Výroční zpráva 2014

Úvod:
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin
pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954‒17.6.2012) v květnu 1992 s
cílem vybudovat program dobrovolného dárcovství kostní dřeně a rozvíjet v té době prakticky
nedostupný program nepříbuzenských transplantací kostní dřeně a krvetvorných buněk. V
průběhu let a s podporou veřejnosti se podařilo rozvinout také program podpory pacientů,
vybavení transplantačních center, vzdělávání zdravotníků a program výzkumu v oboru
hematologie, onkologie a transplantační medicíny.

Právní ukotvení, kontakty a členství:
Nadace pro transplantace kostní dřeně je nadací s celostátní působností a je registrována
pod spisovou značkou N6 u Krajského soudu v Plzni, IČO: 45333378, DIČ: CZ45333378.
Přeregistrace podle zákona č. 227/97 Sb. byla provedena 18. listopadu 1998.
Sídlo: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 521 753, GSM: 602 685 768, 702 088 363
e-mail: nadace@kostnidren.cz
web: www.kostnidren.cz/nadace; www.facebook.com/NadaceKostniDren
Nadace je zakladatelem Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s., datum zápisu
31.12.1998 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl O, vložka 7.
Nadace je vlastníkem živnostenského oprávnění ze dne 5.2.2014, předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; ubytovací služby;
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturněvzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Nadace je od roku 2004 členem Asociace nadací - Fórum dárců (www.donorsforum.cz) a
v roce 2013 jí byla udělena Známka kvality Fóra dárců.

Statutární orgány a základní listiny:
Správní a dozorčí rada nadace mají každá tři členy včetně předsedy a funkce v statutárních
orgánech jsou bezplatné. Platné verze základních listin: zakládací nadační listina ze dne
30.1.2004, statut nadace ze dne 1.2.2013.
Správní rada:
Předseda: doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Hematologicko-onkologické odd. FNPlzeň a
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.
Člen: MUDr. Markéta Sobotová (roz.Kozová), Oční klinika FN Plzeň.
Člen: JUDr. Anna Outlá, advokátka, Plzeň.
Dozorčí rada
Předseda: MUDr. Jana Navrátilová, Hematologicko-onkologické odd. FNPlzeň.
Členové: Mgr. Marie Helmová, středoškolská učitelka, Plzeň.
p. Jaroslav Poslední, obchodní zástupce, Zruč u Plzně.

Patroni nadace:
Patrony nadace byli a jsou od roku 1992 Ing. Livia Klausová, kardinál Mons. Miloslav Vlk a
herečka Jiřina Jirásková (17.2.1931‒7.1.2013).

Zaměstnanci:
Ing. Vanda Staňková – vedoucí kanceláře (0,5 pracovního úvazku)
Ing. Petra Matušková – asistentka (0,5 pracovního úvazku)
Monika Nováková, Dis. ‒ asistentka (mateřská dovolená)

Historie nadace a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v květnu
1992 v Plzni s cílem vybudovat registr dobrovolných dárců
kostní dřeně v České republice a další doprovodné programy
ke zlepšení kvality života pacientů v oboru hematologieonkologie. V červnu 1992 byl založen registr dobrovolných
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 roce 1993 byla provedena první nepříbuzenská transplantace
dřeně v ČR s českým dobrovolným dárcem. V lednu 1999 došlo k právnímu osamostatnění
registru formou obecně prospěšné společnosti a změně názvu na
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). V roce 2003 se z
průběžně uspořených prostředků podařilo zakoupit nemovitost
v Plzni v ulici Na Roudné v sousedství Fakultní
nemocnice, v roce 2005 pak přilehlý pozemek.
Objekt byl v letech 2006‒2007 rekonstruován, rozšířen a v létě 2007 znovu
otevřen jako centrum hotel „U Pramenů“ sloužící k podpoře programu
nadace i registru, komerčním službám a jako zdroj příjmů z nadačního
jmění.
Nadace doposud umožnila svými prostředky vyšetřit desetitisíce dárců kostní dřeně a
krvetvorných buněk a prostřednictvím registru dárců ČNRDD se podílela na záchraně více
než tisícovky lidských životů nejen v ČR, ale i v zahraničí, když podpořila také zavedení
moderních komunikačních systémů a databází registru a přispěla ke zkvalitnění procesu
vyhledávání vhodných dárců. Řadě pacientů umožnila překlenovat obtížné období hmotné
nouze při ztrátě nebo omezení finančního příjmu, v hotelu U Pramenů umožnila ubytovávání
pacientů, dárců nebo rodinných příslušníků pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na
Hematologicko-onkologickém oddělení FN v Plzni. Napříč republikou poskytla také příspěvky
na vzdělávání zdravotníků a laiků, vybavení laboratoří a transplantačních center, výzkum
v oboru hematologie-onkologie a transplantační medicíny.
Celé fungování nadace a registru dárců v letech
1992‒2012 je neodmyslitelně spojeno se
zakladatelem, primářem MUDr. Vladimírem Kozou
(4.7.1954 ‒ 17.6.2012), který se nesmazatelně
zapsal do historie nejen nadace a registru dárců,
ale především do životů mnohých pacientů a tím i
celé medicíny v mezinárodním kontextu.
Na památku MUDr. Vladimíra Kozy byl v nadaci
v průběhu roku 2014 ustanoven stipendijní fond
MUDr. Vladimíra Kozy ‒ Stipendium Vladimíra
Kozy ve výši 100000 Kč, určené každoročně jako
odměna, motivace a příspěvek k dalšímu
profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo
lékaře za významný zájem, obětavost a přínos
v oboru hematologie, onkologie a transplantační
medicíny s úzkou návazností na problematiku
krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie
včetně kmenových buněk.
foto: Benedikt Renč

Zpráva o činnosti v roce 2014
Osvětová práce a získávání finančních prostředků
Prostředky k uskutečňování svých programů získává nadace způsoby, které jsou definovány,
odsouhlaseny a pravidelně monitorovány správní a dozorčí radou nadace, pravidelným
výročním účetním auditem a kontrolami příslušných státních úřadů. Získávání finančních
prostředků formou veřejných sbírek, darů nebo vlastní hospodářskou činností podléhá
legislativním normám a pravidelným kontrolám. Aktivity k získávání finančních prostředků se
v mnoha oblastech překrývají s osvětou a propagací. Základními tématy jsou podpora
dárcovství krvetvorných buněk, rozvoj transplantačního programu, léčba leukémií, lymfomů,
jiných vážných onemocnění kostní dřeně a lymfatických uzlin a péče o pacienty postižené
těmito onemocněními. Nejdůležitějšími oblastmi aktivit pak 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, příznivci a jejich aktivity
Činnosti nadace pomáhá řada dobrovolných spolupracovníků a příznivců z různých regionů
republiky. Celkový počet spolupracovníků a příznivců evidovaných v roce 2014 byl 504,
přičemž za rok 2014 bylo vydáno 21 nových plných mocí k vedení sbírkových kasiček mimo
velké sbírkové akce (jména, adresy a zplnomocnění jsou evidována v kanceláři nadace).
Nadace organizuje každoročně setkání a seminář pro spolupracovníky, kde je vyhodnocen
uplynulý rok, diskutuje se o aktuální problematice a stanovují se plány do budoucna. Pomoc
dobrovolných spolupracovníků a příznivců v oblasti osvěty, propagace a získávání finančních
prostředkůje jedním z hlavních mechanismů působení nadace od začátku její existence.
Udržování a rozšiřování celostátní sítě spolupracovníků je považováno za jeden z
nejdůležitějších úkolů. Jako spolupracovníci působí mnozí uzdravení pacienti a jejich rodiny,
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 a při rozličných akcích nadace. Od roku 2011 pomáhají mažoretky Prezioso TJ
SOKOL Blatná zajistit služby hostesek v průběhu slavnostního výročního večera nadace a
Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v Obecním domě v Praze s názvem
„Poděkování dárcům“. V průběhu roku 2013 byl z aktivity moderátora a redaktora Richarda
Langera iniciován „Klub příznivců Nadace pro transplantace kostní dřeně“ navazující na
historicky v roce 2006 působící „Klub přátel Nadace“. Členství v nově založeném klubu je i
nadále bezplatné. „Člen klubu neplatí příspěvky penězi, ale dobrým skutkem…“ a
vstupenkou je jakákoliv forma pomoci, respektive aktivita podle myšlenky „Klub má za cíl
dělat radost dárcům kostní dřeně!“

Sbírky kasičkami:
Sbírky do kasiček patří k nejstarším a současně velmi
významným aktivitám spolupracovníků. Kasičky na
základě vydaného povolení a našeho pověření instalují
spolupracovníci na vhodná místa ve svých regionech. V
roce 2014 bylo rozpečetěno celkem 204 kasiček a
podařilo se vybrat úhrnem 407 180 Kč. O největší počet
kasiček se v průběhu roku staral pan Jiří Fencka
z Chomutova a pan Václav Pikeš ze Sušice.

Sbírka „Společně proti leukémii“‒ Kapka:
Tradici sbírky, původně nazývané „Kapka naděje“ a později
„Kapka“, založili v roce 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 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 plné změně názvu na
„Společně proti leukémii“ a kromě mytí skel automobilů bylo umožněno v rámci akce
organizovat průběžně i jiné sbírkové a benefiční akce. Celkový výtěžek ročníku 2014 byl 270
739 Kč a za celou historii bylo získáno 8 264 785 Kč.

Sluníčkové sbírky:
Tradice sluníčkových sbírek byla založena v roce 2003
studenty Gymnázia Luďka Pika v Plzni, v různých
obdobích se k ní přidaly i některé 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. Sbírky v roce 2014 proběhly nejen v Plzni (M.Helmová a J.Havlová, Gymnázium
Luďka Pika), ale díky aktivitě J.Langerové a vstřícnosti pedagogů a studentů probíhaly
Sluníčkové sbírky i v dalších městech – Čáslav (J.Závůrková‒ ZŠ Masarykova), Ostrov nad
Ohří (Gymnázium Ostrov), Ústí nad Labem (O.Sosová ‒ Gymnázium a SOŠ Dr. Václava

Šmejkala), Blovice (M.Šustrová ‒ Gymnázium
Blovice), Nový Bor (L.Bečvaříková ‒ Vyšší odborná
škola sklářská a SŠ), Dvůr Králové (V.Kyselová ‒
Střední škola informatiky a služeb), Liberec
(M.Nová), Štětí (L.Šťástková ‒ VOŠ obalové
techniky a SŠ), Opava (D.Zemková ‒ Mendelovo
Gymnázium), Heřmanova Huť (J.Richterová ‒ ZŠ
Heřmanova Huť) a Litoměřice (M.Čupr ‒ TJ
Litoměřice). Celkový výtěžek Sluníčkových sbírek za
rok 2014 byl 289 768 Kč a za celou historii celkem
2 695 673 Kč.

Další akce a spolupráce:
Z původní iniciativy Ing. Hynka Sladkého od roku 2012 pokračovala spolupráce s Českým
svazem házené. Každá branka reprezentantů ČR znamenala pro nadaci finanční dar, stejně
tak branky extraligových týmu ve vytipovaných kolech Extraligy ČR. Celkový finanční
příspěvek nadaci činil 117 250 Kč.
V průběhu roku 2014 proběhly také další velmi přínosné akce, často již tradiční,
organizované našimi spolupracovníky a sympatizanty: pravidelné výstavy obrazů v hotelu U
Pramenů (R.Joksch), koncert „Gospel až na dřeň“ (Touch of Gospel, A.Dobrovolná,
M.Beránek), hudební festival MediCamp studentů lékařské fakulty v Plzni (P.Grubský,
K.Damovská, T.Jüttnerová), divadelní představení Jaroslava Duška v Městském
divadle Karlovy Vary (D.Neumannová), koncerty v Galerii Masné Krámy (J.Hlobil), Nadační
sobota Galerie Slovany (Fitness Galerie Slovany Plzeň), Pivní fest Plzeň (T.Sladký), Jarmark
Doubravka (E.Šebková), plavecké závody bazén Slovany Plzeň (Z.Panýrková), Benefiční
koncert Dýšina (H.Sladký), Vánoční strom Hrochův Týnec a výstup na Sněžku (J.Košínová),
koncert Pod křídly andělů Plzeň (J.Korbelová a dětský sbor Andílci), koncert Consortium
Pragensae v chrámu sv.Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze (M.Laštovka),
benefiční koncert pro nadaci „V tom vánočním čase“ na dvoře Gigant ‒ Záluží u Stoda
(manželé Korcovi, Zálužský sbor), koncerty v Zábřehu na Moravě (P.Špička) a v Kyjově
(V.Výleta), vánoční jarmark v Sokolovně Strakonice (Z.Švehla, D.Paterová), jarmarky
mateřské školky Veselá žabička v Plzni
(I.Machová), dětské představení Útušice (obec
Útušice), autogramiáda fotbalistů FC Viktoria
Plzeň v OC Olympia Plzeň (P.Pillár), dětský den
Štěnovice (obec Štěnovice), informační kampaň
Nadace v OD Kotva v Praze (Markland), vernisáž
výtvarnice Evy Hubatové (E.Hubatová), Půlení
zubařů (studenti stomatologie LF UK Plzeň),
Koupání
otužilců
Příchovice
(H.Sladký),
získávání individuálních sponzorů a náborové
akce pro Český národní registr dárců dřeně na
Moravě (Z.Waserbauerová).

Výroční večer v Obecním domě v Praze „Poděkování dárcům za rok 2014“
Slavnostní večer je výroční rekapitulací působení nadace a také Českého národního registru
dárců dřeně za uplynulý rok. Je příležitostí k poděkování dárcům kostní dřeně a krvetvorných
buněk i dalším osobnostem nebo organizacím, které se mimořádně zasloužily o podporu
nadace a jejího programu a kterým jsou od roku 1996 udělována výroční ocenění. Během
večera, který se konal 24.4.2015 a připomínal aktivity roku 2014, byla z rukou patronů
nadace udělena tato ocenění:
 Za nejvýznamnější finanční pomoc firmě Novartis.
 Za nejvýznamnější nemateriální pomoc Policii ČR za intenzivní a úspěšnou kampaň
„Podpořme darování kostní dřeně“ a nábor nových dárců kostní dřeně.
 Za nejvýznamnější mediální pomoc Richardu a Jitce Langerovým za dlouhodobou
medializaci programu Nadace a dárcovství dřeně.
 Za mimořádný lidský čin ‒ cena Adolfa Borna ‒ paní Zdeně Wasserbauerové za aktivní
nábor více než 5 000 dárců dřeně, dlouhodobou spolupráci s nadací, osvětovou činnost,
podporu donátorství firmy Barum, Podravka, Zlínský kraj, město Otrokovice, za
spolupráci v rámci o.p.s.Šance Olomouc při Dětské klinice FN.
Jednotlivě byli z rukou patronů dárcovského programu registru ‒ biskupa Václava Malého a
herce Ondřeje Vetchého ‒ oceněni dárci krvetvorných buněk za rok 2014 a po deseti letech
došlo k setkání dárce dřeně (Jiří Paleček z Liberce) a pacientky (Kateřina Šulcová z Hradce
Králové) a jejich rodin. Součástí večera bylo i slavností předání prvního Stipendia Vladimíra
Kozy z rukou jeho dcer MUDr. Adamu Kubovi, Fakultní nemocnice Olomouc (viz dále).

Děkujeme všem mnoha dalším příznivcům a pomocníkům a všem, kdo se podíleli na
podpoře výročního večera v Obecním domě v Praze: Adolfu Bornovi za originální obraz
udílený vybranému jednotlivci za mimořádný lidský čin, sklárnám Moser za umělecké ceny
dárcům krvetvorných buněk a hlavním dobrodincům daného roku, společnosti Obecní dům
Praha za poskytnutí prostor, společnosti Vyšehrad 2000 Group za gastronomickou podporu,
mažoretkám Prezioso TJ SOKOL Blatná za službu hostesek v průběhu slavnostního večera.

Stipendium Vladimíra Kozy:
Stipendium v hodnotě 100 000 Kč je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu
profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a
přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na
problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk.
Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně společně s dcerami MUDr. Vladimíra
Kozy na základě došlých nominací udělila toto stipendium panu MUDr. Adamu Kubovi, lékaři
Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, za výsledky výzkumu v oblasti
poznání zákonitostí akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) u pacientů po transplantacích
krvetvorných buněk a za publikace v prestižním mezinárodním odborném časopisu a na
kongresu Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně EBMT 2015.

Cena Ď ‒ Nadace pro transplantace kostní dřeně:
Od roku 2001 je na scéně Národního divadla v
Praze udílena cena Ď mecenášům, sponzorům a
dobrodincům nadací, charit, dětských domovů,
hospiců, divadel, hradů, muzeí a zoologických
zahrad. Vedle hlavních zakladatelů projektu
Richarda a Jitky Langerových a vedle dalších
osobností stál u počátků ceny Ď také zakladatel
Nadace pro transplantace kostní dřeně, primář
MUDr. Vladimír Koza. Nadace má proto čest
rovněž přímo nominovat své kandidáty na toto
ocenění. V roce 2014 byla rozhodnutím
celostátního kolegia udělena cena Ď paní MUDr.
Máje Švojgrové za roli, kterou měla při rozvoji dobrovolného dárcovství kostní dřeně v naší
zemi a také při rozvoji programu naší nadace a registru dárců dřeně. Za Máju Švojgrovou
převzala cenu v Národním divadle v Praze paní Jana Kořínková a Mája Švojgrová pak cenu
osobně převzala později v hotelu U Pramenů v Plzni.
Ceny Ď za Nadaci pro transplantace kostní dřeně doposud získali: agentura Leo Barnet;
Sazka, a.s.; Junák – svaz skautů a skautek; gymnázium Luďka Pika v Plzni; Moser, a.s.;
Mgr. R.Biedlo, SOŠ a SOU automobilové v Ústí nad Orlicí; TV NOVA; Obecní Dům, a.s.
(Praha).

Webové stránky:
Webové stránky www.kostnidren.cz/nadace fungují jako zdroj
kompletních informací o nadaci – historie, lidé v nadaci,
kontakty, grantová pravidla, podpořené projekty, přehled
sponzorů a donátorů, výroční zprávy, akce. Poslední grafická a
funkční rekonstrukce byla provedena v průběhu roku 2014 a
současně byly spuštěny stránky facebookového profilu
www.facebook.com/NadaceKostniDren.

Časopis Naděje:
Časopis je vydáván ve spolupráci s registrem dárců kostní
dřeně (ČNRDD) dvakrát ročně, nyní v nákladu přes 50 000
výtisků. Je rozesílán registrovaným dárcům registru,
spolupracovníkům nadace, na všechna dárcovská centra a
dalším příznivcům. 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.

Medializace:
Kromě celé řady článků a reportáží vzniklo v průběhu roku 2014 několik reportáží a klipů
s osvětovou a propagační tematikou, často ve spolupráci s Richardem a Jitkou Langerovými
a Plzeňskou TV1 (Jan Pohl, Marcela Durasová, Alex Hrdinová); spot Milana Kotyka a
Filmové akademie a Vyšší odborné školy filmové v Písku (Nadace pro transplantace kostní
dřeně); spot zajištěný s podporou Rotary a Janem Machálkem, olympionikem Davidem
Svobodou a Barunkou (Daruj naději ‒ podpořte Nadaci a Registr dárců dřeně). Klipy jsou
dostupné na webu nadace, na kanálu YouTube.

Nemovitost ‒ 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 roce 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 centrum hotel „U
Pramenů“.
Slouží
k rozvíjení
programů nadace 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 20 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 kapacitu hotelu
používá k rovněž k rozvoji svých programů a k doplňkové hospodářské činnosti. V hotelu je
zdarma poskytováno ubytování dobrovolných dárců krvetvorných buněk a za drobný
poplatek pak pacientům, resp. rodinným příslušníkům pacientů dlouhodobě
hospitalizovaných na hematologicko-onkologickém oddělení, dětské hematologii a také
onkologii Fakultní nemocnice Plzeň. Zároveň je zde prostor pro vzdělávání zdravotníků,
pořádání osvětových a kulturních akcí, setkávání pacientských klubů. Centrum je otevřeno
plně i pro širokou veřejnost za komerčních podmínek. Jsou pořádány degustační večery,
promítání filmů, výstavy výtvarníků. Někteří z výtvarníků také své dílo věnují nadaci, aby je
mohla v budoucnu využít za účelem získávání dalších finančních prostředků.

Grantové programy nadace
Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytuje ve shodě se svým statutem 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 na granty v roce 2014 činila 4 637 782 Kč a za
historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to
bylo celkem 62 564 659 Kč.

Pravidla udílení grantů (grantová pravidla) jsou veřejně k dispozici na internetové
stránce nadace www.kostnidren.cz/nadace a v kanceláři nadace.
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 roce 1998 bylo poskytování prostředků rozšířeno o zajištění
podpory pro další subjekty formou grantů v dalších oblastech, které vychází ze statutu
nadace a nyní zahrnují:

1. Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2014 činila 3 460 000
Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 48 299 480 Kč.
Prostředky jsou poskytovány na zajištění osvěty, nábor a vyšetření transplantačních znaků
(HLA typizace) dárců vstupujících do registru dárců ČNRDD, na realizaci komunikačních
systémů a databází v registru, vyhodnocování dat a zkvalitnění procesu vyhledávání
vhodných dárců mezinárodně. V letech 1992‒1998 umožnila nadace vyšetřit 13 135 dárců,
od roku 1999 pak svými příspěvky dalších více než 29 800, přičemž v roce 2014 to bylo
1673 dárců. Nadace se pak prostřednictvím registru dárců ČNRDD podílela na záchraně
více než tisícovky lidských životů nejen v České republice, ale i v zahraničí.

2. Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2014 činila 202 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 156 312 Kč.
Nadace poskytla již 208 pacientům a jejich rodinám příspěvky v období hmotné nouze při
nemoci a léčbě, ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k úhradám nákladů za ubytování při
dlouhodobé hospitalizaci na hematologicko-onkologickém oddělení, onkologii dětské kliniky
a onkologické klinice FN v Plzni (v roce2014 bylo podpořeno 20 žádostí o ubytování,
celkem 61 nocí). Jména podpořených žadatelů z důvodu etických a ochrany osobních
údajů nelze zveřejňovat (jsou evidována). Od roku 2012 je podporován 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 i společensko-kulturní. Na programu klubu a na jeho vedení
se podílí zdravotníci hematologicko-onkologického oddělení v Plzni a další dobrovolníci.

3. Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2014 činila 165 782 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 190 316 Kč.
Prostředky jsou poskytovány zdravotníkům na zajištění studijních pobytů,účasti na
kongresech a seminářích, poskytnutí nebo vydávání odborné literatury.

4. Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2014 činila 460 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 7 357 512 Kč.
Prostředky jsou poskytovány na vybavení laboratoří a oddělení hemato-onkologických
center v České republice.

5. Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2014 činila 350 000 Kč
a za historii od roku 1999 to bylo celkem 1 561 039 Kč.
Prostředky v rámci tohoto nejmladšího programu nadace jsou poskytovány projektům
zaměřeným na zlepšování výsledků léčby hemato-onkologických onemocnění a
transplantací.

Finanční zpráva nadace za rok 2014
Způsob uložení majetku nadace a jeho použití je určen platnou legislativou a statutem
nadace. Nadace má majetek uložen v cenných papírech, na bankovních účtech a
v nemovitosti (centrum hotel „U Pramenů“, Na Roudné 123, Plzeň) zakoupené v roce 2003.
Investiční program nadace je konzervativního charakteru.
Součástí výroční zprávy jsou legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky a výrok
auditora. Předkládáme i podrobnější údaje dokládající hospodaření naší nadace.

Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
Nadační jmění:
Hodnota nadačního jmění zapsaná v nadačním rejstříku 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 57 621 000Kč dle znaleckého posudku ze dne 25.7.2007.Účetní
hodnota budovy se snižuje o zákonné odpisy a navyšuje o technické zhodnocení a činí
51 400 903 Kč a hodnota pozemků 1 718 270 Kč ke dni 31.12.2014.
2) Cenné papíry: podílové listy otevřeného podílového fondu BFN Pioneer Investment,
celkem 48 179 283 kusů s hodnotou 48 279 782Kč ke dni návrhu na zápis do rejstříku dne
7.3.2008, nyní s reálnou hodnotou 49 094 698 Kč dle přecenění k 31.12.2014.
V roce 2014 nebyly provedeny žádné změny týkající se struktury nadačního jmění.

Vedlejší jmění nadace:
Reálná hodnota vedlejšího jmění ke dni 31.12.2014 je 39 391 321 Kč a tvoří jej:
1. Cenné papíry ‒ přecenění k 31.12.2014 ‒ celkem 16 137 982 Kč
Podílové listy Pioneer neinvestiční, 27 603 ks: 28127 Kč
Podílové listy Pioneer DF, 743 633 ks: 705930 Kč
Cenné papíry ‒ ČSOB Equity Fund USA, 52 ks: 1 270 341 Kč
Cenné papíry ‒ ČSOB Swiss Blue Chips, 190 ks: 1 163 117 Kč
ČSOB Asset Management – státní obligace:12 970 467 Kč
2. Ostatní peněžní prostředky k 31.12.2014 ‒ celkem 23253339 Kč
Běžné účty ČSOB:
2916419 Kč
Běžný účet eKonto:
298 622 Kč
Spořicí účet ČSOB: 20 014 890 Kč
Pokladna:
23 408 Kč
V rámci prostředků zde vytvořila účetní jednotka fond oprav z vlastních zdrojů ve výši 1 000
000 Kč v roce 2014, tento fond slouží k opravě a vybavení nemovitosti v Plzni, Na Roudné
123/212, která je zapsána v nadačním rejstříku jako nadační jmění. Zůstatek deponovaných
prostředků ve fondu k 31.12.2014 byl 6 738 557 Kč z výše uvedených prostředků.

Rozbor příjmů nadace dle účetní uzávěrky 2014
Finanční příjmy nadace v roce 2014 byly účetně 14 713 137 Kč, přičemž na celkové
sumě se podílely následující oblasti:
1. Finanční prostředky 10 000 Kč a více: 3 721 640 Kč
Finanční prostředky ve výši 10 000 Kč a více poskytlo v roce 2014 celkem 70 subjektů:
Novartis, s.r.o.,1 000 000 Kč; Amgen, s.r.o., 450 000 Kč; ROCHE, s.r.o., 440 000 Kč; Nadace
ČEZ220 000 Kč; MARKLAND Kotva, a.s., 150 000 Kč; Český svaz házené 117 250 Kč; Horák
office 2012, s.r.o., Praha 109 550 Kč; ASTELLAS PHARMA, s.r.o., 100 000 Kč; Teva Czech
Industries, s.r.o., 70 000 Kč; Rotary International Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská
republika 54 580 Kč; Karlovarské městské divadlo, o.p.s., 50 000 Kč; Mondi Coating Štětí, a.s., 0
000 Kč; Moravskoslezský kraj 50 000 Kč; FC Viktoria Plzeň, a.s., 37 000 Kč; FACKELMANN ČR,
s.r.o., 30 000 Kč; Zlínský kraj 30 000 Kč; JUDr. Zdeňka Otevřelová 30 000 Kč; Ústecký kraj 30 000
Kč; Alza.cz, a.s., 25 000 Kč; Ing. Vlastimil Vrána, Borovany 25 000 Kč; MUDr. Pavel Kukla 25 000
Kč; Město Volary 20 000 Kč ;Liberecký kraj 20 000 Kč; Pavel Borovka 20 000 Kč; Ing. Lenka
Drahošová 20 000 Kč; Matěj Kopřiva 20 000 Kč; OVB Allfinanz, a.s., 20 000 Kč; Miroslav Diviš,
Strakonice 20 000 Kč; DENTONS EUROPE CS LLP Praha 20 000 Kč; SATRA, s.r.o., Praha 20
000 Kč; Metrostav, a.s., Praha 20 000 Kč; Karel Saudek, Praha 19 560 Kč; Město Brno18 100 Kč;
Město Lišov 15 000 Kč; Město Přerov 15 000 Kč; REPROSAM, s.r.o., Říčany-Jažlovice15 000 Kč;
RNDr. Lubomír Adamec 15 000 Kč; Petr Fritz 15 000 Kč; LENEVA, s.r.o., Plzeň 13 100 Kč; PB
Engineering, s.r.o., 12 000 Kč; Město Velvary 10 000 Kč; Ing. Miroslav Šafr, Plzeň 10 000 Kč;
Conseq Investment Management Praha 10 000 Kč; Město Otrokovice 10 000 Kč; Svatomír
Vavruša, Otrokovice 10 000 Kč;J an Pavlíček, Zlín 10 000 Kč; RUBILIS, s.r.o., Březnice 10 000 Kč;
Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Litomyšl 10 000 Kč ;Město Ivančice 10 000 Kč; PCT, s.r.o., Bakov
nad Jizerou 10 000 Kč; LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 10 000 Kč; První plzeňská galvanovna,
s.r.o.,‒ Slévárna Hájek Dýšina 10 000 Kč; I.P.P.E., s.r.o., Dýšina
10 000 Kč;
Podravka –
Lagris, a.s., Dolní Lhota 10 000 Kč; Ivana Vomáčková, Jirkov10 000 Kč; Advokátní kancelář Karel
Uhlíř, s.r.o.,Plzeň 10 000 Kč; Garhoferovi 10 500 Kč; Vladimíra Komárková 10 000 Kč; Western
Union BS US+ 10 000 Kč; Kamila Kořanová 10 000 Kč; Zubaři, 3.r., Lékařská fakulta UK Plzeň 10
000 Kč; Vlastislav Mach10 000 Kč; Ing. Jiří Fleischhans10 000 Kč; Milena Baloušová 10 000 Kč;
MUDr. Helena Maslanová 10 000 Kč; Petr Pohanka 10 000 Kč; Dana Černá 10 000 Kč; Jan Šmíd
10 000 Kč; Město Cheb 10 000 Kč.

2. Jiné finanční příspěvky: 3 098 111 Kč
Celá řada sympatizantů poskytla pomoc ve formě sbírky nebo příspěvku do sbírky, kasičky nebo
drobným příspěvkem na účet.
Příspěvky poštovními poukázkami:
216 282
Příjmy z kasiček:
407 180
Příjmy ze sbírek a akcí:
586 164
Dárcovské DMS:
384 808
Drobné příspěvky na účet:
1 234 099
Dary, dotace, příspěvky do 10 tis. Kč:
269 578

3. Poskytnuté věcné dary a služby: 90 952 Kč
Pavel Müller – obraz Zlatý měsíc – 12 000 Kč; Veronika Skálová – obraz Cesta – 3 000 Kč; Květa
Monhartová – obraz Monotyp – 10 000 Kč; Karel Saudek – obraz P.D. - 1 500 Kč; Eva Ďurčová –
obraz Jezírko ‒ 7 000 Kč; Eva Hubatová – obraz Bez hranic I, Bez hranic II ‒ 2 000 Kč;Alza.cz,
a.s.,‒ notebook Sony, ultrabook Acer – 43 352 Kč; Organizační kancelář Praha – audit – 12 100
Kč.

4. Příjmy z jmění nadace, hospodářské a další: 7 802 434 Kč
Výnosy cenných papírů BFN Pioneer Investment:
Výnosy z cenných papírů ČSOB Asset management:
Výnosy z prodeje cenných papírů:
Dividenda ČSOB Inst.st.dluhopisy:
Úroky z účtů:
Nájemné centrum hotel U Pramenů, Plzeň:
Zaúčtování fondu oprav nemovitosti do výnosů:
Výnosy z reklamy (propagační činnost):
Provize prodeje obrazů, 9.účetní třída, opotřebení

949 634
34 253
3 136 186
6 127
95 935
3 000 000
407 180
128 107
45 012

Rozbor výdajů nadace dle účetní uzávěrky 2014
Finanční výdaje nadace v roce 2014 byly účetně 11 135 951 Kč, z toho výdaje (granty +
režie + fond oprav) 5 971 489 Kč. Na celkové sumě se podílely oblasti:

1. Granty celkem: 4 637 782 Kč a z toho:
 Rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk: 3 460 000 Kč
1) Český národní registr dárců dřeně – vyšetření dárců, HLA typizace: 2 510 000 Kč.
2) Český národní registr dárců dřeně – nábor, propagace, tisk, brožury: 150 000 Kč.
3) Cena Ď – Richard Langer – medializace náboru, dárcovství: 45 000 Kč.
4) Šilerová V. ‒ medializace náboru, dárcovství: 5 000 Kč.
5) Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, doc. Ing. Eduard Janeček,
CSc.‒ projekt „TA01010342“ ‒ Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory
vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně:750 000 Kč (prostředky NIF).
 Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou:
1) Klub pacientů Hematologicko-onkol. odd. FN Plzeň: 100 000 Kč
2) Podpora v hmotné nouzi – pacienti z Litomyšle, Zbirohu a Přeštic: 42 000 Kč
3) Ubytování pacientů a jejich blízkých ‒ hotel U Pramenů Plzeň: 60 000 Kč
 Vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně: 165 782 Kč
1) Vzdělávací seminář EDIPO Hemato-onkologie FN Plzeň: 40 000 Kč
2) Atestační kurz ‒ M.Dolejšová -Hemato-onkologie FN Plzeň: 10 000 Kč
3) Kongres EBMT‒ sestry Hemato-onkologie FN Plzeň:70 852 Kč
4) Current Media ‒ zdravotnický onkologický časopis: 40 000 Kč
5) Česká asociace sester ‒ seminář: 4 930 Kč
 Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť:
1)Extrakorporální fotoferéza pacientů s chronickou GVHD a
transplantačních pokojů ‒ FN Hradec Králové: 320 000 Kč
2) Polohovací křeslo separátoru krevních buněk ‒ FN Brno: 100 000 Kč
3)Odsávačka ‒ FN Olomouc: 40 000 Kč
 Výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny:
1) Buněčná terapie ‒ FN Plzeň: 300 000 Kč
2) Analýza signálních drah CLL ‒ FN Olomouc: 50 000 Kč

2.Režie ‒ zajištění akcí a provozu: 1 185 313 Kč
Tisk, inzerce, fotopráce, reklama:
Výroba kasiček:
Zajištění akcí, provoz, nájem:
Poštovné, telefony, doprava, reprezentace:
Ceny a diplomy:
Ostatní (daně, poplatky bance):
Auditorské, daňové, právní a účetní služby:
Členské příspěvky Fórum dárců:
Mzdy a odvody z mezd:

3. Výdaje z fondu oprav: 148 394 Kč
4. Účetní odpisy majetku:2 068 394Kč
5. Splacené cenné papíry:3 096 068 Kč

131 736
0
10 000
157 222
163 195
48 502
75 691
10 000
588 967

vybavení

Rozbor hospodaření s příspěvky NIF – Nadační investiční fond
V roce 1991 byl za účelem podpory nadací zřízen ze strany státu Nadační investiční fond (NIF).
Prostředky z něj byly postupně ve dvou etapách rozděleny nadačním subjektům, které splnily předem
stanovená kritéria. Prostředky se staly součástí nadačního jmění a výnosy z nich podléhaly
specifickým pravidlům, včetně poskytování grantových příspěvků z nich. Dne 1. ledna 2014 nabyl
účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahradil stávající právní úpravu týkající se
nadací a nadačních fondů, upravenou zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Ministerstvo financí uzavřelo s příslušnými nadačními subjekty, včetně Nadace
pro transplantace kostní dřeně, dne 27.2.2014 dohodu o ukončení dosavadních smluv, čímž bylo
umožněno, aby do budoucna byly prostředky z NIF využívány zcela dle potřeb nadací a v mezích
platné legislativy, nadační listiny a statutu.
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 Podílové listy Pioneer BFN ‒ 47 371 746 ks
Doplnění z prostředků nadace k 7.3.2008 ‒ 807 537 ks
Hodnota NIF prostředků, zapsaná v nadačním jmění k 7.3.2008
Reálná hodnota cenných papírů NIF dle přecenění ke dni 31.12.2014
Reálné výnosy z NIF za rok 2014 dle auditovaného účetnictví

Výše příspěvku (Kč)
20 947 000
11 672 000
3 917 000
2 955 000
6 871 000
1 506 000
47 868 000 Kč
411 782 Kč
48 279 782 Kč
49 094 689 Kč
949 634 Kč

Přehled výpočtů, výnosů z NIF, udílení grantů:
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:
360 287 Kč
Částka na granty NIF v r.2011 navýšená o částku nerozdělenou v r.2010:
362 264 Kč
Částka rozdělená na granty NIF v r.2011:
750 000 Kč
Přebytek rozdělení převáděný do r.2012:
387 736 Kč
2012
Výnos NIF za r.2011 kalkulovaný dle PRIBID 2011 na granty NIF v r.2012:
Částka na granty NIF v r.2012 navýšená o částku nerozdělenou v r.2011:
Přebytek rozdělení z r.2011:
Částka rozdělená na granty NIF v r.2012:
Přebytek rozdělení z r.2011 + r.2012 převáděný do r.2013:

331 513 Kč
netýká se
neuplatněno
750 000 Kč
806 223 Kč

2013
Výnos NIF za r.2012 kalkulovaný dle PRIBID 2012 na granty NIF v r.2013: 267 132 Kč
Částka na granty NIF v r.2013 navýšená o částku nerozdělenou v r.2011:
netýká se
Přebytek rozdělení z r.2012:
neuplatněno
Částka rozdělená na granty NIF v r.2013:
750 000 Kč
Přebytek rozdělení z r.2011 + 2012 + 2013 převáděný do r.2014:
1 289 091 Kč

2014
Výnos NIF za r.2013 kalkulovaný dle PRIBID 2013 na granty NIF v r.2014: 89 921 Kč
„0,5 x PRIBID(=0,3725)
x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění“
Částka na granty NIF v r.2013 navýšená o částku nerozdělenou v r.2011:
netýká se
Přebytek rozdělení z r.2012:
neuplatněno
Částka rozdělená na granty NIF v r.2014:
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 + 2012 + 2013 + 2014:
1 949 170 Kč

Vyhodnocení hospodaření a nákladů na vlastní činnost 2014
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.
V průběhu let 2012 a 2013 se podařilo stabilizovat od roku 2006 pravidelně klesající příjmy
nadace, respektive příjmy ze sbírek a darů, které v roce 2006 činily 10,5 mil. Kč, v roce 2011
5,6 mil.Kč, v roce 2012 5,4 mil.Kč, v roce 2013 5,8 mil.Kč. V průběhu roku 2014 došlo
dokonce k prvnímu významnému nárůstu těchto příjmů s hodnotou 6,8 mil.Kč. Tento vzestup
příjmů o 1 mil Kč, respektive o 15%, byl doprovázen navýšením režijních výdajů nadace (po
odečtení výdajů na ceny, diplomy a fond oprav) o 310 000 Kč, respektive o 43% oproti roku
2013, když výdaje nyní činily 1 022 118 Kč (v roce 2013 to bylo 711 000 Kč). Tento vzestup
nákladů odrážel zvýšenou aktivitu v oblastech propagace, osvěty a prezentace činnosti
nadace a ve svém důsledku jej lze považovat za oprávněný.
Správní rada si je vědoma oživování v kapitole příjmů a postupně reaguje opatrným
navyšováním poskytovaných grantových prostředků, nicméně nadále s vědomím trvající
ekonomické nejistoty a nutnosti ponechávání finančních záloh. Současně dále podpoří mírný
vzestup režijních položek, bude-li adekvátní s vyústěním do zvýšených příjmů.
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 (105 900 782 Kč) ke konci rozvahového dne. Praktické výdaje nadace
na vlastní činnost (včetně režie a fondu oprav vlastního majetku) byly v roce 2014 celkem
1 333 707 Kč, čistě režijní výdaje na provoz kanceláře a mzdy (po odečtení výdajů na
ceny a diplomy) byly 1 022 118 Kč. Poměr takto vydaných sum k zapsané hodnotě
nadačního jmění činily 1,2% a 0,9%.
2. Zhodnocení vůči příjmům nadace
Vnitřní limit, v minulosti odsouhlasený správní radou, omezuje hranici nákladů na vlastní
činnost kanceláře včetně mezd do výše 20% příjmu z vlastní aktivní činnosti v příslušném
roce (tedy mimo výnosy z cenných papírů, úroky, nájem). V roce 2014 byly tyto finanční
příjmy z vlastní aktivní činnosti 6 819 751 Kč. Režijní výdaje provozu (mimo fond oprav a
výdaje na ceny a diplomy) byly 1 022 118 Kč, tj. 14,9 % z finančních příjmů získaných
v daném roce aktivní činností.

Zpráva a výrok auditora za rok 2014

Rozvaha ke dni 31.12.2014 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2014 (v tisících Kč)

Zpráva dozorčí rady nadace:
Dozorčí rada nadace pracovala ve statutem stanoveném tříčlenném složení bez
personálních změn: MUDr. Jana Navrátilová – předsedkyně, Jaroslav Poslední – člen,
Mgr.Marie Helmová – členka. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o činnosti
správní rady i nadace jako celku, měli přístup k informacím o hospodaření a nakládání
s majetkem, měli informace o probíhajících projektech, o případných smluvních závazcích a
povinnostech vůči třetím stranám. Dozorčí rada konstatovala, že v roce 2014 postupovala
správní rada s ohledem na svoji programovou náplň a cíle, ve shodě se statutem a že
finanční prostředky vynakládala účelně a hospodárně a rovněž v souladu se svým
programem. Dozorčí rada přijala závěrečnou zprávu účetního auditu za rok 2014. Dozorčí
rada nemá výhrady k činnosti správní rady nadace za rok 2014.
V Plzni dne 14.5.2015, MUDr. Jana Navrátilová
předsedkyně dozorčí rady Nadace pro transplantace kostní dřeně

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 dřeněpředseda 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

