o. Praha, pĜi kontaktech s médii na regionální úrovni se
podílejí i samostatné aktivity nadaþních spolupracovníkĤ. Monitoring tisku poskytuje nadaci bezplatnČ spoleþnost Newton, I.T. Praha. Rok 2007 byl z hlediska mediální strategie relativnČ úspČšný,
v úsilí je ovšem tĜeba nadále pokraþovat.
Noviny a časopisy
Podle monitoringové služby vyšlo v roce 2007
v tisku celkem 284 þlánkĤ na témata, komentující þinnost nadace a její programy. 53 þlánkĤ
bylo publikováno v celostátních denících a
þasopisech, 231 v regionálním tisku. VČtšina
þlánkĤ komentovala aktuálnČ probíhající nadaþní akce (22 sbírku KAPKA, 30 sluníþkové
sbírky, 14 sbírky kasiþkami, 99 další akce. 38
þlánkĤ se vČnovalo tématu dárcovství dĜenČ
vþetnČ náboru dobrovolníkĤ z etnických minorit a programu transplantací obecnČ. 75 þlánkĤ
þi krátkých zpráv referovalo o otevĜení a programu nadaþního centra U PramenĤ, pČt se
vČnovalo konkrétním pĜíbČhĤm transplantovaných pacientĤ, dva sponzoringu a reklamní
problematice.

Televize a rozhlas
ýT1 a ýT24 v hlavním zpravodajství 28.4.
zaĜadilo vstup z výroþního veþera nadace PodČkování dárcĤm, zprávy o místních akcích se
objevovaly opakovanČ v rĤzných regionálních
TV aktualitách. Zástupci nadace bylo opakovanČ hosty rozhlasových poĜadĤ na ýRo1Radiožurnálu, ýRo PlzeĖ a dalších vysílání
regionálních stanic.
Elektronická média
Novinky ve vývoji transplantaþní medicíny,
dárcovství dĜenČ a z nČkterých akcí se podaĜilo
opakovanČ umístit na navštČvovaných zpravodajských serverech typu aktualne.cz, tyden.cz,
ceskenoviny.cz, rozhlas.cz, neziskovky.cz,
businessworld.cz, digiweb.cz a dalších.
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6. Investice nadaþního majetku – centrum U PRAMENģ

17
7

ZpĤsob uložení a zhodnocování majetku
k plnČní nadaþního poslání považuje správní
rada nadace za základní strategickou podmínku
fungování organizace, o to lepší však, mĤže-li
zároveĖ sloužit i dalším programovým cílĤm
nadace, tj. pomoci nemocným, programĤm
vzdČlávání a dalším. Z uvedeného dĤvodu investovala nadace již v roce 2003 þást finanþních
rezerv do koupČ nemovitosti v tČsném sousedství areálu Fakultní nemocnice v Plzni, kterou
pĜechodnČ používala jako ubytovací penzion pro
rodiny nemocných, transplantovaných ve FN
PlzeĖ. Protože kapacita zaĜízení nepostaþovala

potĜebám zázemí nejvČtšího transplantaþního
centra v ýR, pĜikoupila nadace v r.2005 další
pĜilehlý pozemek a na jaĜe 2006 zahájila kompletní rekonstrukci a pĜístavbu objektu s pracovním názvem projektu „Druhý domov“. Stavba byla s využitím pĜedchozích finanþních rezerv a za pomoci Ĝady sponzorĤ dokonþena
v první polovinČ roku 2007 a 30.þervence bylo
nové multifunkþní centrum s názvem U
PRAMENģ uvedeno do provozu. Slavnostního
otevĜení se kromČ hlavních pĜispČvatelĤ stavby
úþastnili patronka nadace JiĜina Jirásková a plzeĖský biskup Mons. František Radkovský.

Centrum U PRAMENģ je nejen majetkovou
investicí, z jehož pronájmu mĤže nadace v budoucnu þerpat prostĜedky k plnČní svých programových cílĤ. PĜedevším je prostĜedím, kde
se samotné tyto cíle mohou realizovat. Jde o
hotelové centrum s kapacitou dvaceti dvoulĤžkových hostinských pokojĤ s bezbariérovým
pĜístupem, stravovacím provozem, tČlocviþnou
a zaĜízením pro rĤzné rehabilitaþní služby, se
seminární místností pro rĤzná školení a výukové programy a dalšími prostory využitelnými k
osvČtovým, poradenským i kulturním úþelĤm.
Od poloviny roku 2007 zde mohou bezplatnČ
bydlet rodiny nemocných, dlouhodobČ hospitalizovaných ve FN PlzeĖ a podstupujících
transplantace a další nároþné medicínské výkony, u nichž pĜítomnost blízkých zvyšuje psychický i zdravotní komfort a zlepšuje léþebné

výsledky. Pro nemocné v rekonvalescenci se tu
pĜipravují cílené rehabilitaþní služby, psychologické, sociální a právní poradenství, které jim
usnadní návrat do plnohodnotného života. ProbČhlo a probíhá zde Ĝada školení lékaĜĤ a zdravotnických pracovníkĤ, konají se tu setkání
nadaþních spolupracovníkĤ, semináĜe a náborové akce pro dobrovolné dárce dĜenČ, pĜipravují se osvČtové a školící akce pro širokou veĜejnost.
AktuálnČ volná kapacita centra je poskytována
na základČ smlouvy ýeskému národnímu registru dárcĤ dĜenČ, o.p.s. k doplĖkové þinnosti a
s získávání dodateþných finanþních prostĜedkĤ
z ubytovacích služeb pro veĜejnost a z poĜádání
vhodných kulturních akcí. Ty pak na neziskovém principu plynou zpČt do hlavních programĤ obou organizací.

B. Grantové programy
Podle svého statutu z r. 1999 mĤže Nadace pro transplantace kostní dĜenČ poskytovat grantové pĜíspČvky do následujících oblastí:
1.
Podpora dárcovství kostní dĜenČ
2.
Podpora vzdČlání v hematologii, onkologii a transplantaþní medicínČ
3.
Podpora pacientĤ po transplantaci
4.
Investiþní podpora transplantaþních center a transplantaþní medicíny jako celku
5.
Podpora výzkumu v oblasti hematologie, onkologie a transplantaþní medicíny
Nadaþní pĜíspČvky do uvedených programĤ
pocházejí ze dvou zdrojĤ: z výnosĤ prostĜedkĤ privatizace, pĜidČlených nadacím ve
dvou etapách z Nadaþního investiþního fondu Fondu národního majetku (NIF), které
podléhají zvláštnímu režimu kontroly a
v následných kapitolách finanþní zprávy je

vyþleĖujeme oddČlenČ, a z ostatních pĜíjmĤ
nadace – NENIF. V této þásti zprávy, pojednávající o plnČní programových cílĤ nadace, uvádíme veškeré granty souhrnnČ.
Pravidla udílení nadaþních grantĤ jsou veĜejnČ k dispozici na internetové stránce
www.kostnidren.cz a v kanceláĜi nadace.

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty v roce 2007
celkem 1 871 761,71 Kþ

Výdaje na granty v jednotlivých letech se
Ĝídily potĜebou podpory jednotlivých oblastí
transplantaþního programu a stavem volných prostĜedkĤ nadace v pĜíslušných
létech. NejvČtší podíl z nich byl vydán na
rozvoj dobrovolného dárcovství dĜenČ, kde
náklady na vyšetĜení transplantaþních znakĤ
dobrovolníkĤ, vstupujících do registru dárcĤ, nehradí ani stát, ani zdravotní pojišĢovny. PotĜeba podpoĜit rĤst ýeského národního
registru dárcĤ dĜenČ byla nejvČtší v první
polovinČ jeho existence, kdy registr dosud

6 604 030

3 753 700

8 887 489

3 592 809

3 664 809

2 898 132

1 494 895

1 871 762

dárcovství
dřeně
77 %

Vývoj výdajů za granty 1999-2007

podpora
pacientů
2%

7 027 000

vzdělávání
21%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

nemČl žádné pĜíjmy za služby pĜi vyhledávání dárcĤ z databáze pro konkrétní nemocné (ty nyní do urþitého limitu hradí zdravotní pojišĢovny pĜíslušných nemocných). Výjimeþný byl i rok 2002, kdy díky intenzivní
kampani na nábor dárcĤ prostĜednictvím TV
NOVA bylo do registru zaĜazeno pĜes 5000
nových dárcĤ. V letech 2006-2007 byla nadace naopak nucena grantové programy
þásteþnČ omezit v souvislosti s výdaji na
stavbu nadaþního centra U PRAMENģ
(str.17 a str. 28-29 finanþní þásti zprávy).
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1. Podpora dárcovství kostní dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2007 celkem 1 450 000,- Kč
Podpora dárcovství dĜenČ zĤstala stejnČ jako
v letech minulých pĜednostním programem
nadace, který zatím není nahraditelný
z jiných zdrojĤ. Najít vhodného dárce dĜenČ
potĜebuje u nás roþnČ pro záchranu svého
života nČkolik set pacientĤ, vČtšinou mladých lidí i dČtí. Mnozí jej stále nenacházejí.
VyšetĜení tkáĖových znakĤ, na jejichž základČ se provádí výbČr vhodných dárcĤ dĜenČ pro konkrétní nemocné, jsou složité a
nákladné laboratorní metody. VyšetĜení
každého nového dobrovolníka, vstupujícího
do registru dárcĤ dĜenČ, stojí 2 000 – 4 000
Kþ, u nových dárcĤ, zaĜazovaných do registru, je ale do souþasnosti nehradí ani stát, ani
zdravotní pojišĢovny a vlastní pĜíjmy registrĤ za služby pĜi vyhledávání vhodných dárcĤ ze svých databází pro konkrétní nemocné
jsou doposud limitované. K udržení frek-

vence náboru nových dárcĤ proto nadace
pĜidČlila v r. 2007 na základČ žádosti a výbČrového Ĝízení þtyĜi granty v celkové výši
1 450 000,- Kþ ýeskému národnímu registru
dárcĤ dĜenČ (ýNRDD) k þásteþné úhradČ
nákladĤ na typizaci dárcĤ dĜenČ, novČ vstupujících do registru v devíti dárcovských
centrech (Brno, ýeské BudČjovice, Hradec
Králové, Most, Ostrava, Olomouc, PlzeĖ,
Praha a Ústí nad Labem), na vydání edukaþních materiálĤ pro dárce a na vývoj nových
metod pĜi manipulaci s dárcovskými štČpy.
Díky této podpoĜe mohlo být v roce 2007
získáno k zápisu do ýNRDD a kvalitnČ vyšetĜeno 1 440 nových mladých dobrovolníkĤ. Poþet þlenĤ databáze ýNRDD tak dosáhl v závČru r.2007 celkového poþtu 32 118,
z toho 83% þlenĤ registru je aktuálnČ ve
vČku do 45 let (54% do 35 let).

Vývoj databáze dárců ČNRDD 1992 - 2007
novČ registrovaní v daném roce
29 773

poþet dárcĤ v databázi
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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 1 422 1 440

Dlouhodobý nárĤst databáze ýNRDD je
zhruba stabilní v rozmezí 1500-2000 nových
dárcĤ roþnČ, což odpovídá finanþním zdrojĤm registru a nadace v daném roce. Výjimky smČrem vzhĤru pĜedstavovaly pouze
první léta existence registru a dále rok 2002,
mimoĜádný díky intenzivní náborové kampaní prostĜednictvím TV NOVA, probíhající
celé jaro 2002. PĜi nezvýšené rychlosti rĤstu
databáze je kladen dĤraz pĜedevším na kvalitní výbČr novČ registrovaných dárcĤ a vy-
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sokou úroveĖ vyšetĜení jejich transplantaþních znakĤ. ZávČrem roku 2007 má 81%
þlenĤ ýNRDD urþeny transplantaþní znaky
na pĜesnými DNA metodikami, což mimoĜádnČ zefektivĖuje proces výbČru dárcĤ pro
konkrétní nemocné. Cílená osvČtová práce,
na níž se nadace intenzivnČ podílí, se zamČĜuje na nábor nových dárcĤ s unikátními
transplantaþními znaky z Ĝad národnostních
minorit, které doposud nemají zastoupení
v jiných registrech kdekoliv na svČtČ.

Vývoj počtů žádostí o vyhledání dárce v ČNRDD

ý
V roce 2007 Ĝešil ýeský
národní registr hledání vhodného dárce pro 252 þeských a pro
445 zahraniþních pacientĤ. Mírný pokles
žádostí ze zahraniþí v posledních tĜech letech odpovídá zpĜesnČní samotného postupu
výbČru dárcĤ v mezinárodních databázích,
kde je v souvislosti se stoupající úrovní typizací postup hledání dárce cílenČjší a ubývá
tak poþet pozdČji nevyužitých „pĜedbČžných“ žádostí. ýNRDD má v každém pĜípadČ výsadní postavení v ýR a vysokou kvali-

tou a rychlostí svých služeb si udržuje vysoký kredit i z pohledu mezinárodních odborných center, a to i pĜes souþasnou mimoĜádnou mezinárodní konkurenci.
PrĤmČrná doba od podání žádosti ze strany
transplantaþního centra do koneþného urþení
dárce v databázi ýNRDD se díky organizaci
a vysoké úrovnČ práce jejích laboratoĜí pohybuje v rozmezí 2 - 4 týdnĤ (v závislosti na
aktuálnČ vznesených požadavcích transplantaþních center).

Vývoj počtu nepříbuzenských transplantací dřeně prostřednictvím ČNRDD
1993-2007
celkem
487 život
zachraňujících
výkonů
1993-2007
celkem
487 život
zachraĖujících
výkonĤ
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Jen v samotném roce 2007 dostalo díky programu ýeského národního registru životní
šanci 85 tČžce nemocných lidí, z toho 75
v ýeské republice a 10 v zahraniþí.V létech
1993 - 2007 bylo prostĜednictvím ýNRDD
provedeno celkem už 487 nepĜíbuzenských
transplantací dĜenČ u nemocných, jejichž
šance na uzdravení jinou cestou byla mini-
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mální nebo žádná. 284 z tČchto transplantací
bylo realizováno díky daru krvetvorných
bunČk þeských dárcĤ - þlenĤ ýNRDD. 201
transplantací v ýR bylo provedeno díky
mezinárodní výmČnČ a získání krvetvorných
bunČk od dárcĤ ze zahraniþí, dvakrát mohl
ýNRDD vybrat nejvhodnČjšího dárce
z druhého þeského registru – CBMD Praha.
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O vysoké efektivitČ práce a mezinárodního uznání ýNRDD svČdþí
mimo jiné udČlení nejprestižnČjšího
ocenČní registru, akreditace SvČtové
asociace dárcĤ dĜenČ (World Marrow
Donor Association – WMDA)
v bĜeznu 2005. ýNRDD ji získal po roþním
nároþném akreditaþním Ĝízení jako þtvrtá
dárcovská organizace na svČtČ z tehdejšího
celkového poþtu 58 registrĤ ve 43 zemích
Evropy i zámoĜí. PĜesto, že svou velikostí

ýNRDD stČží mĤže konkurovat
nČkolikamilionovým
registrĤm
napĜíklad v USA þi NČmecku, z
hlediska efektivity a využitelnosti své
databáze je hodnocen na nejvyšších
svČtových pĜíþkách. V poslední
statistice WMDA je v poþtu realizovaných
odbČrĤ vlastních dárcĤ na velikost své databáze hodnocen jako tĜetí nejefektivnČjší na
svČtČ. AktuálnČ každá stá transplantace na
svČtČ se realizuje prostĜednictvím ýNRDD.

2. Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii
a transplantační medicíně
Na grantový program vydáno v roce 2007 celkem 391 561,71 Kč
ÚspČšnost onkologické léþby a transplantací
závisí velice úzce na vzdČlanosti a zkušenosti zdravotníkĤ jak specializovaných center, tak i terénních lékaĜĤ a zdravotních
sester, kteĜí pĜicházejí s pacientem do denního kontaktu. StejnČ tak je trvale nutné
zvyšovat úroveĖ znalostí samotných pacientĤ o jejich nemoci a léþení. Nadace proto
podporuje nČkolik let úþast þeských lékaĜĤ i
sester na domácích i zahraniþních vzdČlávacích kursech pĜíslušných oborĤ a rozvoj
edukací nemocných.
PĜesto, že v roce 2007 musely být grantové
programy nadace redukovány z dĤvodĤ výdajĤ na stavbu nadaþního centra U
PRAMENģ (str. 17 zprávy), správní rada
nadace udČlila na základČ výbČrového Ĝízení
pĜíspČvky dvČma zdravotním sestrám a jedné lékaĜce k aktivní úþasti na mezinárodních
odborných sjezdech, jeden grant k zajištČní
pĜedplatného prestižních mezinárodních
odborných þasopisĤ s tématikou transplanta-

cí dĜenČ a pĜíspČvky dvČma pacientským
sdružením k jejich osvČtové þinnosti. Specifikace jednotlivých grantĤ jsou uvedeny
v rozboru finanþních výdajĤ na str. xx.
Mimo granty konkrétním subjektĤm se nadace podílela na vydání publikace pro nemocné, která laicky srozumitelnou formou
popisuje jednotlivé fáze transplantace dĜenČ
i možná úskalí rekonvalescence. Text obsahuje vysvČtlující schemata, kresby, fotografie
i
výpovČdi
konkrétních pacientĤ,
kteĜí
transplantací
prošli. Publikace vyšla v bĜeznu 2007 a
nyní je zdarma poskytována
nemocným
všech
þeských
transplantaþních center. V pdf formČ je
umístČna i na nadaþní
internetové stránce www.kostnidren.cz.

3. Podpora pacientů po transplantaci dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2007 celkem 30 200,- Kč
Granty byly poskytnuty na základČ schválení individuálních žádostí dvaceti pacientĤ
s bydlištČm ve vzdáleném regionu ýR þi na
Slovensku k podpoĜe nákladĤ pĜi ubytování

jejich rodinných pĜíslušníkĤ v místČ
transplantaþního centra FN PlzeĖ bČhem
jejich dlouhodobé hospitalizace. Jejich jména z etických dĤvodĤ nezveĜejĖujeme.

4. Investiční podpora transplantačních center a laboratoří v ČR
5. Podpora výzkumu
Granty v souvislosti s úsporami v roce 2007 uděleny nebyly
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rozbor hospodaření nadace 2007
Souþástí výroþní zprávy jsou prvoĜadČ legislativnČ pĜedepsané výkazy roþní úþetní závČrky
(uvedené od str. …..) a výrok auditora. SouþasnČ nadace pĜedkládá i podrobnČjší vlastní údaje, aby hospodaĜení doložila pro veĜejnost co nejpĜesnČji.

A. Nadaþní jmČní a vedlejší jmČní nadace
1. Nadační jmění
Reálná hodnota nadačního jmění k uzávěrce 31. 12. 2007:
z toho:
Podílové listy CS EF Swiss Blue Chips
Podílové listy CS Equity Fund USA
Podílové listy Pioneer Trust
Podílové listy SIS Sporoinvest
Podílové listy Pioneer BF
Balancovaný podílový fond nadací ŽB TRUST (NIF)
V roce 2007 nedošlo k žádnému navýšení
ani snížení nadaþního jmČní. Dle platné
úþetní legislativy bylo k datu finanþní uzávČrky provedeno pĜecenČní výše uvedených
cenných papírĤ, které bylo provČĜeno auditorem. Z rozhodnutí správní rady z 26.11.
2007 bylo dále uþinČno zásadní rozhodnutí o
restrukturalizaci jmČní tak, aby v nadaþním
jmČní zĤstaly ze zákona veškeré prostĜedky,
pĜidČlené z Nadaþního investiþního fondu
(NIF) Fondu národního majetku, ostatní
cenné listy se pĜesunuly do vedlejšího jmČní
nadace a do nadaþního jmČní byla naopak

52 192 203,39 Kč
732 499,20 Kþ
728 487,00 Kþ
784 458,45 Kþ
1 418 708,77 Kþ
834 176,10 Kþ
47 693 873,87 Kþ

zapsáno níže uvedená nemovitost v majetku
nadace, která po rekonstrukci a pĜístavbČ
v r.2007 desateronásobnČ zvýšila svoji hodnotu. Návrh na zmČnu zápisu nadaþního
jmČní v nadaþním rejstĜíku byl podán v únoru 2008, samotný zápis zmČn probČhl 7.3.
2008, proto se tyto zmČny projeví až
v uzávČrce úþetního období 2008.
PĜehled všech prostĜedkĤ pocházejících z
NIF (uložené v cenných papírech Balancovaného podílového fondu nadací ŽB
TRUST) uvádíme na str. 24-25.

2. Vedlejší jmění nadace
1. Peněžní prostředky a cenné papíry k 31.12.2006:
z toho:
BČžné úþty
BČžný úþet u ýSOB – úþet výnosĤ z CP
Termínované vklady
Pokladna
CP u ýSOB Asset Management, a.s.
Ostatní NENIF fin.majetek

11 018 513,86 Kč

2. Nemovité jmění v účetní hodnotě ke dni 31.12.2007
z toho:
Budova v lokalitČ PlzeĖ, Na Roudné 123/212
*
Pozemek v lokalitČ PlzeĖ, Na Roudné 123/212 *

50 801 663.00 Kč

738 730,35 Kþ
153 579,30 Kþ
5 498 046,58 Kþ
39 662,00 Kþ
4 575 054,36 Kþ
13 441,27 Kþ

49 083 393,00 Kþ
1 718 270,00 Kþ

* Pozn.: budova i pozemek jsou v následujícím roce 2008 pĜevedeny do nadaþního jmČní.
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B. Rozbor pĜíjmĤ nadace za rok 2007:
1. Příjmy z funkce a činnosti nadace v r. 2007

12 911 695,09 Kč

z toho:
a. Úroky a výnosy z jmění nadace
Výnosy z CP NIF – BPF ŽB Trust
Výnosy z CP NENIF
Úroky z úþtĤ NENIF
Nájemné centra U PRAMENģ
b. Finanční dary a sponzorské příspěvky > 10 tisíc Kč
PĜíspČvek generálního sponzora – Sazka, a.s.
Další darovací smlouvy 10 tis. Kþ a víc (str. 11)
Dary na úþet 10 tis. Kþ a víc
(str. 12)
Šeky ze zahraniþí
c. Drobnější finanční příspěvky a příjmy z akcí
Darovací smlouvy na þástky < 10 tis Kþ
PĜíspČvky na úþet < 10 tis Kþ
PĜíjmy z poštovních poukázek
PĜíjmy ze stálých kasiþek
Sbírka KAPKA
PĜíjmy z ostatních sbírek a akcí
PĜíjmy z dárcovských SMS
Dražba darovaných poþítaþĤ

1 871 013,20 Kč
336 339,40 Kþ
128 459,45 Kþ
156 214,35 Kþ
1 250 000,00 Kþ
6 454 520,00 Kč
1 000 000,00 Kþ
5 709 518,00 Kþ
568 373,00 Kþ
176 629,00 Kþ
4 586 161,89 Kč
401 450,00 Kþ
1 425 705,07 Kþ
400 387,00 Kþ
618 842,01 Kþ
796 295,12
492 299,65
100 737,00 Kþ
338 300,00

Příjmy z činnosti nadace 2007

dary > 10tis Kč
50%
dražba darovaných PC 3%

drobné příspěvky
33%

Oproti pĜedchozímu roku 2006 byly finanþní pĜíjmy nadace vyšší o témČĜ 900 tisíc Kþ
(2006: 12 060 193,02 Kþ), a to zejména díky
vyššímu poþtu velkých darĤ (2006: 5 424
455,- Kþ). Výnosy jmČní nadace rovnČž
stouply (2006: 1.572 599,44 Kþ), pĜedevším
o pĤlroþní nájemné centra U PRAMENģ
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úroky a výnosy jmění 14%

v majetku nadace, kdežto výnosy z cenných
papírĤ byly v roce 2007 proti pĜedchozímu
roku bohužel poloviþní. Objem drobných
pĜíspČvkĤ ze sbírek a od množství rovnČž
lehce poklesly, stále však tvoĜí tĜetinu roþních pĜíjmĤ (2006: 5 063 138,58 Kþ).

C. Rozbor výdajĤ nadace za rok 2007
Finanční výdaje nadace v r. 2007 celkem
z toho:
grantové programy
dostavba centra U PRAMENģ (projekt
zajištČní akcí a režie nadace

46 515 419,63 Kč
1 871 761,71 Kþ
44 008 393,00 Kþ
635 264,92 Kþ

1. Výdaje na grantové programy
(z NIF i ostatních prostĜedkĤ nadace)
Grantové programy celkem
z toho:
Podpora dárcovství kostní dĜenČ
Podpora vzdČlávání
Podpora pacientĤm po transplantaci
Podpora investic do transplantaþního programu
PĜidČlování pĜíspČvkĤ probíhalo na základČ
výbČrového Ĝízení podle grantových pravidel,
které jsou veĜejnČ k dispozici na internetové
stránce Nadace pro transplantace kostní dĜenČ
www.kostnidren.cz a v kanceláĜi nadace. PĜidČ-

1 871 761,71 Kč
1 450 000,00 Kþ
391 561,71 Kþ
30 200,00 Kþ
-

lení pĜíspČvkĤ schvalovala u každé individuální
žádosti správní rada nadace. Po uplynutí úþetního období provČĜovala a výši a umístČní jednotlivých grantĤ schválila dozorþí rada nadace.

Granty na podporu dárcovství dřeně:
a) z výnosĤ NIF
b) z ostatních prostĜedkĤ nadace

1 450 000,00 Kč
650 000,00 Kþ
800 000,00 Kþ

ProstĜedky z obou zdrojĤ byly pĜidČleny na základČ 4 žádostí ýeskému národnímu registru dárcĤ dĜenČ
a použity prvoĜadČ k úhradČ HLA typizací dárcĤ, novČ vstupujících do registru v devíti dárcovských
centrech ýNRDD, dále pak k pokrytí nákladĤ pĜi tisku edukaþních materiálĤ pro dárce dĜenČ a
k podpoĜe inovativního programu bezpeþné manipulace s dárcovskými štČpy.
Granty na podporu vzdělání:

391 561,71 Kč

a) z výnosĤ NIF
b) z ostatních prostĜedkĤ nadace

97 536,98 Kþ
294 024,73 Kþ

PĜíspČvky byly pĜidČleny na podporu vzdČlání následujících žadatelĤ:
Bc. Monika Labudíková, zdravotní sestra HOK FN Olomouc: grant z výnosĤ NIF ve výši 42 136,98
Kþ byl poskytnut k podpoĜe aktivní úþasti žadatelky na 23. mezinárodním sjezdu sesterské sekce
Evropské spoleþnosti pro transplantace krve a dĜenČ (EBMT) v Lyonu.
Obþanské sdružení Lymfom Help, Praha: grant z výnosĤ NIF ve výši 50 000,- Kþ byl poskytnut
k výrobČ edukaþních panelĤ pro nemocné s maligními lymfomy, urþené do þekáren onkologických
ordinací v Praze i na jiných místech ýR.
Mgr.Jana Kafková, DiS, PlzeĖ: grant z výnosĤ NIF ve výši 5 400,- Kþ poskytnut k úhradČ sjezdového poplatku pĜi aktivní úþasti žadatelky na 10. Evropském kongresu psychologie 3.-6.7.2007
v Praze.
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Obþanské sdružení Bumbaris Paris, Praha: grant z prostĜedkĤ NENIF ve výši 67 000,- Kþ poskytnut k podpoĜe projektĤ na podporu osvČty a edukací onkologických nemocných
MUDr. KateĜina Steinerová, HOO FN PlzeĖ: z prostĜedkĤ NENIF ve výši poskytnut k umožnČní
aktivní úþasti na konferenci Evropské spoleþnosti pro imunogenetiku (EFI) 5.-8.6.2007 v BarcelonČ
ýeský národní registr dárcĤ dĜenČ: grant z prostĜedkĤ NENIF ve výši 200 000 Kþ poskytnut
k þást. úhradČ pĜedplatného odborných þasopisĤ Blood, Leukemia a Bone Marrow Transplantation.
Granty na individuální podporu pacientů:

30 200,00 Kč

a) z výnosĤ NIF
b) z ostatních prostĜedkĤ nadace

0
30 200,00 Kþ

Granty byly poskytnuty na základČ schválení individuálních žádostí dvaceti pacientĤ s bydlištČm ve
vzdáleném regionu ýR þi na Slovensku k podpoĜe nákladĤ pĜi ubytování jejich rodinných pĜíslušníkĤ v místČ transplantaþního centra FN PlzeĖ bČhem jejich dlouhodobé hospitalizace. Žádosti o granty jsou uloženy v kanceláĜi nadace, jména pĜíjemcĤ z etických dĤvodĤ nezveĜejĖujeme.

2. Investice na dostavbu centra U PRAMENŮ
(projekt „Druhý domov“)
Práce na dokončení stavby a vybavení centra v r.2007

44 008 393,00 Kč

Rekonstrukce a pĜístavba centra U PRAMENģ (projekt „Druhý domov“) si vyžádaly v r.2007 nejvČtší objem volných prostĜedkĤ. Nadace na tento úþel vynaložila 80% finanþních prostĜedkĤ
z pĜíjmĤ roku 2007 a další rezervy, které se jí podaĜilo nashromáždit v letech minulých. ChybČjících
20 milionĤ korun na si nadace vypĤjþila za podmínek dlouhodobého splátkového kalendáĜe.
Centrum U pramenĤ bylo otevĜeno a uvedeno do provozu 30.7.2007 a od té chvíle slouží svému
úþelu, k realizaci programĤ na pomoc nemocným a vzdČlávacím programĤm nadace. Pronájem centra navíc pĜináší od poloviny roku nové potĜebné prostĜedky do nadaþních programĤ. Více o programech centra U PRAMENģ na str. …..

3.

Výdaje nadace na osvětu a vlastní činnost v r.2007

Finanční výdaje na činnost celkem
z toho:
a. Výdaje na osvětu a akce v r.2005
tisk, inzerce
zajištČní akce Kapka
zajištČní ostatních akcí (PodČkování dárcĤm a další)
b. Provoz kanceláře a další režijní výdaje
mzdy+odvody z mezd
výdaje kanceláĜe (poštovné, telefon, kanc.potĜeby a j.)
ostatní výdaje (danČ, poplatky, pojištČní aj.)
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635 264,92 Kč
99 585,80 Kč
27 352,80 Kþ
20 133,50 Kþ
52 099,50 Kþ
535 679,12 Kč
333 474,00 Kþ
77 970,00 Kþ
124 235,12 Kþ

D. Vyhodnocení nákladĤ na vlastní þinnost
1.

Vůči nadačnímu jmění

Zákon o nadacích þ.227/97 Sb. i zakládající statut Nadace pro transplantace kostní dĜenČ pĜipouštČjí
þerpat náklady na vlastní þinnost až do výše 25 % z celkové þástky nadaþního jmČní ke konci rozvahového dne. Souþet roþních výdajĤ Nadace pro transplantace kostní dĜenČ na vlastní režii po odpoþtu grantĤ a nákladĤ na stavbu centra U PRAMENģ (které nadaþní jmČní do budoucna rozšiĜuje)
je 635 264,92 Kþ. PomČr takto vydané þástky k souþasné reálné hodnotČ nadaþního jmČní z 31. 12.
2007 (52 192 203,39) þiní 1,2%.

2.

Vůči příjmům nadace z vlastní činnosti:

VnitĜní limit, již pĜed léty pĜijatý správní radou Nadace pro transplantace kostní dĜenČ, omezuje
hranici nákladĤ na vlastní þinnost do 20 % finanþního pĜíjmu v pĜíslušném roce.
PĜíjmy z vlastní þinnosti roku 2007 þinily 12 811 696,09 Kþ, režijní náklady na þinnost nadace
vþetnČ výdajĤ na motivaþní osvČtu byly 635 264,92 Kþ, tj. necelých 5% volnČ použitelných finanþních prostĜedkĤ, získaných v daném roce. PĜísné vnitĜní pravidlo, omezující vlastní režii, tak bylo
naplnČno tentokrát víc než vrchovatČ, a to pĜedevším díky maximální redukci vnitĜních nákladĤ.
Správní rada a dozorþí rada nadace bude dál dbát na to, aby i v následujících letech byla odsouhlasená pravidla hospodaĜení dĤslednČ naplĖována.
Poměr výdajů nadace podle druhu k příjmům 2007
(příjmy 2007: 12 911 696,09 Kč)

stavba centra
U PRAMENŮ
80%
mzdy a odvody z mezd 3%

granty
14%

osvČta a zajištČní akcí 1%
režie kanceláĜe 1%

26

E.

Rozbor hospodaĜení s pĜíspČvky NIF

1. Výše příspěvků, přidělených nadaci z NIF v I. a II. etapě
etapa
I.
II.

připsány na účet
nadace
13.12.1999
23.4.2002
19.3.2003
19.12.2003
1.12.2004
21.9.2006

celkem k 31.12.2007

výše příspěvku
20 947 000,00 Kþ
11 672 000,00 Kþ
3 917 000,00 Kþ
2 955 000,00 Kþ
6 871 000,00 Kþ
1 506 000,00 Kþ
47 868 000,00 Kč

Reálné hodnoty všech prostĜedkĤ NIF v nadaþním jmČní dle pĜecenČní
ke dni 31.12.2007
Reálné výnosy NIF za rok 2007 dle auditovaného úþetnictví

forma uložení
v nadačním jmění
k 31.12.2007
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
BFN ŽB TRUST
47 693 873,87 Kþ
336 339,40 Kþ

2. Užití výnosů z NIF v r. 2007
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.
3.1

4.

Zůstatek výnosů z r. 2005, nerozdělené v r.2006 *
Výnosy NIF za rok 2006, určené k rozdělení v r.2007
Výpoþet dle 0,5% úrokové sazby PRIBID pro rok 2005:
0,5 x 0,5 x (2,45 + 2,71) x 0,01 x 47 868 000 = 617 497,20
Částka, určená na granty v roce 2007
Částka rozdělená na granty NIF v r.2007
NerozdČlené výnosy z r. 2006 i minulých let*
Výsledky výběrového řízení a přidělení grantů z NIF v r. 2007
5.2.2007
Podpora vzdČlávání – s.Labudíková
20.2.2007
Podpora vzdČlávání – o.s. Lymfom Help
28.5.2007
Podpora vzdČlávání – Mgr. Kafková
4.6.2007
Podpora dárcovství dĜenČ - ýNRDD
10.10.2007 Podpora dárcovství dĜenČ - ýNRDD

104 857,18 Kþ
617 497,20 Kþ
722 354,38 Kč
747 536,98 Kč
0 Kþ
42 136,98 Kþ
50 000,00 Kþ
5 400,00 Kþ
350 000,00 Kþ
300 000,00 Kþ

Výnosy NIF určené k rozdělení v r. 2008
Výnosy NIF 2007, kalkulované dle 0,5% úrokové sazby PRIBID
0,5 x 0,5 x (2,71 + 4,13) x 0,01 x 47 868 000 = 818 542,80

818 542,80 Kþ

Grantová pravidla

Podmínky výbČrového Ĝízení k pĜidČlení grantĤ z prostĜedkĤ NIF a formuláĜe pĜíslušných žádostí
jsou veĜejnČ k dispozici na internetových stránkách nadace www.kostnidren.cz a v kanceláĜi nadace. Za dodržování pravidel grantových programĤ odpovídá þlenka správní rady MUDr. Mája Švojgrová.
*Pozn.: PĜi výbČrovém Ĝízení v þervenci 2006 došlo k administrativnímu pĜehlédnutí, kdy správní
rada nadace pĜiznala dva grantové pĜíspČvky na dárcovství dĜenČ ýNRDD v úhrnné výši 1 milionu
korun omylem z NENIFových prostĜedkĤ. Chyba byla zjištČna v kvČtnu 2007 pĜi sestavování výroþní zprávy nadace a kontrole finanþní závČrky. Již v první polovinČ roku 2007 ale zĤstatek nerozdČlených výnosĤ z NIF fakticky pĜestal existovat na základČ dalšího pĜidČlení grantĤ.
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účetní závěrka
Rozvaha ke dni 31. 12. 2007 (v tisících Kþ)
AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 1. Pozemky
A. II. 3. Stavby
A. II. 4. Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí
A. II. 5
PČstitelské celky trvalých porostĤ
A. II. 9. Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
A. II 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanþní majetek
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám
A. IV. 7. Oprávky k samostat.movitým vČcem a souborĤm m.v.
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I.
Zásoby celkem
B. I.
2. Materiál na skladČ
B. I.
7. Zboží na skladČ
B. II.
Pohledávky celkem
B. II. 1. OdbČratelé
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 5. Ostatní pohledávky
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1. Pokladna
B. III. 3. Úþty v bankách
B. IV.
Jiná aktiva celkem
B. IV. 1. Náklady pĜíštích období
B. IV. 2. PĜíjmy pĜíštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmění celkem
A. I. 1. Vlastní jmČní
A. I. 3. OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1. Úþet výsledku hospodaĜení
A. II. 3. NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
B. II
Dlouhodobé závazky celkem
B. II. 7
Ostatní dlouhodobé závazky
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1. Dodavatelé
B. III. 4
Ostatní závazky
B. III. 5. ZamČstnanci
B. III. 7. Závazky k institucím soc.zabezp. a veĜ.zdrav.pojištČní
B. III. 8. DaĖ z pĜíjmĤ
B. III. 9. Ostatní pĜímé danČ
B. IV.
Jiná pasiva celkem
B. IV. 1
Výdaje pĜíštích období
B. IV. 2
Výnosy pĜíštích období
PASIVA CELKEM

č.ř.

1
10
11
13
14
15
19
20
21
27
29
35
36
41
42
43
49
52
53
56
57
72
73
75
81
82
83
85
č.ř.

86
87
88
90
91
92
94
95
98
105
106
107
110
111
113
114
115
130
131
132
134

1.1.2007
73 844
16 796
1 718
5 075
145
0
6 358
3 500
57 613
57 613
- 565
- 420
- 145
13 665
374
337
37
140
0
1
139
12 015
4
12 011
1 136
13
1 123
74 255

31.12.2007
105 829
51 213
1 718
49 083
267
145
0
0
56 781
56 781
- 2 165
- 2 077
- 88
7 145
333
333
0
35
30
1
4
6 430
40
6 390
347
5
342
112 974

1.1.2007
85 557
112 200
111 126
1 074
- 26 643
164
- 26 807
1 952
0
0
1 933
1 893
0
12
8
19
1
19
10
9
87 509

31.12.2007
93 671
121467
121 408
59
- 27 796
- 1 153
- 26 643
19 303
19 000
19 000
293
4
55
12
7
209
1
10
10
0
112 974
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kþ)
A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
1. SpotĜeba materiálu
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
.
10. Zákonné sociální pojištČní
12. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
15. DaĖ z nemovitostí
V. Ostatní náklady celkem
22. Dary
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
27. Prodané cenné papíry a vklady
Náklady celkem
B.
I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav.pol. celkem
24. Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku
Výnosy celkem

č.ř.

hlavní

Činnosti
hospodáĜ.

celkem

1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
21
27
29
30
31
33
42

3
3
187
2
3
0
182
338
255
79
4
9
9
900
37
863
1 692
1 692
0
3 129

0
0
38
0
0
34
4
0
0
0
0
0
0
139
139
0
3 269
0
3 267
3 444

0
0
225
2
3
34
186
338
255
79
4
9
9
1 039
179
863
4 959
1 692
3 267
6 573

43
45
57
61
64
65
71
79

0
0
330
0
330
340
340
670

150
150
1 414
156
1 258
3 395
3 395
4 959

150
150
1 744
156
1 588
3 735
3 735
5 629

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34. DaĖ z pĜíjmĤ

80
81

- 2 459
0

1 515
209

- 944
209

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

82

- 2 459

1 306

- 1 153

PĜíloha k úþetní závČrce k 31.12.2007 (v celých tisících Kþ)
DoplĖující údaje, které vyplývají z ustanovení þásti tĜetí zákona:
Název údaje
Pohledávky celkem (úþt. sk. 31, 34, 35 a úþet 378)
Závazky celkem (úþt. sk. 32, 34, 36, 95 a úþet 379)
x : doruþeno pĜíslušnému finanþnímu úĜadu
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þ.Ĝ.
15
16

x
x

30
3

zpráva a výrok auditora

3
30

31

poděkování
Na závČr dČkujeme touto cestou všem, kteĜí podporují Nadaci pro transplantace kostní dĜenČ svými
finanþními pĜíspČvky i všem, kteĜí pomáhají programu nadace jinou formou. Hluboce si vážíme
toho, že s Vaší pomocí dál mĤže úspČšnČ pokraþovat þeský program dobrovolného dárcovství dĜenČ, který nemá srovnatelnou obdobu v žádné ze zemí bývalého východního bloku a stává se vzorem
obdobných projektĤ dokonce i v zemích ekonomicky daleko vyspČlejších. Díky Vaší pomoci se
mohly dostat prostĜedky i do dalších mimoĜádnČ potĜebných programĤ. Vaší spoleþnou zásluhou
mohl být v letošním roce dokonþen mimoĜádnČ nároþný projekt výstavby centra U PRAMENģ
v Plzni, který nyní slouží tČm nejpotĜebnČjším a pĜinese s jistotou mnoho dobra i v letech pĜíštích.
Je mimoĜádnČ povzbuzující, že díky Vám, spoleþnou pomocí tisícĤ a tisícĤ známých i neznámých
obþanĤ této zemČ mĤže být myšlenka pomoci tČžce nemocným spoluobþanĤm dál naplĖována.
Byli bychom šĢastni, kdyby bylo možné jmenovitČ uvést všechny naše dárce a sponzory, všechny
drobné pĜispČvatele, kteĜí pravidelnČ podporují nadaci menšími þástkami, i všechny dobrovolné
spolupracovníky nadace, bez nichž by uvedené výsledky spoleþné práce nebyly myslitelné. Jejich
seznam by zabral mnoho stránek. Jména mnohých, kteĜí pomohli, se ani nedozvíme.
DČkujeme proto Vám všem. DČkujeme za všechny obþany této zemČ, jimž program Nadace pro
transplantace kostní dĜenČ pĜináší nadČji na uzdravení
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