Výroční zpráva 2012
Úvod:
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v 5/1992 skupinou lékařů, pacientů a jejich
rodin pod vedením primáře MUDr.Vladimíra Kozy (4.7.1954 - 17.6.2012) s cílem vybudovat v
České republice program dobrovolného dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk a umožnit
tak potřebným pacientům život zachraňující nepříbuzenské transplantace, které v té době byly u
nás prakticky nedostupné. 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, na podporu vybavení transplantačních pracovišť a center a dále také na
výzkumné účely.

Právní ukotvení:
Nadace pro transplantace kostní dřeně je nadací s celostátní působností, která je registrována u
Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou N.6, IČO: 45333378. Přeregistrace podle
zákona č. 227/97 Sb. byla provedena 18. listopadu 1998.
Sídlo:
Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň.
Tel./Fax: 377 521 753
e-mail:
nadace@kostnidren.cz
web:
www.kostnidren.cz
Nadace je od r. 2004 členem Asociace nadací - Fórum dárců (www.donorsforum.cz).

Statutární orgány:
Správní a dozorčí rada Nadace mají každá tři členy včetně předsedy a funkce v statutárních
orgánech jsou bezplatné
Správní rada:
Předseda: Doc.MUDr.Samuel Vokurka, Ph.D., Hematologicko-onkologické odd. FN v Plzni a
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.
Člen: prim.MUDr.Vladimír Koza, Hematologicko-onkologické odd. FN v Plzni (do 17.6.12)
Člen: MUDr.Markéta Sobotová (roz.Kozová), Oční klinika FN v Plzni (od 24.9.12)
Člen: JUDr.Anna Outlá, advokátka, Plzeň.
Dozorčí rada
Předseda: MUDr. Jana Navrátilová, Hematologicko-onkologické odd. FN v Plzni.
Členové: Mgr. Marie Helmová, středoškolská učitelka, Plzeň.
p. Jaroslav Poslední, obchodní zástupce, Zruč u Plzně.

Patroni nadace
Patrony nadace byli a jsou od r.1992 Ing.Livia Klausová, kardinál Mons. Miloslav Vlk a paní
Jiřina Jirásková ( 17.2.1931-7.1.2013).

Zaměstnanci:
Monika Nováková, Dis. - asistentka (1,0 pracovního úvazku)
Šárka Sebránková–Prusíková – referentka (mateřská dovolená)
Květa Cibulková – fakturantka (0,25 pracovního úvazku)

Spolupracovníci:
Činnosti nadace pomáhá řada bezplatných spolupracovníků z různých regionů republiky.
Podílejí se na propagaci činnosti, při osvětě, získávání finančních příjmů formou sbírek a akcí.
Registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2012 celkem 212. Jména, adresy a zplnomocnění
jednotlivých spolupracovníků eviduje nadace ve své kanceláři.

Historie nadace a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v 5/1992 v Plzni, aby pomohla vybudovat
registr dobrovolných dárců kostní dřeně v České republice a další doprovodné programy ke
zlepšení kvality života nemocných v oboru hematologie-onkologie. V 6/1992 byl založen registr
dárců s původním názvem Centrální registr dárců kostní dřeně (CRDKD) s dárcovskými centry
při krajských transfuzních odděleních. Byly realizovány první sbírky finančních prostředků a
propagace. Registr se přihlásil do celosvětové sítě Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) a
vstoupil do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow Donors Association – WMDA). V
r.1993 byla provedena první nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dobrovolným
dárcem. V 9/1997 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi nadací a největším registrem
světa - Národním programem dárců dřeně USA (NMDP). Dne 1.1.1999 došlo k právnímu
osamostatnění registru formou obecně prospěšné společnosti a změna názvu na Český národní
registr dárců dřeně (ČNRDD). Po přijetí nové organizační struktury rozšířila nadace své
působení na podporu dalších subjektů formou grantů. V roce 2003 se z průběžně uspořených
prostředků podařilo zakoupit nemovitost v Plzni v ulici Na Roudné v sousedství Fakultní
nemocnice, v r. 2005 pak přilehlý pozemek. Objekt byl v letech 2006-2007 rekonstruován,
rozšířen a 30.7.2007 znovu otevřen jako víceúčelové centrum hotel „U Pramenů“. Slouží
k rozvíjení zdravotnických a osvětových programů i jako zdroj příjmů z vlastního jmění. Provoz
zajišťuje na základě smlouvy Český národní registr dárců dřeně.
Kromě podpory dárcovství krvetvorných buněk, podporuje nadace pacienty a pacientské kluby,
vzdělávání zdravotníků a laiků, vybavení laboratoří a transplantačních center, výzkum v oboru
hematologie, onkologie a transplantační medicíny. V letech 1992-1998 umožnila Nadace vyšetřit
13 135 dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk a od roku 1999 pak svými příspěvky dalších
více než 25 000. Nadace se pak prostřednictvím registru dárců ČNRDD podílela na záchraně
více než tisícovky lidských životů nejen v České republice, ale i v zahraničí, když podpořila také
zavedení moderních komunikačních systémů a databází v registru a významně přispěla ke
zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných dárců na mezinárodní úrovni. Díky přímé podpoře
umožnila Nadace již 185 pacientům po transplantaci kostní dřeně překlenout obtížné období
hmotné nouze při ztrátě nebo omezení finančního příjmu, nebo poskytla prostředky k úhradám
nákladů za ubytování pacientů, či příbuzných pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na
Hematologicko-onkologickém oddělení FN v Plzni.
Celé fungování nadace a registru dárců v letech 1992-2012 je spojeno nedílně se zakladatelem
primářem MUDr.Vladimírem Kozou (4.7.1954 - 17.6.2012), který se nesmazatelně zapsal do
historie nejen naší Nadace, ale celé medicíny.

Zpráva o činnosti v r.2012
Osvětová práce a získávání finančních prostředků
Prostředky k uskutečňování svých programů získává nadace způsoby, které byly definovány,
odsouhlaseny a jsou pravidelně monitorovány správní a dozorčí radou nadace. Aktivity k
získávání finančních prostředků se v mnoha oblastech úzce překrývají s osvětovou a
propagační činností. Základním tématem je podpora dárcovství krvetvorných buněk, rozvoj
transplantačního programu, léčba zhoubných onemocnění kostní dřeně a lymfatických uzlin a
péče o takto postižené pacienty. Nejdůležitějšími aktivitami jsou:
 Udržování celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace.
 Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci a sponzory.
 Pořádání celostátních a regionálních sbírek a akcí.
 Vydávání vlastních osvětových propagačních materiálů, údržba webových stránek, nadační
časopis Naděje - ev. číslo Ministerstva kultury: MK ČR M 19927.
 Spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky

Spolupracovníci nadace
Pomoc dobrovolných spolupracovníků je jedním z hlavních mechanismů působení nadace od
začátku její existence, a to jak v oblasti osvěty, tak i při získávání finančních prostředků.
Udržování a rozšiřování celostátní sítě spolupracovníků je považováno za jeden z
nejdůležitějších úkolů. Jako spolupracovníci působí řada uzdravených pacientů a jejich rodin, ale
i mnoho dalších lidí, kteří pomáhají nejrůznějšími způsoby podle svých časových a profesních
možností. Šíří osvětové materiály, pořádají kulturní, sportovní či společenské akce jako
příležitost k prezentaci nadace či k uspořádání sbírky, pomáhají v provozních záležitostech
nadace. Mažoretky Prezioso TJ SOKOL Blatná pomáhají od roku 2011 zajistit služby hostesek
v průběhu slavnostního výročního večera „Poděkování dárcům“. Nadace organizuje minimálně
jedenkrát ročně setkání a seminář pro spolupracovníky. Setkání v roce 2012 se konalo na
podzim v centru hotel U Pramenů. Celkový počet evidovaných spolupracovníků v r.2012 byl 212,
přičemž 60 spolupracovníků mělo vydáno plnou moc k vedení sbírkových kasiček

Sbírky kasičkami
Sbírky kasičkami patří k nejrozšířenějším aktivitám spolupracovníků. Uvedená forma veřejné
sbírky podléhá legislativním normám a je pod přísnou kontrolou nadace a státních úřadů.
Kasičky na základě námi vydaného pověření instalují spolupracovníci ve svých městech či
obcích na vhodná místa (nákupní centra, lékárny, úřady apod.) a starají se o jejich průběžné
vybírání. V roce 2012 se díky kasičkám umístěným v různých městech a obcích podařilo vybrat
úhrnem 265 899 Kč. Plnou moc k vedení sbírkové kasičky mělo v r.2012 celkem 60
spolupracovníků a v době přípravy této výroční zprávy byl počet úředně zapečetěných kasiček
44 a úředně rozpečetěných bylo 14.

Sluníčkové sbírky
Tradice sluníčkových sbírek byla založena v roce 2003 studenty Gymnázia Luďka Pika v Plzni,
v různých obdobích se k ní přidávali školy v dalších městech ČR. Sbírky jsou organizovány pod
vedením pedagogů. Studenti nebo starší žáci rozdávají v obchodních domech či na jiných
veřejných místech osvětové letáky a jako poděkování za finanční příspěvek nabízí jako dárek
vlastnoručně vyrobená sluníčka z těsta smíchaného z mouky, soli a lepidla na tapety. Na výrobě
sluníček se v řadě případů podílejí i mladší spolužáci, děti z mateřských škol, ale také senioři.
Doposud celkem přinesli Sluníčkové sbírky celkem 2 235 842,- Kč, přičemž za rok 2012 byl
výtěžek v Plzni ve dnech 22.-23.října celkem 101 476,-Kč.

Celostátní sbírka KAPKA – SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII
Tradici sbírky založili v r. 1997 studenti Gymnázia Luďka Pika v Plzni, kteří na benzinových
čerpacích stanicích nabízeli řidičům umytí skel u automobilů, rozdávali propagační materiály o
dárcovství kostní dřeně a zároveň získávali pro nadaci drobné finanční prostředky. Následující
rok převzali iniciativu plzeňští skauti z roverského kmene Šambala, kteří zprostředkovali
koordinaci akce mezi dalšími skautskými oddíly a KAPKA se pak stala celostátní akcí ve
spolupráci s organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR. V průběhu roku 2012 bylo
rozhodnuto o změnách v pojetí celé akce - bylo rozhodnuto o změně názvu na „Společně proti
leukémii“ a kromě mytí skel automobilů bude možné v rámci akce organizovat průběžně i jiné
sbírkové a benefiční akce a výtěžek poskytovat nadaci. Blíže viz www.skaut.cz/kapka. Doposud
přinesla tato sbírka celkem 7 746 835 Kč, přičemž výtěžek akce za rok 2012 ve dnech 15.17.června byl 294 729,- Kč

Z dalších akcí spolupracovníků
V průběhu roku 2012 proběhlo několik drobných či větších akcí organizovaných našimi
spolupracovníky. Kromě osvěty o programu nadace a dárcovství kostní dřeně přinesly také
nezanedbatelný finanční efekt. Byla organizována sportovní dětská odpoledne v areálu centra
hotel U Pramenů (R.Joksch), proběhl benefiční koncert skupiny Nezmaři v Č.Budějovicích
(I.Lonsmínová), v Plzni v galerii Masné krámy (J.Hlobil) pak koncert operní pěvkyně Jany
Korbelové a dětského sboru Andílci. Tradičně byl uspořádán gospelový worskhop a koncert
„Gospel až na dřeň“ (Gospel Train, Touch of Gospel, A.Dobrovolná, M.Beránek). Studenti
lékařské fakulty v Plzni zorganizovali hudební festival MediCamp a výtěžek věnovali na konto
nadace. Dne
18.října 2012 proběhlo v Městkém divadle v K.Varech (D.Neumannová)

představení Jaroslava Duška „Čtyři Dohody“ a „Pátá dohoda“ a významná část vstupného byla
věnována naší nadaci. Dne 13.12.2012 proběhl koncert v M.Lázních (I.Oblištilová), lední revue
HC PZ Kraso Kladno (L.Eichenmannová), benefiční koncert pro nadaci „V tom vánočním čase"
na dvoře Gigant - Záluží u Stoda (manželé Korcovi), adventní zpívání v Zábřehu na Moravě
(P.Špička). Konala se Benefiční fašaňková domácí zabíjačka v Kyjově (V.Výleta), tradiční
vánoční jarmark v Sokolovně TJ Sokol Strakonice (Z.Švehla, D.Paterová), kde byly nabízeny
sponzorské dary s vánoční tématikou, zahrnující drobné dekorativní předměty, vánoční pečivo a
jiné výrobky věnované uměleckými dílnami, zájmovými školními kroužky, organizacemi a
jednotlivci ze Strakonic, Vodňan a okolí.

Další spolupráce:
Z iniciativy ing.Hynka Sladkého se Český svaz házené rozhodl od roku 2012 podpořit Nadaci
pro transplantace kostní dřeně finančně a informační kampaní. Každá branka reprezentantů ČR
znamenala pro nadaci finanční dar, stejně tak branky extraligových týmu ve vytipovaných kolech
Extraligy ČR. Nadace mohla prezentovat svoji činnosti i v televizních vstupech během přestávek
přímých přenosů vybraných zápasů.
Agentura Via Solaris, jež je reklamním a marketingovým partnerem Skokového poháru České
pojišťovny rovněž zahájila spolupráci s Nadací a Českým národním registrem dárců dřeně.
Kromě náborových akcí do registru je součástí spolupráce i získávání finančních prostředků.
Mezi prvními, kdo se rozhodl vstoupit do registru na jezdeckých závodech, byl olympijský vítěz v
moderním pětiboji David Svoboda.

Výroční slavnost „Poděkování dárcům 2012“
Slavnostní večer je každoročně rekapitulací předchozího působení Nadace pro transplantace
kostní dřeně a zároveň je příležitostí k veřejnému poděkování dárcům, kteří podstoupili odběr
krvetvorných buněk pro záchranu neznámých pacientů, i dalším osobnostem, nebo organizacím,
které se mimořádně zasloužily o podporu nadace a jejího programu, a kterým od r.1996 uděluje
nadace výroční ocenění. Během večera, který se konal 26.4.2013 a připomínal aktivity roku
2012 byla udělena cena nadace za nejvýznamnější finanční pomoc za rok 2012 firmě Amgen
Czech Republic, cena za nejvýznamnější nemateriální pomoc za rok 2012 Armádě České
republiky, cenu Adolfa Borna za mimořádný lidský čin převzal rotný Tomáš Johanides ( dárce
kostní dřeně, autor fotografií projektu „Život s Nadějí“). Bylo uděleno mimořádné ocenění nadace
také majorce Jolaně Fedorkové za spoluautorství na projektu „Život s nadějí“.

Webové stránky www.kostnidren.cz
Webové stránky nadace fungují jako zdroj kompletních informací o nadaci – historie, lidé
v nadaci, kontakty, grantová pravidla, podpořené projekty, přehled sponzorů a donátorů, výroční
zprávy, akce, atd. Poslední grafická a funkční rekonstrukce byla provedena v r.2009.

Časopis Naděje
Časopis vydává nadace dvakrát ročně, nyní v nákladu přes 50 000 výtisků. Je rozesílán všem
registrovaným dárcům registru ČNRDD, spolupracovníkům nadace, na všechna dárcovská
centra a dalším příznivcům programu. Má populárně-naučný charakter jako prostředek
komunikace s dárci dřeně a veřejností. Časopis je evidovanou tiskovinou na Ministerstvu kultury
ČR (ev. číslo: MK ČR M 19927). V redakční radě jsou zástupci nadace i registru dárců.

Propagační materiály a medializace:
Podle průzkumu Newton Media „Analýza filantropie zpracovaná pro Fórum dárců“ byla v
2.pololetí 2012 naše nadace z 26 hodnocených na celkovém 7.místě v počtu medializačních
příspěvků (85,z toho 82 neutrální, 3 aktivně pozitivní) a současně i v indexu mediálního dopadu
(GPR) v podobě počtu čtenářů. Nadace dále vydává své propagační tiskoviny:

Grantové programy nadace
Nadace pro transplantace kostní dřeně má ve svém statutu zakotveny zásady poskytovat
grantové příspěvky fyzickým a právnickým osobám v ČR do následujících oblastí:






Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Celková hodnota prostředků vydaných nadací na granty od roku 1999 byla 50 535 142 Kč
a v roce 2012 pak činila dalších 3 520 431 Kč.
Pravidla udílení grantů jsou veřejně k dispozici na internetové stránce nadace
(www.kostnidren.cz) a v kanceláři nadace. Nadační grantové příspěvky pocházejí ze dvou
zdrojů: z výnosů prostředků přidělených nadacím z Nadačního investičního fondu Fondu
národního majetku (prostředky NIF) a z ostatních příjmů nadace (prostředky NENIF). Granty
z prostředků NIF podléhají zvláštnímu režimu kontroly a v kapitole „Finanční zpráva“ jsou
specifikovány odděleně. Výdaje na granty se řídí potřebou podpory jednotlivých oblastí
programu a stavem volných finančních prostředků nadace. Největší podíl prostředků v historii
nadace byl obecně věnován rozvoji dobrovolného dárcovství dřeně. Potřeba podpořit růst
Českého národního registru dárců dřeně byla největší v prvních letech jeho existence, kdy
vlastní příjmy registru za služby při vyhledávání dárců z databáze pro konkrétní nemocné byly
minimální - nyní již také některé položky a do určitého limitu hradí zdravotní pojišťovny pacientů.
Po přijetí nové organizační struktury nadace v r. 1998 bylo poskytování prostředků rozšířeno o
zajištění podpory pro další subjekty formou grantů v dalších oblastech, jejichž okruh je definován
ve statutu nadace.

1. Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
V rámci tohoto programu byly od r.1999 poskytnuty prostředky v celkové hodnotě
38 854 480 Kč a v roce 2012 pak dalších 2 940 000,- Kč.
Prostředky byly poskytnuty Českému národnímu registru dárců dřeně – ČNRDD na zajištění
osvětové činnosti a náboru dárců, na vyšetření transplantačních znaků (HLA typizace), na
jejichž základě se provádí výběr vhodných dárců dřeně pro konkrétní nemocné (vyšetření
dobrovolníka vstupujícího do registru dárců stojí kolem 1500-2000 Kč). V letech 1992-1998
umožnila Nadace vyšetřit 13 135 dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk a od roku 1999
pak svými příspěvky dalších více než 25 000. Nadace se pak prostřednictvím registru dárců
ČNRDD podílela na záchraně více než tisícovky lidských životů nejen v České republice, ale i
v zahraničí, když podpořila také zavedení moderních komunikačních systémů a databází v
registru a významně přispěla ke zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných dárců na
mezinárodní úrovni. V r.2012 byl nábor do registru celkem 5 556 nových dárců a nadace
přispěla na vyšetření 1 300 z nich, podpořila vydání edukačních brožurek pro dárce
„Dárcovství krvetvorných buněk – co o něm potřebujeme vědět“ a „Dárcovství krvetvorných
buněk v otázkách a odpovědích“. Nadace pokračovala v podpoře projektu z r.2011, kdy byla
základě výběrového řízení uzavřena grantová smlouva v hodnotě podpory 750 000,-Kč/rok na
„TA01010342 - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro
transplantaci kostní dřeně“ žadatele Doc.Ing. Eduard Janeček, CSc - Katedra kybernetiky,
Západočeská univerzita v Plzni. V rámci projektu je řešena v Českém národním registru dárců
dřeně správa databáze dárců, sloučení všech databází jednotlivých složek registru (dárcovská
centra, koordinační centrum, laboratoře, dispenzarizace dárců, transplantační centra),
napojení na moderní komunikační systémy zahraničních registrů, výpočet pravděpodobnosti
shody transplantačních znaků, HLA genetická diverzita registru, vyhodnocování dat registru.
Byla grantován projekt R.Langera na podporu dárcovství kostní dřeně a medializaci náboru v
rámci „Cena Ď v Plzeňském kraji 2013 s vazbou na celostátní finále v Národním divadle“.
Celkově díky podpoře Nadace dosáhl počet dárců v registru v roce 2012 celkového počtu
40 277 zařazených a vyšetřených dobrovolníků.

2. Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
V rámci tohoto programu byly od r.1999 poskytnuty prostředky v celkové hodnotě 1 743
616 Kč a v roce 2012 pak dalších 114 392,- Kč
Díky přímé podpoře umožnila Nadace již 185 pacientům po transplantaci kostní dřeně
překlenout obtížné období hmotné nouze při ztrátě nebo omezení finančního příjmu, nebo
poskytla prostředky ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k úhradám nákladů za ubytování
pacientů, či příbuzných pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na Hematologickoonkologickém oddělení FN v Plzni. Jednotlivé žádosti o individuální podporu eviduje nadace
ve své kanceláři, jména podpořených žadatelů z důvody etických a ochrany osobních údajů
nelze zveřejňovat. V roce 2012 byl podpořen také projekt pravidelných setkávání „Klubu
pacientů hematologicko-onkologického oddělení“, jejich přátel a rodinných příslušníků v centru
hotel U Pramenů, kde je pro účastníky zajištěn program osvětový, vzdělávací, společenský a
součástí je i možnost rukodělné tvorby. Na programu klubu a na jeho vedení se podílí lékaři a
zdravotní sestry Hematologicko-onkologického oddělení v Plzni a další dobrovolníci.

3. Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
V rámci tohoto programu byly od r.1999 poskytnuty prostředky v celkové hodnotě 2 789
534 a v roce 2012 pak dalších 170 000.
Prostředky byly poskytovány na zajištění studijních pobytů a stáží lékařů a zdravotních sester
na pracovištích v ČR i zahraničí, k umožnění účasti na kongresech a seminářích, poskytnutí
odborné literatury. V tomto roce byl podpořen výukový a pracovní seminář sester a lékařů
transplantačních center východní Evropy spolupracujících v rámci uskupení „East Forum“
sesterské sekce Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně (EBMT), který se konal
27.-29.9.2012 v centru U Pramenů. Program byl věnován kromě vzájemné edukace také
diskuzím o možnostech výzkumu a dalšího zlepšování ošetřovatelské péče o transplantované
pacienty. Výsledky vzájemné úspěšné spolupráce byly opakovaně publikovány a
prezentovány v mezinárodních odborných časopisech a na kongresech a sympoziích.

4. Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
V rámci tohoto programu byly od r.1999 poskytnuty prostředky v celkové hodnotě 6 647
512 Kč, v roce 2012 příspěvek nebyl poskytnut. Prostředky byly poskytnuty na vybavení
laboratoří a oddělení transplantačních center v České republice.

5. Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Program byl zahájen v r.2011 a doposud byly vydány prostředky v hodnotě 500 000 a
v r.2012 pak dalších 296 039,-Kč. Prostředky byly poskytnuty k zavedení programu
haploidentických transplantací (transplantace pacientů s velmi agresivním typem leukémie a s
nemožností nalézt ideálně shodného dárce kostní dřeně) a rozvoje programu buněčné terapie
Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň s cílem dalšího zlepšení
léčebných výsledků transplantací.

Investice nadačního majetku
Způsob uložení majetku nadace a jeho použití je určen 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. Nadace pro transplantace kostní dřeně má majetek uložen
v cenných papírech, na bankovních účtech a v nemovitosti (víceúčelové centrum hotel „U
Pramenů“, Na Roudné 123, Plzeň) zakoupené v roce 2003 v sousedství areálu Fakultní
nemocnice v Plzni. Přes přechodnou finanční zátěž se investování do nemovitosti ukázalo jako
prozíravé z hlediska funkce, kterou komplex budov v majetku nadace představuje pro rozvoj
jejích programů, ale i z hlediska dlouhodobé ekonomické strategie (příjem z nájemného).
Aktuální rozložení nadačního jmění a vedlejšího jmění nadace je uvedeno ve finanční části
výroční zprávy. Nadace obecně usiluje o vyrovnaný až spíše přebytkový rozpočet s cílem šetřit
prostředky pro potřeby možných budoucích investic do rozvoje v oblasti medicíny i dalších
nadačních programů. Podrobné údaje o hospodaření obsahují kapitoly finanční zprávy.

Centrum hotel U Pramenů
V roce 2003 se z průběžně uspořených prostředků podařilo nadaci zakoupit nemovitost v Plzni
v ulici Na Roudné v sousedství Fakultní nemocnice, v r. 2005 pak přilehlý pozemek. Objekt
nemovitosti byl s využitím předchozích finančních rezerv v letech 2006-2007 kompletně
rekonstruován, rozšířen a 30.7.2007 znovu otevřen jako víceúčelové zařízení centrum hotel „U
Pramenů“. Slouží k rozvíjení zdravotnických a osvětových programů i jako zdroj příjmů z
vlastního jmění. Rekonstrukce a přístavba znamenala finanční zátěž včetně nutnosti půjčky
peněžních prostředků na dokončení stavby, přičemž tato pohledávka byla v roce 2011
kompletně uhrazena. Centrum má kapacitu dvaceti hostinských pokojů s bezbariérovým
přístupem, stravovací provoz s restaurací, konferenční místnost. 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 je zdarma poskytováno
ubytování dobrovolných dárců krvetvorných buněk. Ubytování za drobný poplatek je
poskytováno pacientům, resp. rodinným příslušníkům pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na
hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Zároveň je střediskem
vzdělávání lékařů a zdravotníků a místem pořádání osvětových a kulturních akcí. Konají se
pravidelná setkání různých pacientských sdružení, která jsou spojena s osvětou, přednáškami o
léčbě příslušných typů onemocnění a s psychologickým, sociálním a právním poradenstvím.
Konají se rovněž náborové akce pro dobrovolné dárce dřeně a vzdělávací konference. Centrum
je otevřeno plně i pro širokou veřejnost za komerčních podmínek. Jsou pořádány degustační
večery, promítání filmů, výstavy výtvarníků. Jednotliví výtvarníci také některá svá díla věnují
nadaci, aby je mohla v budoucnu využít za účelem získávání dalších finančních prostředků.

Dárci a sponzoři
Poskytnuté finanční prostředky 10 000 kč a více:
V roce 2012 poskytlo nadaci finanční dar ve výši 10 000 Kč a více celkem 64 subjektů. Nadace
takto obdržela celkem 2 811 228,-Kč, z čehož celkem 111 170,- Kč tvořil odkaz O.Juroškové
v rámci dědického řízení.

AMGEN s.r.o.
Novartis s.r.o.
Roche s.r.o., Praha 7
Genzyme Czech s.r.o., Praha 8
Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Šlégr, s.r.o., Horní Slavkov
JUDr. Daniela Hofmannová, Praha 2
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.,Karlovy Vary
Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí, Olomouc
Pavel Foltýn, Město Touškov
Astellas Pharma s.r.o., Praha 8
Andrea Vávrová
Martin Šácha, Praha 4
JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov
Zlínský kraj, Zlín
ALGON, a.s., Praha 5
MUDr. Pavel Kukla, Kroměříž
Město Brno
Miroslava Potužníková-KERAMA, Zdíkov
Ing. Vlastimil Vrána, Borovany
Medicom International s.r.o., Brno
SATRA,spol.s.r.o., Praha 2
Zlínský krajský fotbalový svaz, Zlín
ČEZ,a.s., Praha 4
Město Klatovy
Ing. Lenka Drahošová
Město Čáslav
Statutární město Ostrava
Dana Denková, Mariánské Lázně
Nejdecká česárna vlny, a.s., Nejdek
Gemini oční centrum,a.s., Průhonice
skupina Nezmaři
Město Kuřim
Oldřich Jirků
Matěj Kopřiva
Statutární město Přerov, Přerov
Letiště Praha, a.s., Praha 6
Český svaz házené
Město Kyjov
REPROSAM, s.r.o., Říčany – Jažlovice
peněžní dar anonymní dárce
Město Lišov
ČSH reprezentace Muži
Město Hlinsko
Město Volary

500 000,- Kč
400 000,- Kč
350 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
70 000,- Kč
60 000,- Kč
60 000,- Kč
60 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,-Kč
40 000,- Kč
40 000,- Kč
35 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
25 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
18 500,- Kč
18 000,- Kč
18 000,- Kč
16 180,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
14 100,- Kč
13 508,- Kč
12 500,- Kč
12 470,- Kč
11 000,- Kč
10 800,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Město Přelouč
Město Velvary, Velvary
AGROAD, s.r.o., Kuřim
Josefa Pavlíčková, Meziboří u Litvínova
Město Otrokovice, Otrokovice
Jiří Vavrač, Praha 1
Ivana Vomáčková, Jirkov
Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o.
JUDr. Alice Sedláková, Brno
peněžní dar - anonymní dárce
Oldřich Jirků
Milena Baloušová
Blanka Burdová
Petr Polášek
Vladimíra Komárková
JUDr. Vlasta Růžičková
Petr Fritz
Ing. Petr Pohanka
Jan Šmíd

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
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Drobné a jiné finanční příspěvky do 10 000 Kč
Součet drobných příspěvků (přímé zasílání na účet, poštovními poukázkami nebo různými
formami sbírek) od přispěvatelů, většinou bez udání svého jména, tvoří významnou část
finančních příjmů Nadace. V roce 2012 bylo takto získáno 2 589 784,- Kč.
Příspěvky poštovními poukázkami:
Příjmy z kasiček:
Sbírka - Kapka:
Sbírka – Sluníčka:
Příjmy z akcí:
Dárcovské DMS:
Drobné příspěvky na účet:
Drobné dary do 10 tis. Kč:

214 167,265 899,294 729,101 476,183 104,49 572,1 236 086,244 750,-

Věcné dary a služby:
Doc. Novotný, Organizační kancelář Praha – auditorské služby 12 000,- Kč
Mgr. Jana Vokurková – obraz „Usínající louka“ 15 000,-Kč
Děkujeme také 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 v rámci výročního večera „Poděkování dárcům“ jednotlivci
za mimořádný lidský čin, sklárnám Moser za umělecké ceny dárcům krvetvorných buněk a
sponzorům výročního večera „Poděkování dárcům“ v Obecnímu domě v Praze – Obecní dům
Praha, Roche Czech Republic, Vyšehrad 2000 Group.

Finanční zpráva nadace za rok 2012
Součástí výroční zprávy jsou legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky a výrok
auditora. Současně předkládáme i podrobnější vlastní údaje, aby nadace hospodaření doložila
pro veřejnost co nejsrozumitelněji.

Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
Nadační jmění
Hodnota nadačního jmění zapsaná v nadačním rejstříku dne 7.3.2008: 105 900 782,- Kč.
Zapsané nadační jmění tvoří:
1) nemovitost: budova, zastavěný pozemek a zahrada v lokalitě Plzeň, Na Roudné 123/212,
s hodnotou dle znaleckého posudku dne 25.7.2007: 57 621 000,-Kč
Účetní hodnota budovy se snižuje o zákonné odpisy a navyšuje o technické zhodnocení a ke dni
31.12.2012 činí 51 326 959,59 Kč a hodnota pozemků je 1 718 270,- Kč
2) cenné papíry: podílové listy otevřeného podílového fondu BFN Pioneer Investment, celkem
48 179 283 kusů (prostředky NIF) s hodnotou ke dni návrhu na zápis do rejstříku dne 7.3.2008
celkem 48 279 782,-Kč. Reálná hodnota dle přecenění k 31.12.2011 je 50 347 350,74 Kč.
V roce 2012 nebyly provedeny žádné změny, týkající se struktury nadačního jmění.

Vedlejší jmění nadace
Reálná celková hodnota ke dni 31.12.2012 je 28 940 351,02 Kč
z toho:
1. Cenné papíry (přecenění k 31.12.2010) celkem 21 782 949,02 Kč
Podílové listy Pioneer neinvestiční, 27 603 ks:
28 845,14 Kč
Podílové listy Pioneer DF, 743 633 ks:
762 744,37 Kč
Cenné papíry - ČSOB Equity Fund USA, 52 ks:
676 636,78 Kč
Cenné papíry - ČSOB Swiss Blue Chips, 190 ks: 771 392,76 Kč
ČSOB Asset Management – státní obligace:
12 783 148,42 Kč
2. Ostatní peněžní prostředky k 31.12.2010 celkem 5 002 225,14 Kč
Běžné účty ČSOB:
779 625,44 Kč
Běžný účet eKonto:
87 159,78 Kč
Spořící účet ČSOB:
13 035 374,33 Kč
Pokladna:
15 424,00 Kč
V rámci vedlejšího jmění vytvořila účetní jednotka fond oprav z vlastních zdrojů - v roce 2012 ve
výši 1 000 000,- Kč. Tento fond bude sloužit k opravě a vybavení nemovitosti, která je zapsána v
nadačním rejstříku jako nadační jmění (Plzeň, Na Roudné 123/212). Zůstatek fondu k
31.12.2012 byl 5 268 078,50 Kč.

Rozvaha ke dni 31.12.2012 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v tisících Kč)

Rozbor příjmů nadace 2012
Finanční příjmy nadace v r. 2012 byly celkem 12 589 108 Kč
z toho:
1. Poskytnuté finanční prostředky 10 000 kč a více: 2 811 228 Kč.
(viz kapitola Dárci a sponzoři)
2. Drobné a jiné finanční příspěvky do 10 000 Kč:
Příspěvky poštovními poukázkami:
Příjmy z kasiček:
Sbírka - Kapka:
Sbírka – Sluníčka:
Příjmy z akcí:
Dárcovské DMS:
Drobné příspěvky na účet:
Drobné dary do 10 tis. Kč:

2 589 784 Kč.
214 167
265 899
294 729
101 476
183 104
49 572
1 236 086
244 750

3. Věcné dary a služby: 27 000 Kč
Doc. Novotný, Organizační kancelář Praha – auditorské služby 12 000 Kč
Mgr. Jana Vokurková – obraz „Usínající louka“ 15 000 Kč
4. Příjmy z jmění nadace celkem: 7 161 096 Kč
Výnosy cenných papírů Pioneer BFN (NIF):
Výnosy z cenných papírů ČSOB Asset:
Výnosy z prodeje cenných papírů:
Dividenda ČSOB Inst.st.dluhopisy:
Úroky z účtů:
Nájemné Centra U PRAMENŮ:
Zaúčtování fondu oprav nemovitosti do výnosů:
Výnosy z reklamy (propagační činnost):
Provize prodej

2 145 730
142 798
1 600 000
48 673
110 757
3 000 000
38 105
74 533
500

Pozitivním zjištěním za rok 2012 byl fakt, že se podařilo stabilizovat pravidelně klesající příjmy
nadace, respektive příjmy ze sbírek a z drobných darů, které v roce 2011 činili cca 5 600 000,Kč a nyní cca 5 400 000. Správní rada si je vědoma nutnosti snažit se vlastní aktivitou tento stav
minimálně udržet i pro rok 2013 přes trvající a spíše se zhoršující ekonomickou situaci země.

Rozbor výdajů nadace 2012
Finanční výdaje nadace v r. 2012 celkem (granty + režie) 4 134 230 Kč
1. Granty celkem: 3 520 431 Kč
Prostředky vázané na NIF: 750 000 Kč
 Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk:
Doc.Ing. Eduard Janeček, CSc - Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzn,
projekt „TA01010342“ - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání
dárce pro transplantaci kostní dřeně.
Prostředky z ostatních příjmů nadace (mimo NIF): 2 770 431 Kč
 Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk:
1) Český národní registr dárců dřeně – vyšetření dárců (HLA typizace): 2 000 000 Kč
2) Český národní registr dárců dřeně – nábor, propagace, tisk, brožury: 150 000 Kč
3) Cena Ď – Richard Langer – medializace náboru, dárcovství:
40 000 kč
 Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou:
1) Klub pacientů Hematologicko-onkol.odd.Plzeň ( MUDr.Tomáš Svoboda): 100 000 Kč
2) Transfuze krevních destiček a vyšetření krevního obrazu ( M.A.1993):
14 392 Kč
 Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně:
1) East Forum EBMT Nurses Group meeting 27.-29.9.12 ( Bc.E.Bystřická): 170 000 Kč
 Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť: 0
 Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny:
Výzkum buněčné terapie Hematologicko-onkol.odd. Plzeň (MUDr.P.Jindra): 296 039 Kč
2. Režie - zajištění akcí a provozu: 613 799 Kč
Tisk, inzerce, osvěta:
Výroba kasiček:
Zajištění akcí, provoz, nájem:
Poštovné, telefony:
Ceny a diplomy:
Literatura:
Ostatní (daně, poplatky bance):
Auditorské, daňové, právní a účetní služby:
Členské příspěvky Fórum Dárců:
Mzdy a odvody z mezd:

39 071
37 388
37 601
58 390
89 440
500
68 304
38 336
10 000
234 769

3. Účetní odpisy majetku: 1 793 441 Kč

Vyhodnocení nákladů na vlastní činnost
1. 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 na zajištění akcí a provozu nadace v roce 2012 byly
613 799 Kč. Poměr takto vydané sumy k zapsané hodnotě nadačního jmění (k 7. 3. 2008 ve
výši 105 900 782 Kč) činí 0,5%.
2. 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 2012 byly příjmy z vlastní aktivní činnosti (tedy mimo výnosy z cenných papírů,
úroky) dohromady 5 428 012 Kč. Režijní náklady na činnost nadace byly 613 779 Kč, tj. 11,3
% z příjmů získaných v daném roce aktivní činností.

Rozbor hospodaření s příspěvky NIF – Nadační investiční fond
Výše příspěvků přidělených z NIF v I. a II. Etapě
etapa
připsáno dne
forma uložení v nadačním jmění
k 31.12.2012
I.
13.12.1999
Podílové listy Pioneer BFN
II.
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

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

Hodnota NIF prostředků, zapsaná v nadačním jmění k 7.3.2008
48 279 782
Reálná hodnota cenných papírů NIF dle přecenění ke dni 50 347 350,74
31.12.2012
Reálné výnosy za rok 2012 dle auditovaného účetnictví
2 145 730,47

Přehled výpočtů, výnosů z NIF, grantování:
2008
Výnos NIF za r. 2007 kalkulovaný dle PRIBID 2007 na granty NIF v r.2008:
Částka rozdělená na granty NIF:
Přebytek rozdělení převáděný do r.2009:

818 542,80
852 240,00
33 697,20

2009
Výnos NIF za r. 2008 kalkulovaný dle PRIBID 2008 na granty NIF v r.2009:
916 672,20
Částka určená na granty NIF v r.2009 po odpočtu přebytku rozdělení z r. 2008: 882 975,00
Částka rozdělená na granty NIF v r.2009:
863 419,20
Nerozdělená částka převáděná do r.2010:
19 555,80
2010
Výnos NIF za r.2009 kalkulovaný dle PRIBID 2009 na granty NIF v r.2010:
Částka na granty NIF v r.2010 navýšená o částku nerozdělenou v r.2009:
Částka rozdělená na granty NIF v r.2010:
Nerozdělená částka převáděná do r.2011:

282 421,20
301 977,00
300 000,00
1 977,00

2011
Výnos NIF za r.2010 kalkulovaný dle PRIBID 2010 na granty NIF v r. 2011:
Částka na granty NIF v r.2011 navýšená o částku nerozdělenou v r.2010:
Částka rozdělená na granty NIF v r.2011:
Přebytek rozdělení převáděný do r.2012:

360 287 Kč
362 264 Kč
750 000 Kč
387 736 Kč

2012
Výnos NIF za r.2011 kalkulovaný dle PRIBID 2011 na granty NIF v r.2012:

331 513 Kč

„0,5 x PRIBID(=1,3733) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění“
Částka na granty NIF v r.2012 navýšená o částku nerozdělenou v r.2011: netýká se
Přebytek rozdělení z r.2011:
neuplatněno
Částka rozdělená na granty NIF v r.2012:
750 000 Kč
Příjemce grantu a projekt: Doc.Ing. Eduard Janeček, CSc - Katedra kybernetiky, Západočeská
univerzita v Plzni. Projekt: TA01010342 - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory
vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně.

Přebytek rozdělení z r.2011 + r.2012 převáděný do r.2013: 806 223 Kč

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.

Zpráva a výrok auditora za rok 2012

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
díky této pomoci dál úspěšně pokračuje český program dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Za Nadaci pro transplantace kostní dřeně předseda správní rady
Doc.MUDr.Samuel Vokurka,Ph.D.
Na Roudné 123/212
301 65 Plzeň
Tel./fax 377 521 753
e-mail nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

