Výroční zpráva
Nadace pro
transplantace
kostní dřeně

2010

Slovo na úvod
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 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 během
osmnácti let činnosti nadace daří plnit mírou, jíž jsme si kdysi
v začátcích organizace netroufli ani představit.
V průběhu let, díky mimořádné podpoře veřejnosti, se nadaci
podařilo otevřít i další grantové programy na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny, na individuální podporu
pacientům po transplantacích a na podporu vybavení transplantačních pracovišť a center.

Struktura nadace
Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizace s celostátní působností. Je registrována u Krajského soudu v Plzni
pod spisovou značkou N.6

Dozorčí rada
předsedkyně
MUDr. Jana Navrátilová *
lékařka Hematologicko-onkologického odd. Fakultní
nemocnice Plzeň

IČO:
45333378
Sídlo: 301 65 Plzeň, Na Roudné 123/212
Tel./Fax: 377 521 753
e-mail: nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

členové
Mgr. Marie Helmová
středoškolská učitelka, Plzeň
Jaroslav Poslední
obchodní zástupce, Zruč u Plzně
* členové správních orgánů nadace od 16. 5. 2009

Zakladatelem Nadace pro transplantace kostní dřeně byla
v květnu 1992 skupina lékařů, pacientů a jejich rodin. Patrony
nadace od r.1992 jsou Ing. Livia Klausová, Jiřina Jirásková
a kardinál Mons. Miloslav Vlk.

Zaměstnanci nadace
v r. 2010

Přeregistrace podle zákona č. 227/97 Sb. byla provedena
18. listopadu 1998. Od r. 2004 je nadace členem Asociace
nadací Fóra dárců (www.donorsforum.cz) a podílí se na jeho
společných aktivitách.

Mgr. Renata Jenšíková*
ředitelka (0,25 prac. úvazku)
Šárka Sebránková – Prusíková
referentka
Květa Cibulková
fakturantka (0,25 prac. úvazku)
MUDr. Mája Švojgrová**
administrátorka projektů (0,4 prac. úvazku)
* od 1. 7. 2010
** do 30. 6. 2010

Nadace pro transplantace kostní dřeně působí s minimálními
správními a organizačními náklady, funkce v jejích statutárních orgánech jsou bezplatné.

Statutární orgány nadace
k 31. 12. 2010

Spolupracovníci nadace

Správní rada
předseda
MUDr. Vladimír Koza
přednosta hematologicko-onkologického odd.
Fakultní nemocnice Plzeň

Činnosti nadace pomáhá v celé éře její existence skupina
bezplatných spolupracovníků z různých regionů České republiky. Uvedení dobrovolníci se významně podílejí na propagaci nadační činnosti, při osvětě na podporu transplantací
dřeně, i při zajišťování příjmů nadace formou sbírek a akcí.

členové
JUDr. Anna Outlá
advokátka, Plzeň
MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. *
lékař Hematologicko-onkologického odd.
Fakultní nemocnice Plzeň

Oficiálně registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2010
celkem 162, dalších příležitostných pomocníků byly další
stovky. Jména, adresy a zplnomocnění jednotlivých spolupracovníků eviduje nadace ve svém sídle.
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Historie nadace
a jejích programů

rozvoj ČNRDD formou grantového programu.
• Další zkvalitňování laboratorních metod k typizacím dárců,
zahájení odběrů stimulovaných krevních kmenových buněk
aferézami na separátoru. Nové revize pracovních standardů.
• 2001 akreditace centrální HLA laboratoře ČNRDD v Plzni
Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).
• 2002 zapojení devátého dárcovského centra ČNRDD v ÚVN
Praha-Střešovice.
•P
 okračování cíleného náboru dárců, zahájen nábor dárců
z etnických minorit.
•P
 odpora rozvoje registrů v Polsku a na Slovensku.

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
osmnáctý rok.

2005 – 2009

• 2005 akreditace ČNRDD Světovou asociací dárců dřeně
- WMDA (jako čtvrtý registr na světě - po Anglii, Francii
a Národním programu dárců dřeně USA).
• 2008 akreditace odběrového centra ČNRDD výborem
Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii a Evropské
skupiny pro transplantace krve a dřeně (JACIE).
• ČNRDD hodnocen jako třetí nejefektivněji pracující registr
dárců dřeně na světě.
• Intenzivní spolupráce po celém světě, účast v mezinárodním výzkumu, výměna odborníků.
• Rozsáhlá novela smluvních, organizačních i technických zabezpečení programu, příprava nových edukačních materiálů, napojení na evropský informační systém EMDIS.
• 4. revize pracovních standardů
• Příprava k obhajobě akreditace WMDA 2010

Vývoj programu dobrovolného
dárcovství kostní dřeně v ČR
Vytvoření akceschopného registru nepříbuzných dárců
kostní dřeně v ČR byl první a zůstává hlavní programový cíl
Nadace pro transplantace kostní dřeně. V létech 1992 - 1998
pracoval registr pod jednotnou organizací nadace, od r.1999
pak z důvodu změny legislativy jako samostatná obecně prospěšná společnost, nadále nadací podporovaná.
Hlavní data z historie programu zde uvádíme chronologicky,
výsledky činnosti registru dál podrobněji.

1992

• Oslovení spolupracujících odborníků v ČR i v zahraničí,
vytvoření pracovních standardů registru a osvětových
materiálů pro dárce dřeně.
• 30. 6. 1992 oficiální založení registru s původním názvem
Centrální registr dárců kostní dřeně – CRDKD. Zakládajícími
členy se stalo 7 dárcovských center a HLA laboratoří při
krajských transfúzních odděleních v Českých Budějovicích,
Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad
Labem.
• Zahájena osvěta a nábor dárců dřeně prostřednictvím sdělovacích prostředků a sítě dobrovolných spolupracovníků
• První sbírky k získání finančních prostředků.

2010

• Změna v personálním obsazení nadace
• Potvrzení akreditace WMDA pro Český národní registr dárců
dřeně 14. října 2010 v Minneapolis v USA jako jednomu ze
čtyř registrů dárců dřeně na světě
• Příprava na změnu v prezentaci nadace - nová grafická podoba časopisu Naděje, změna grafické podoby tiskovin.
•P
 říprava celostátní kampaně na podporu programu dárcovství kostní dřeně
k 31.12. 2010:
evidováno v Českém národním registru dárců dřeně 35 531
dobrovolníků z celé České republiky

1993 – 1998

• Napojení na celosvětovou síť registrů Bone Marrow Donors
Worldwide (BMDW).
• Vstup do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow
Donors Association – WMDA).
• 1993 první nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dobrovolným dárcem.
• 1995 zahájení typizací transplantačních znaků na DNA úrovni, založení centrálního depozitáře DNA.
• Zapojení osmého dárcovského centra v Brně.
• 28. 9. 1997 podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a největším registrem světa - Národním programem dárců dřeně
USA (NMDP).
• Od r. 1997 zahájeny mezinárodní výměny nejvhodnějších
dření se zahraničními registry.

Nejdůležitější informace o Českém národním registru dárců dřeně, včetně výročních zpráv, jsou k dispozici na wwww.transplantace.cz

Vývoj dalších grantových programů
Po přijetí nové organizační struktury v r. 1998 rozšířila nadace
své působení na podporu dalších subjektů formou grantů,
jejichž okruh je definován v jejím statutu. Kromě dárcovství
dřeně se jedná o následující:
Program vzdělávání
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 1999-2010 přes
dva miliony korun. Podrobnosti v následujících kapitolách
a v minulých výročních zprávách.

1999 – 2004

• 1.1.1999 právní osamostatnění registru od nadace formou
obecně prospěšné společnosti. Změna názvu na Český národní registr dárců dřeně – ČNRDD. Nadace dál podporuje
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Individuální podpora nemocných po transplantaci
Na podporu pacientů v neuspokojivé finanční situaci, zaviněné nemocí a poklesem výdělku, vydala nadace v letech 20012010 přes milion korun.

Slouží nyní jako zázemí pro nemocné podstupující transplantace dřeně. Až do 11/2010 ubytovával zdarma rodinné příslušníky pacientů dlouhodobě hospitalizovaných ve Fakultní
nemocnici Plzeň a poskytuje další služby nemocným v rekonvalescenci. Nyní tyto služby poskytuje za symbolických
100 Kč za jeden dvoulůžkový pokoj na den. Zároveň je střediskem vzdělávání lékařů a zdravotníků a místem pořádání
osvětových a kulturních akcí.

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 peníze z jiných zdrojů.
Na tyto účely nadace rozdělila za 19 let činnosti prostředky
ve výši přesahující deset milionů korun. Podrobnosti jsou
obsaženy v minulých výročních zprávách a v časopisech
Naděje, které jsou k dispozici na internetových stránkách
www.kostnidren.cz.

Vzdělávací programy centra
V konferenčních prostorách centra v těsné blízkosti plzeňské
Fakultní nemocnice se konají pravidelná setkání různých pacientských sdružení, která jsou spojena s osvětou, přednáškami
o léčbě příslušných typů onemocnění a s psychologickým,
sociálním a právním poradenstvím. Tyto aktivity pacientům
usnadňují návrat do plnohodnotného života. Konají se tu
rovněž náborové akce pro dobrovolné dárce dřeně a desítky
vzdělávacích konferencí lékařů a zdravotnických pracovníků
ve prospěch rozvoje nejnovějších znalostí specializovaných
medicínských oborů.

Výzkum
Poslední z dříve definovaných grantových okruhů – podpora
výzkumu v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
– nebyla do konce roku 2009 pro svoji finanční náročnost dosud otevřena.

Akce pro veřejnost

Projekt „Druhý domov“
- centrum U PRAMENŮ

Centrum U PRAMENŮ je otevřeno plně i pro širokou veřejnost. Aktuálně nevyužitou kapacitu hotelových lůžek a restaurace nabízí Český národní registr dárců dřeně v rámci své
doplňkové služby komukoliv z návštěvníků za běžné ceny,
čímž získá dodatečné prostředky pro medicínskou činnost
registru. Atraktivitu služeb pro veřejnost podporuje ČNRDD
pořádáním vhodných kulturních akcí. V roce 2010 se tu konaly pravidelné hudební večery, promítání filmů, výstavy
prací známých umělců. Akce jsou spojeny v každém případě
s osvětou a medializací programu nadace. Každá koruna získaná touto cestou odchází na neziskovém principu k posílení
zdravotnických programů nadace a ČNRDD.

Vybudování ubytovacího, vzdělávacího a rekondičního centra pro nemocné v blízkosti transplantačního centra v Plzni
plánovala nadace od r. 2000. V roce 2003 se z průběžně uspořených prostředků podařilo zakoupit nemovitost v těsném
sousedství Fakultní nemocnice Plzeň, v r. 2005 přilehlý pozemek a na jaře 2006 byla zahájena rekonstrukce a přístavba
objektu. 30. července 2007 bylo nové nadační centrum s názvem U Pramenů otevřeno.

Práce Nadace pro transplantace kostní dřeně a její
současné výsledky by nebyly myslitelné bez pochopení nezištných lidí - 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.

Jde o hotelový komplex s kapacitou dvaceti hostinských
pokojů s bezbariérovým přístupem, stravovacím provozem,
tělocvičnou, zařízením pro možné rehabilitační služby, s konferenční místností k výuce a školení a s dalšími prostorami,
využitelnými k různým kulturním akcím. Provoz centra zajišťuje na základě nájemní smlouvy Český národní registr dárců
dřeně, o.p.s., který zároveň volnou kapacitu hotelu používá
k doplňkové činnosti a získávání dalších potřebných prostředků na úhradu své hlavní zdravotnické práce a technického rozvoje.
V centru U PRAMENŮ je v první řadě zdarma poskytováno
pohodlné ubytování rodin pacientů, podstupujících v plzeňské fakultní nemocnici transplantaci dřeně či jinou vysoce
intenzivní terapii. Přítomnost rodiny či blízkých tím zlepšuje
psychický stav nemocných i výsledky náročné léčby.
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Zpráva o činnosti

Počty spolupracovníků
jednotlivých krajích ČR
Počty spolupracovníků
v rocev2010
(celkem 162)
evidovaných v jednotlivých
krajích

A. osvětová práce
a získávání finančních
prostředků

Liberecký

Plzeňský
Praha

2001

171

167

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

15
4

Ústecký
Vysočina
Zlínský

8
12
10
23

Kam směřovat společnou cestu
Sbírky kasičkami
Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců d

K nejrozšířenějším aktivitám spolupracovníků patří veřejná
sbírka prostřednictvím stálých kasiček. Uvedená forma sbírky
má fixní prováděcí pravidla, která jsou pod přísnou kontrolou.
Také díky tomu jsou kasičky v průběhu let jednou z nejlépe
monitorovaných činností spolupracovníků. Kasičky na základě námi vydaného pověření platného jeden rok spolupracovníci instalují ve svých městech či obcích na vhodná místa
(nákupní centra, lékárny, úřady apod.) a starají se o jejich průběžné vybírání.
V roce 2010 se díky 79 spolupracovníkům podařilo umístit
v různých městech a obcích ČR 120 stálých kasiček. V nich
se vybralo úhrnem za celý rok 141 914,- Kč. Nejvýnosnější kasičky byly v Praze a v Plzeňském kraji. Výnosy z kasiček proti
minulosti obecně klesají.

Sluníčkové sbírky
Tradice sluníčkových sbírek byla založena v roce 2003 studenty Gymnázia Luďka Pika v Plzni, postupně se k ní přidávají
školy v dalších městech České republiky.
Sbírky jsou organizovány pod vedením školních pedagogů
několikrát do roka v době, která nenaruší výuku. Studenti
nebo starší žáci, vybavení přenosnými kasičkami, rozdávají
v obchodních domech či na jiných veřejných místech osvětové letáky a za drobný finanční příspěvek odměňují dárky
vlastní výroby – sluníčky vyrobenými z mouky, soli a lepidla na tapety. Na výrobě sluníček se v řadě případů podílejí
i mladší spolužáci, děti z mateřských škol a dalších dětských
zařízení. V roce 2010 proběhly sluníčkové sbírky aktivně
ve třech městech: v Plzni díky studentům Gymnázia Luďka
Pika, kdy sbírka obchodních domech, na hlavním vlakovém
a autobusovém nádraží vynesla 145 541,- Kč. Dvakrát proběhla stejná sbírka v Klatovech v režii tamní Střední zemědělské
a potravinářské školy a jednou v Čáslavi.

198
175

2005

12

Středočeský

Počty nadačních spolupracovníků 2001 – 2010
212

14
5

Pardubický

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. Jako spolupracovníci nadace působí
řada vyléčených pacientů a jejich rodin, ale i mnoho dalších
lidí, kteří se přihlásili na výzvu a pomáhají nejrůznějšími způsoby podle svých časových a profesních možností.

181

16
3

Olomoucký

1. Spolupracovníci nadace

218

13

Moravskoslezský

• Udržování celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace
• Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci a sponzory
• Pořádání nejméně jedné celostátní akce za rok
• Pravidelná spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky
a vydávání vlastních osvětových propagačních materiálů
(časopis Naděje - ev. číslo: MK ČR M 19927, webové stránky,
propagační materiály)
• Rozšiřování nadačního jmění a jeho účelné investice

203

18

Karlovarský
Královéhradecký

Prostředky k uskutečňování 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. Nosnou myšlenkou je podpora dárcovství kostní dřeně.
Nejdůležitějšími aktivitami jsou:

214

23

Jihočeský
Jihomoravský

162

2010

Kromě osvětového a finančního prospěchu přináší uvedená
forma sbírky i nesporný výchovný efekt. Učí mládež pomáhat
slabším, cvičí je ve způsobu komunikace na veřejnosti i sdělovat, že je v silách každého z nás konat dobrou věc.

Aktivity spolupracovníků, koordinované v rámci Klubu přátel
z centra nadace, jsou velmi pestré. Většina členů Klubu pomáhá v osvětové práci ve svém regionu při získávání nových
dárců dřeně: šíří náborové letáky a osvětové materiály, spolupracují s regionálními transfúzními stanicemi, pořádají přednášky v rámci místních občanských sdružení, podniků a škol.
Někteří jsou napojeni i na regionální média. Řada členů Klubu
organizuje v místě bydliště drobné kulturní, sportovní či společenské akce jako příležitost k prezentaci programu nadace
či k uspořádání sbírky.

Z dalších akcí spolupracovníků
Drobných či větších akcí, organizovaných spolupracovníky,
byly v r. 2010 další desítky. Kromě osvěty a informací o cílech nadace přinesly vesměs i větší či menší finanční efekt.
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Finanční dary na základě darovacích smluv
na částku 10 000,- Kč a více

Nevyčíslitelný je však efekt osvěty a informování veřejnosti
o programu dárcovství kostní dřeně. Pravidelné informace
o akcích zveřejňujeme v aktuálním servisu na webových
stránkách www.kostnidren.cz/nadace. Zde se rovněž nachází
kompletní archiv všech akcí.

SAZKA, a.s., generální sponzor nadace
Roche, s.r.o. Praha (součet darů ze dvou smluv)
Amgen, s.r.o., Praha (součet darů ze dvou smluv)
Pfizer, s.r.o., Praha
Novartis, s.r.o.
JUDr. D.Hofmannová, Praha (součet darů ze dvou smluv)
JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov
Václav Regal, Plzeň
Pavel Tušl, Strunkovice nad Blatnicí
Václav Kopecký, Klatovy
MS Quatro s.r.o. Hustopeče
Peněžní dar
Etigraf, s.r.o. Dvůr Králové n.L.
Zlínský krajský fotbalový svaz
Město Tachov
Mgr. Zdeňka Masopustová, Liberec
Sdružení šance Olomouc
Město Otrokovice
Petr Fritz
Mgr. Milena Balousová
JUDr. Blanka Burdová, Opava
Město Fryšták
JUDr. Alice Sedláková, Brno
JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň
JUDr. Libuše Vildová, Praha

Semináře spolupracovníků
Řadu let pořádá nadace pro své spolupracovníky pravidelné
semináře, spojené se vzájemnou diskusí, výměnou rad a zkušeností. Dvanácté celostátní setkání proběhlo v červenci
2010 v plzeňském nadačním centru U Pramenů.
Na programu semináře byly novinky z práce nadace a Českého
národního registru dárců dřeně, organizační a legislativní aktuality a vzájemná diskuse nad jednotlivými problémy. Setkání se
účastnilo 10 nejaktivnějších spolupracovníků z jednotlivých
krajů. Diskutovala se příprava celostátní reklamní kampaně
plánované na rok 2011.

2. Dárci a sponzoři
Získávání větších dárců a sponzorů není lehké, zejména v přetrvávající hospodářské recesi. V roce 2010 došlo k dalšímu
poklesu téměř všech forem finančních darů nadaci.

Darovací smlouvy

Věcné dary a služby 2010
za základě uzavřené smlouvy

V roce 2010 bylo uzavřeno s nadací 28 smluv na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc Kč a více. Účetně obdržela
nadace v r. 2010 prostřednictvím darovacích smluv celkem
2 426 500 Kč. Největším sponzorem nadace byla akciová společnost SAZKA, která v posledních devíti letech nadaci přispívá částkou jednoho milionu korun.

Dědictví po p. Hukrovi – byt a garáž
Optys spol. s r.o. – reklama
JUDr. Jana Svejkovská – notářské služby
Doc. Novotný – auditorské služby

Jarmila Kudlíková
Vlastimil Vrána
Bohumír Holeček, Písek
Bohuslav Málek
Ing. Petr Auersperg
Peněžní dar
Miloslav Lukeš
Věra Jindrová
Petr Lukášek
Peněžní dar
Mikulášská nadílka Štěnovice
Ing. Petr Pohanka
Pavel Jindra
Petr Polášek

ostatní darovací smlouvy

2 426 500

3 377 068

4 257 425

6 110 968

5 113 088

3 161 566

1 871 950

2 416 790

2 606 500

gen.sponzor SAZKA, a.s.

2 267 500

2 040 000,- Kč
14 400,- Kč
14 100,- Kč
12 000,- Kč

Finanční dary ≥ 10 000,- Kč v r. 2010
převodem na účet (bez vystavené smlouvy)

Vývoj finančních darů darovacími smlouvami
2010: 2 426 500 Kč

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 000 000,- Kč
350 000,- Kč
350 000,- Kč
200 000,- Kč
150 000,- Kč
60 000,- Kč
50 000,- Kč
35 000,- Kč
30 000,- Kč
23 500,- Kč
23 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- 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

2010

90 000,- Kč
25 000,- Kč
25 000,- Kč
21 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
14 150,- Kč
13 313,- Kč
11 467,- Kč
10 700,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Za poskytnutí věcných darů a služeb, které nebyly smlouvou vyčísleny, děkujeme ovšem i mnoha dalším příznivcům
a pomocníkům, mimo jiné Adolfu Bornovi za originální obraz
udílený každoročně jednotlivci za mimořádný lidský čin, fotografce Sáře Saudkové za dlouholetou spolupráci a Obecnímu
domu Praha a dalším. Samozřejmě děkujeme upřímně všem
ostatním přispěvatelům, kteří věnovali menší peněžní částky. V oblasti pomoci člověka člověku nejsou žádné dary malé
a každá poskytnutá koruna našla v programu transplantací
kostní dřeně své smysluplné použití.

S poděkováním uvádíme dále jména osob a společností, které věnovaly finanční částky deset tisíc korun a více, významné
věcné dary a služby.
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Drobné finanční příspěvky

Přes uvedené, vzhledem k situaci nikterak špatné výsledky, je
pochopitelně stále co zlepšovat. Nadace proto dál aktivizuje
své vlastní mediální působení i činnost nadačních spolupracovníků tak, aby společné působení na veřejnost a drobné
přispěvatele bylo dál co nejefektivnější.

Dárců a přispěvatelů, kteří nadaci podpořili drobnými částkami, většinou bez udání svého jména, jsou tisíce. Právě součet
drobných příspěvků, ať již přímým zasíláním darů na účet,
poštovními poukázkami nebo různými formami sbírek, tvoří
po léta třetinu až polovinu celkových finančních příjmů nadace. Všem těmto anonymním dárcům patří naše úcta a upřímné poděkování. Bez nich by se programy nadace v celé její
historii prakticky neobešly.

1 474 496

1 266 594

1 925 633

2 128 077

1 994 078

1 669 974

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

2005

2006

2007

2008

563 388

400 387

382 463

243 550

189 812

873 028

494 608

1 287 266

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100 737

75 411

98 523

184 599

541 600

2005

163 360

3 846

2004

2006

2007

2008

2009

2010

Výtěžky sbírky KAPKA 1999 – 2010
2010: 418 931,- Kč

141 514

706 442

946 113

618 842

1 170 074

1 346 941

983 139

852 629

1 237 633

1 030 468

Vývoj sbírky kasičkami
2010: 141 914,- Kč

2004

2003

KAPKA je každoroční celostátní akcí ve spolupráci s organizací
Junák - svazem skautů a skautek ČR. Vždy jeden červnový víkend se na desítkách benzinových čerpacích stanic objeví mladí lidé, kteří nabízejí řidičům umytí skel u automobilů, rozdávají
propagační materiály o dárcovství dřeně a zároveň získávají
pro program transplantací drobné finanční příspěvky. Tradici
sbírky založili v r. 1997 studenti Gymnázia Luďka Pika v Plzni.
Následující rok převzali iniciativu plzeňští skauti z roverského
kmene Šambala, kteří zprostředkovali koordinaci akce mezi
dalšími skautskými oddíly na celorepublikové úrovni. Od roku
1999 běží KAPKA ve všech krajích, podrobné informace ze
všech ročníků jsou zveřejněny na www.skaut.cz/kapka. Výnos
sbírky v roce 2010 byl 418 931,- Kč.

1 127 053

2 472 324
2002

1 574 019

1 840 571
2001

2003

2002

Celostátní sbírka KAPKA 2010

Vývoj příspěvků, zasílaných na účet
2010: 1 147 053,- Kč

2002

2001

Vývoj příspěvků DMS 2004 – 2009
2010: 184 599,- Kč

Níže uvedené grafy ukazují vývoj vybraných forem získávání drobných příspěvků, které můžeme snadno v průběhu let
monitorovat. Obecný trend k poklesu drobných příspěvků
není pro program nadace příznivý, je však méně zřetelný,
než pokles příjmů od velkých sponzorů, kde se nepochybně
projevuje i narůstající konkurence mezi subjekty neziskového
sektoru v ĆR.

2001

1 932 442

Vývoj drobných příspěvků v jednotlivých létech odráží kromě obecné ekonomické situace v naší zemi také úroveň
mediálního působení nadace a nadačních spolupracovníků
na veřejnost. Součástí mediální strategie je i vydávání vlastního časopisu Naděje, udržování webové stránky, kampaně
zaměřené na dárcovství dřeně i průběžná medializace probíhajících akcí ve sdělovacích prostředcích.

1 826 778

Vývoj příspěvků poštovními poukázkami
2010: 189 812,- Kč

900365

2009 2010

619962

698812

792132

760 636 752961

570935

524689

Stále využívané jsou příspěvky poštovními poukázkami.
Příjmy kasičkami jsou - kromě stoupající soutěže mezi množstvím jiných nadací a nadačních fondů - poplatné i tříletému
cyklu, kdy se periodicky obnovuje povolení sbírky. Do výše
příjmů se promítá tedy to, kolik kasiček je aktuálně sečteno.
Do úředního vyúčtování předchozího období je totiž nutné
kasičky na přechodnou dobu stahovat. Výnosy z dalších akcí
byly 393 372,- Kč. Darovací smlouvy uzavřené na částky do 10
tis. Kč přinesly 158 607,- Kč a další dotace 48 500,- Kč.

617664
418931

371745
165000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Všem Junákům z minulých ročníků KAPKY děkujeme!

Nadace posílila v časopise i reklamních materiálech propagaci projektu dárcovských sms - DMS KOSTNIDREN, na nějž je
nadace ve spolupráci s Fórem dárců napojena od r. 2004 (viz
www.darcovskasms.cz).
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2010

Výroční slavnost
Poděkování dárcům 2010

lejšího jmění nadace uvádíme podrobně ve finanční části výroční zprávy.

Slavnost Poděkování je každoročně rekapitulací předchozího
působení Nadace pro transplantace kostní dřeně a plní tak
především osvětový efekt. Zároveň je příležitostí k veřejnému
poděkování lidem, kteří podstoupili odběr krvetvorných buněk pro záchranu neznámých pacientů, i dalším osobnostem,
které se mimořádně zasloužily o rozvoj programu transplantací. V pořadí dvanácté Poděkování se uskutečnilo 16. dubna
2010 v pražském Obecním domě za přítomnosti první dámy
Ing. Livie Klausové.

Objekt nemovitosti byl s využitím předchozích finančních rezerv v letech 2006-2007 kompletně rekonstruován, rozšířen
a 30.7.2007 znovu otevřen jako víceúčelové zařízení pod názvem Centrum U PRAMENŮ. V současnosti slouží k rozvíjení
vlastních zdravotnických a osvětových programů i jako zdroj
příjmů z vlastního jmění.
Rekonstrukce a přístavba nemovitosti znamenala samozřejmě finanční zátěž včetně nutnosti dlouhodobé půjčky peněžních prostředků na dokončení stavby. Půjčku nyní nadace
splácí podle smlouvy s kalendářem, rozvrženým na 10 let.

Vlastní osvětová média
Časopis Naděje
Časopis vydává nadace dvakrát ročně v nákladu 50 000 výtisků. Je rozesílán všem registrovaným dárcům dřeně ČNRDD,
spolupracovníkům nadace, na všechny transfúzní stanice
v ČR, do vybraných zdravotnických zařízení a dalším příznivcům nadačního programu. Má populárně-naučný charakter.
Jako prostředek komunikace s dárci dřeně se spolupodílí
na tom, že dobrovolníci, evidovaní v ČNRDD, jsou trvale proškolováni a úbytek z databáze registru je minimální. Zároveň
časopisy slouží i jako osvětový materiál pro veřejnost při různých akcích a jako forma podpory veřejných sbírek. Nárůst
počtu drobných příspěvků různými formami se pravidelně
projevuje v měsících krátce po rozeslání časopisu. Časopis je
evidovanou tiskovinou na Ministerstvu kultury ČR.

Přes uvedenou přechodnou finanční zátěž se investování do nemovitosti ukázalo jako velmi prozíravé, a to nejen
z hlediska funkce, kterou komplex budov v majetku nadace
představuje pro rozvoj jejích programů, ale i z hlediska dlouhodobé ekonomické strategie. V době hospodářské recese je
investicí, která neztrácí hodnotu a přináší ročně stabilní příjem tří milionů korun z nájemného.

Webové stránky www.kostnidren.cz
V r. 2009 byla provedena kompletní rekonstrukce nadační i registrové části webových stránek s důrazem na rychlý přístup
k nejnovějším zprávám, pokrývajícím veškeré dění v nadaci
i Českém národním registru dárců dřeně. Kromě oficiálních
dokumentů a pracovních standardů ČNRDD obsahují velmi
podrobný oddíl pro dárce kostní dřeně, v nadační části nabídku grantových projektů, informace o probíhajících akcích
a mnoho dalších novinek. Systém elektronické komunikace
přímo z webových stránek umožňuje zodpovězení libovolných dotazů a zlepšuje tak cílenou informovanost odborníků
i nejširší veřejnosti.

Z hlediska příjmů a výdajů nadace dlouhodobě usiluje o vyrovnaný až mírně přebytkový rozpočet, kdy se snaží šetřit prostředky pro potřeby možných budoucích investic do rozvoje
v oblasti medicíny i dalších nadačních programů. Podrobné
údaje o hospodaření obsahují kapitoly finanční zprávy.

B. Grantové programy
nadace

3. Investování
nadačního majetku

Nadace pro transplantace kostní dřeně má ve svém statutu
z r. 1999 zakotveny zásady poskytovat grantové příspěvky jakýmkoliv fyzickým a právnickým osobám v ČR, výhradně však
do následujících oblastí:

Optimální zhodnocování majetku k plnění poslání nadace
je základní povinností a podmínkou fungování organizace.
Způsoby uložení majetku a jeho použití je určeno legislativou, jmenovitě zákonem č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech, dalšími souvisejícími zákony a platným statutem nadace. Nadace pro transplantace kostní dřeně jakožto
příjemce příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF) je
vázána též platnými smlouvami s Fondem národního majetku a Ministerstvem financí ČR.

• Podpora dárcovství kostní dřeně
• Podpora vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační
medicíně
• Podpora pacientů po transplantaci
• Investiční podpora transplantačních center a transplantační
medicíny jako celku
• Podpora výzkumu v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Nadace pro transplantace kostní dřeně má majetek uložen
v cenných papírech, na bankovních účtech a v nemovitosti,
zakoupené v roce 2003 v těsném sousedství areálu Fakultní
nemocnice v Plzni. Aktuální rozložení nadačního jmění a ved-

Pravidla udílení nadačních grantů jsou veřejně k dispozici
na internetové stránce www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.
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1. Podpora dárcovství
kostní dřeně

Možné nadační příspěvky do uvedených programů pocházejí ze dvou zdrojů: z výnosů prostředků, přidělených nadacím
z Nadačního investičního fondu Fondu národního majetku
(NIF), a z ostatních příjmů nadace – NENIF. Granty z prostředků NIF podléhají zvláštnímu režimu kontroly a v kapitole finanční zprávy je specifikujeme odděleně. V této kapitole, pojednávající o plnění programových cílů nadace, uvádíme veškeré
granty souhrnně.

Na grantový program bylo vydáno v roce 2010 celkem
1 150 000,- Kč.
Podpora dárcovství dřeně zůstala přednostním programem
nadace, který 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.
Vyšetření tkáňových znaků, na jejichž základě se provádí výběr vhodných dárců dřeně pro konkrétní nemocné, jsou složité a nákladné laboratorní metody. Vyšetření každého dobrovolníka, vstupujícího do registru dárců, stojí kolem 2000 Kč.
V r. 2010 přidělila nadace postupně šest grantů v celkové
výši 1 150 000,- Kč Českému národnímu registru dárců dřeně
– ČNRDD. Granty byly použity k úhradě typizací dárců dřeně, nově vstupujících do registru v devíti dárcovských centrech (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Most, Ostrava,
Olomouc, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem), na vývoj automatizovaných metod vyšetřování transplantačních znaků DNA
technikami a na nábor. Díky této podpoře mohlo být v roce
2010 získáno k zápisu do ČNRDD a kvalitně vyšetřeno 1 428
nových mladých dobrovolníků. Počet členů databáze ČNRDD
tak dosáhl v závěru r. 2010 čísla 35 531.

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty
v roce 2010
celkem 3. 079 389,- Kč
podpora investic

37%
44%

15%

Vývoj databáze dárců ČNRDD 1992 - 2010
2010: 35 531 registrovaných dárců

Výdaje na granty v jednotlivých letech se řídily potřebou
podpory jednotlivých oblastí transplantačního programu
a aktuálním stavem volných finančních prostředků nadace.
V letech 2006-2007 byla nadace nucena grantové programy
částečně omezit v souvislosti s výdaji na stavbu nadačního
centra U Pramenů.

35 531

počet dárců v databázi
nově registrovaní v daném roce

33 344
30 780
27 931
24 063

17 008

Největší podíl prostředků v celé historii nadace byl věnován
rozvoji dobrovolného dárcovství dřeně, kde náklady na vyšetření transplantačních znaků dobrovolníků, vstupujících
do registru dárců, dosud nehradí ani stát, ani zdravotní pojišťovny. Potřeba podpořit růst Českého národního registru
dárců dřeně (ČNRDD) byla největší v prvních letech jeho existence, kdy vlastní příjmy registru za služby při vyhledávání
dárců z databáze pro konkrétní nemocné (které nyní do určitého limitu hradí zdravotní pojišťovny příslušných nemocných) byly minimální. Výjimečný byl také rok 2002, kdy díky
intenzivní kampani na nábor dárců prostřednictvím TV NOVA
bylo do registru zařazeno přes 5000 nových dobrovolníků.
Na rok 2011 plánuje nadace opakování významné mediální
kampaně.
Přiznané příspěvky do dalších okruhů grantové podpory se řídily naléhavostí potřeby a zdůvodněním jednotlivých žádostí.
O každé jednotlivé žádosti o grant rozhodovala individuálně
správní rada nadace ve svém výběrovém řízení.
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3 079 389

2005

Nárůst databáze ČNRDD je v posledních létech udržován
na úrovni zhruba 1 500 nově získaných dárců ročně, což
odpovídá finančním možnostem registru a nadace. Výjimky
směrem vzhůru představovaly pouze první léta existence
registru a rok 2002, mimořádný díky intenzivní náborové
kampani. V současnosti je z medicínských důvodů kladen
důraz především na kvalitní výběr nově registrovaných dárců
a na vysokou úroveň vyšetření jejich transplantačních znaků.

1

3 151 619

2004

2 546 512

3 664 809

2003

1 871 762

3 592 809

2002

1 494 895

8 887 489

2001

2 898 132
3 753 700

Vývoj výdajů za granty 1999-2010

0

4%

03

podpora pacientů

84

vzdělávání

3

dárcovství

O vysoké úrovni práce a mezinárodním uznání ČNRDD
svědčí mimo jiné i udělení nejprestižnějšího ocenění, akreditace Světové asociace dárců dřeně (World Marrow Donor
Association – WMDA). ČNRDD ji získal po náročném akreditačním řízení v březnu 2005 jako čtvrtá dárcovská organizace
na světě (z tehdejšího celkového počtu 58 registrů ve 43 zemích Evropy i zámoří) a 14. října 2010 tuto prestižní světovou
akreditaci kvality znovu obhájil.
Nejdůležitější informace o Českém národním registru dárců dřeně, včetně výročních zpráv, jsou k dispozici na wwww.transplantace.cz
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2. Podpora vzdělávání
v hematologii, onkologii
a transplantační medicíně

5. Podpora výzkumu

Grant v roce 2010 nebyl udělen

Výzkum v medicínských oborech je předpokladem pokroku
a zlepšování léčebné péče o nemocné. Realizace kvalitních
výzkumných projektů je ovšem velmi náročná jak odborně, tak i finančně. Nadace pro transplantace kostní dřeně
plánuje již několik let možnost podpory aktivního výzkumu
v oborech hematologie, onkologie a transplantační medicíny
na českých pracovištích. Plán podpory výzkumu do budoucna stále trvá.

Na grantový program vydáno v roce 2010
celkem 470 189,- Kč

Úspěšnost onkologické léčby a transplantací závisí úzce
na vzdělanosti a zkušenosti zdravotníků specializovaných
center i lékařů a zdravotních sester v terénu, kteří přicházejí
s pacienty do denního kontaktu. Neméně třeba je zvyšovat
znalosti o nemoci a léčení u samotných nemocných. Nadace
proto podporuje několik let různé vzdělávací programy zdravotníků příslušných oborů i edukace nemocných.
Na základě výběrového řízení byly v roce 2010 podpořeny
vzdělávací akce následujících žadatelů o grant:

Ing. Kateřina Klásková – vzdělání – (NIF)
pro Občanské sdružení Lymfomhelp
FN Plzeň na vzdělání
Flieglerová – (NENIF)
Hubená, Sejková, Kynkalová, Vobrová, Skleničková, Mikulová
(zdravotní sestry - součet několika grantů u každé z nich)

300 000,- Kč
120 400,- Kč
39 789,- Kč
10 000,- Kč

3. Podpora pacientů
po transplantaci dřeně

Na grantový program vydáno v roce 2010
celkem 109 200,- Kč
Na základě individuálních žádostí nemocných byly nadací
přiděleny v roce 2010 do ČNRDD čtyři granty na ubytování
a ke krytí zvýšených životních nákladů v souvislosti s prodělanou transplantací dřeně, intenzivní onkologickou léčbou,
a k částečnému krytí nákladů při pobytu rodinných příslušníků nemocných v místě transplantačního centra. Jednotlivé
žádosti o podporu eviduje nadace ve své kanceláři, jména
podpořených žadatelů z etických důvodů nezveřejňujeme.

4. Podpora investic zdravotnických center a laboratoří v ČR
Na grantový program vydáno v roce 2010
celkem 1 350 000,- Kč

Uvedený grantový program nadace byl otevřen na podporu
investic do nezbytných přístrojů a techniky na kterémkoliv
pracovišti v ČR, pokud jsou pro funkci příslušných transplantačních center či pomocných laboratoří nezbytné. Rozsah
grantů na investice se řídí stavem uvolnitelných finančních
zdrojů v příslušném roce, rozhodnutí o udělení grantu spadá
do výhradní pravomoci správní rady nadace. V roce 2010 byl
udělen poprvé.
Přidělené prostředky byly použity na nákup přístroje k laboratornímu vyšetření reagencií pro HLA laboratoř ČNRDD.
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Finanční zpráva nadace za rok 2010
Součástí výroční zprávy jsou prvořadě legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky a výrok auditora. Současně nadace
předkládá i podrobnější vlastní údaje, aby hospodaření doložila pro veřejnost co nejsrozumitelněji.

A. Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
1. Nadační jmění
Hodnota, zapsaná v nadačním rejstříku ke dni 7.3.2008
z toho:
1. Nemovité jmění *

105 900 782,00 Kč
57 621 000,00 Kč

Budova, zastavěný pozemek a zahrada v lokalitě Plzeň, Na Roudné 123/212
2. Cenné papíry **
Podílové listy otevřeného podílového fondu BFN Pioneer Investment, 48 179 283 kusů
(prostředky NIF),
* Hodnota dle znaleckého posudku ze dne 25.7.2007.
Účetní hodnota budovy k 31.12.2010 se snižuje o zákonné odpisy.

48 279 782,00 Kč

Hodnota nemovitého jmění k 31. 12. 2010 je

52 998 169,52 Kč

** Hodnota Cenných papírů (CP) ke dni návrhu na zápis do rejstříku 7.3.2008.
Reálná hodnota uvedených CP dle přecenění k 31.12.2010 je

49 142 868,66 Kč

V roce 2010 nebyly provedeny žádné změny, týkající se struktury nadačního jmění (NJ).

2. Vedlejší jmění nadace
Reálná hodnota ke dni 31.12.2010
z toho:
1. Cenné papíry (přecenění k 31.12.2010) celkem
Podílové listy Pioneer neinvestiční, 27 603 ks
podílové listy Pioneer DF, 743 633 ks
CP - ČS Investiční společnost, 4 683 606 ks
CP - ČSOB Equity Fund USA, 52 ks
CP - ČSOB Swiss Blue Chips, 190 ks
ČSOB Asset Management – státní obligace
2. Ostatní peněžní prostředky k 31.12.2010 celkem
Běžné účty u ČSOB
Běžný účet eKonto
Termínovaný vklad u ČSOB
Pokladna

26 785 174,16 Kč
21 782 949,02 Kč
28 155,06
712 028,60
8 633 290,94
656 775,53
711 823,14
11 040 875,75
5 002 225,14 Kč
545 125,17
116 305,05
4 308 732,92
32 062,00

Účetní jednotka vytvořila fond oprav z vlastních zdrojů (mimo nadační jmění) v roce 2010 ve výši 1 000 000,- Kč. Tento fond bude
sloužit k opravě a vybavení nemovitosti, která je zapsána v nadačním rejstříku. Zůstatek fondu k 31. 12. 2010 byl 3 332 788,50 Kč.
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B. účetní závěrka za rok 2010
Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 (v tisících Kč)
Aktiva
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 1.
Pozemky
A. II. 3.
Stavby
A. II. 4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A. II. 5
Pěstitelské celky trvalých porostů
A. III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. III. 6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 6.
Oprávky ke stavbám
A. IV. 7.
Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům m.v.
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I.
Zásoby celkem
B. I. 1.
Materiál na skladě
B. I. 9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
B. II.
Pohledávky celkem
B. II. 4.
Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 5.
Ostatní pohledávky
B. II. 8
Daň z příjmů
B. II. 11
Ostatní daně a poplatky
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1.
Pokladna
B. III. 3.
Účty v bankách
B. IV.
Jiná aktiva celkem
B. IV. 1.
Náklady příštích období
B. IV. 2.
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmění celkem
A. I. 1.
Vlastní jmění
A. I. 2.
Fondy
A. I. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1.
Účet výsledku hospodaření
A. II. 3.
Nerozdělený 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. 7.
Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění
B. III. 8.
Daň z příjmů
B. III. 9.
Ostatní přímé daně
B. III. 10
Daň z přidané hodnoty
B. III. 17.
Jiné závazky
B. IV.
Jiná pasiva celkem
B. IV. 1
Výdaje příštích období
B. IV. 2
Výnosy příštích období
Pasiva celkem
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č.ř.

01
02
10
11
13
14
15
21
27
29
35
36
41
42
43
51
52
56
57
60
63
72
73
75
81
82
83
85
č.ř.

86
87
88
89
90
91
92
94
95
98
105
106
107
110
113
114
115
116
123
130
131
132
134

1.1.2010
116 187
0
53 654
1 718
51 347
444
145
68 394
68 394
- 5 861
- 5 545
- 316
6 488
250
250
0
191
1
190
0
0
5 287
5
5 282
760
0
760
122 675

31.12.2010
118 524
95
54 093
1 718
51 641
589
145
72 059
72 059
- 7 723
- 7 280
- 443
6 359
271
250
21
57
3
13
29
2
5 002
32
4 970
1 025
74
955
124 883

1.1.2010
105 111
133 066
130 426
2 333
307
- 27 955
277
- 28 232
17 564
17 197
17 197
282
5
60
11
15
3
168
20
85
23
62
122 675

31.12.2010
109 456
136 560
132 267
3 333
960
- 27 104
850
- 27 954
15 427
15 197
15 197
197
10
0
12
0
3
152
20
33
33
0
124 883

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2010 (v tisících Kč)
č.ř.
A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba 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 pojištění
12. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále
20. Úroky
21. Kursové ztráty
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
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
C.
D.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnosti
hospodář.

celkem

1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
20
21
23
25
26
29
30
31
33
42

123
123
219
0
0
0
219
557
423
124
10
4
4
673
0
299
0
374
4 604
1 861
2 700
6 138

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
42
54

123
123
219
0
0
0
219
507
423
124
10
4
4
685
0
299
0
386
4 604
1 861
2 742
6 192

43
45
57
61
63
64
65
71
79

0
0
3 064
2
62
3 000
3 655
3 655
6 719

93
93
8
8
0
0
227
227
328

93
93
3 072
10
62
3 000
3 882
3 882
7 047

581
0
581

274
5
269

855
5
850

80
81
82
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hlavní

C.

Rozbor příjmů nadace

Finanční příjmy v r. 2010 celkem
z toho:
1. Dary a příspěvky ≥ 10 000,- Kč celkem
Dar generálního sponzora nadace – Sazka, a.s.
Ostatní darovací smlouvy na částky 10 000,- Kč a větší
Dary na účet 10 000,- Kč a větší
Dědictví

14 206 573,53 Kč
4 495 830,00 Kč
1 000 000,00
1 426 500,00
29 330,00
2 040 000,00

2.

Drobné příspěvky celkem
Příspěvky na účet menší než 10 tisíc Kč
Darovací smlouvy na částky menší než 10 tisíc Kč
Poštovní poukázky
Sbírka stálými kasičkami
Sbírka Kapka
Výnosy z dalších akcí
Dárcovské sms (DMS)
Dotace

2 662 829,02 Kč
1 127 053,06
158 607,00
189 812,00
141 914,00
418 931,00
393 372,96
184 599,00
48 500,00

3.

Příjmy z jmění nadace celkem
Výnosy cenných papírů nadačního jmění (NIF)
Úroky z běžných účtů
Nájemné Centra U PRAMENŮ
Zaúčtování fondu oprav nemovitosti do výnosů
Výnosy z reklamy (propagační činnost)
Úroky z termínovaných vkladů
Výnosy z cenných papírů (ČSOB Asset management)
Výnosy z prodeje cenných papírů NENIF

7 047 914,51 Kč
954 900,09
2 796,76
3 000 000,00
62 475,25
93 400,33
7 699,77
226 642,31
2 700 000,00

V roce 2010 byly příjmy nadace proti předchozímu roku (v 2009 byly 11 167 616,40 Kč) vyšší, a to především díky získáním dědictví
po panu Hukrovi a postupnému nárůstu příjmů z jmění nadace. Objem větších sponzorských darů, ale i příjmů ze sbírek a z drobných darů od množství anonymních přispěvatelů postupně klesá. Lze předpokládat, že se do uvedeného vývoje nejspíš promítá
dál pokračující hospodářská recese. Správní rada přijímá pro další období opatření, jak vlastní osvětovou aktivitou tento nepříznivý
trend ovlivnit.
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D. Rozbor výdajů nadace
Finanční výdaje nadace v r. 2010 celkem *
z toho:
1. Výdaje na granty celkem
program
z prostředků NIF
Vzdělávání
300 000,00
Podpora pacientů
0
Přístroje a investice
0
Dárcovství dřeně
0

8 930 392,31 Kč

z prostředků NENIF
170 189,00
109 200,00
1 350 000,00
1 150 000,00

3 079 389,00 Kč
úhrnně na program:
470 189,00
109 200,00
1 350 000,00
1 150 000,00

2. Osvěta a zajištění akcí
Tisk, inzerce
Zajištění probíhajících akcí
Poděkování dárcům Obecní dům
Poplatek OSA
Ceny pro dárce dřeně od firmy Moser

215 624,40 Kč
84 937,40
17 392,00
10 000,00
3 295,00
100 000,00

3. Mzdové náklady
mzdy a odvody z mezd zaměstnanců
právní a daňové poradenství, účetní služby

593 118,00 Kč
558 522,00
34 596,00

4. Další režijní výdaje
výdaje kanceláře (poštovné, telefon, kancelářské potřeby aj.)
odpisy majetku
úrok ze zbytku úvěru
daně, poplatky, pojištění
provozní výdaje na družstevní byt a garáž (dědictví po panu Hugrovi)

2 342 260,91 Kč
95 397,69
1 862 350,75
298 805,00
65 517,47
20 190,00

5. Nákup NENIF
CP Czech Republic, CP HSH Nordbank

2 700 000,00 Kč
2 700 000,00

E. Vyhodnocení nákladů
na vlastní činnost

a vlastní činností ovlivnitelné dary) činily dohromady
7 153 659,02 Kč. Režijní náklady na činnost nadace včetně výdajů na motivační osvětu (mimo stabilního dlouhodobého
splácení půjčky na rekonstrukci nemovitosti, která je součástí
nadačního jmění) byly 808 742,40 Kč, tj. 10 % příjmů, získaných v daném roce aktivní činností. Přísné vnitřní pravidlo,
omezující vlastní režii, tak bylo opět naplněno, a to především
díky maximální redukci vnitřních nákladů.

Zhodnocení vůči nadačnímu jmění
Statut Nadace pro transplantace kostní dřeně ve shodě se
Zákonem o nadacích č. 227/97 Sb. připouští čerpat náklady
na vlastní činnost až do výše 25 % z celkové částky nadačního
jmění ke konci rozvahového dne. Výdaje Nadace pro transplantace kostní dřeně v roce 2010 jsou po odpočtu grantů
5 851 003,31 Kč. Poměr takto vydané sumy k zapsané hodnotě nadačního jmění (k 7. 3. 2008 ve výši 105 900 782,- Kč)
činí 5 %.

Tvorba finanční rezervy
Rozdílem příjmů a výdajů v roce 2010 vytvořila nadace finanční přebytek ve výši 5 276 181,- Kč. Z rozhodnutí správní rady
je z této částky vyčleněn jeden milion korun jako fond oprav
neboli záloha pro možnou budoucí potřebu rozsáhlejších rekonstrukcí nemovitosti v nadačním jmění a k opravám jejího
vybavení. Zbývající rezerva ve výši 4 276 181,- Kč je plánována
jako úspora do dalších let pro očekávanou potřebu nových
investic a podpory vývoje nových medicínských metod.

Zhodnocení vůči příjmům nadace
Vnitřní limit, před léty odsouhlasený správní radou Nadace
pro transplantace kostní dřeně, omezuje hranici nákladů
na vlastní činnost do výše 20 % příjmu z vlastní činnosti v příslušném roce.
V roce 2010 byly celkové příjmy nadace 14 206 573,53 Kč,
z toho příjmy z vlastní aktivní činnosti (sbírky, výnosy z akcí

Správní rada a dozorčí rada nadace bude dál dbát na to, aby
i v následujících letech byla odsouhlasená pravidla hospodaření důsledně naplňována.
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F. Rozbor hospodaření s příspěvky NIF
1. Výše příspěvků, přidělených nadaci z NIF v I. a II. etapě
připsány na účet
forma uložení v nadačním jmění
etapa
nadace dne
k 31.12.2010
I.
II.

13.12.1999
Podílové listy Pioneer BFN
23.4.2002
dtto
19.3.2003
dtto
19.12.2003
dtto
1.12.2004
dtto
21.9.2006
dtto
celkem přidělené prostředky
Podílové listy Pioneer BFN
Hodnota NIF prostředků, zapsaná v nadačním jmění k 7.3.2008
Reálná hodnota CP NIF dle přecenění ke dni 31.12.2010
Reálné výnosy CP NIF za rok 2010 dle auditovaného účetnictví
2. Výpočty výnosů z NIF, určené ke grantování
2008
2. 1
Zůstatek nerozdělených výnosů z r. 2007 a z předchozích let
2. 2
Částka, určená na granty NIF 2008 (výpočet dle PRIBID 2007)
2. 3
Částka rozdělená na granty NIF v r. 2008
2. 4
Přebytek rozdělení výnosů NIF v r. 2008
2009

2. 5
2. 6
2. 7
2. 8

2010

2011

Výnosy NIF za rok 2008, kalkulované na granty NIF v r.2009
Výpočet dle 0,5% úrokové sazby PRIBID pro rok 2008:
0,5 x 0,5 x (4,14 + 3,52) x 0,01 x 47 868 000 = 916 672,20
Částka, určená na granty NIF v roce 2009
(po odpočtu přebytku rozdělení z roku 2008)
Částka rozdělená na granty NIF v r. 2009 *
Nerozdělená částka výnosů r. 2009, převáděná do r. 2010

výše příspěvku
20 947 000,00 Kč
11 672 000,00 Kč
3 917 000,00 Kč
2 955 000,00 Kč
6 871 000,00 Kč
1 506 000,00 Kč
47 868 000,00 Kč
48 279 782,00 Kč
49 142 868,66 Kč
954 900,09 Kč

0,00 Kč
818 542,80 Kč
852 240,00 Kč
33 697,20 Kč
916 672,20 Kč
882 975,00 Kč
863 419,20 Kč
19 555,80 Kč

2.10

Výnosy NIF za rok 2009, kalkulované na granty NIF v r. 2010
Výpočet dle aritm. průměru měsíční hodnoty PRIBID 2009 (2,36)
0,5 x 0,5 x 2,36 x 1/100 x 47 868 000=282 421,20
Částka, určená na granty NIF v roce 2010
(navýšená o částku, nerozdělenou v r. 2009)

2. 11

Výnosy NIF za rok 2010, kalkulované na granty NIF v r. 2011

954 900,00 Kč

2.12

Částka, určená na granty NIF v roce 2011
(navýšená o částku, nerozdělenou v r. 2010)

956 877,00 Kč

2. 9

3. Užití prostředků NIF v roce 2010 dle výsledků výběrového řízení **
dne
program
adresát grantu
31.7.2010 vzdělávání
Ing. Klásková
* Pozn.: z vlastních prostředků (NENIF) rozdělila nadace v r. 2010 dalších 2 779 389,12 Kč.
Celková suma, kterou nadace vydala za granty v r. 2010, je tak 3 079 389,12 Kč.

282 421,20 Kč
301 977,00 Kč

přidělená částka
300 000,00 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.
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G. Zpráva a výrok auditora
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří Nadaci pro transplantace kostní dřeně
podporují svými finančními příspěvky i všem, kteří programu
nadace pomáhají jinou formou.
Hluboce si vážíme toho, že s Vaší pomocí mohl vzniknout
a dál úspěšně pokračuje český program dobrovolného dárcovství kostní dřeně, který nemá srovnatelnou obdobu v žádné ze zemí bývalého východního bloku a stává se vzorem
i v zemích ekonomicky daleko vyspělejších. Tento program je
chloubou naší země a všech upřímně smýšlejících lidí našeho
národa.
Díky Vaší pomoci se mohly dostat prostředky i do dalších potřebných programů na podporu moderní medicíny a na pomoc těžce nemocným spoluobčanům. Je mimořádně povzbuzující, že se tak může dít právě společným, nezištným
úsilím tisíců a tisíců známých i neznámých lidí tohoto státu.
Děkujeme proto Vám všem. Děkujeme za všechny občany
této země, jimž program Nadace pro transplantace kostní
dřeně přináší naději na uzdravení.

Na Roudné 123/212
301 65 Plzeň
Tel./fax 377 521 753
e-mail nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

