
Výroční zpráva Nadačního fondu 
 „Pomoc lidem s leukémií“  

při Interní hematoonkologické klinice FN 
Brno za rok 2011 

 
I.Úvod 

 
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 ,Brno 
Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
                    IČ: 44992971 
                    DIČ : CZ44992971 
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Brno,  
č. účtu 97530621/0100  
IBAN: CZ4001000000000097530621  
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX  
 
Statutární zástupci:   
MUDr. Ivo Palásek - předseda správní rady, 
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - místopředseda správní rady  
 
Telefonický kontakt:  Sekretariát Interní hematoonkologické kliniky: 532233642  
Email: MUDr. Ivo Palásek - email: ipalasek@fnbrno.cz 
 
Webové stránky: www.fond-leukemie.cz 
 
Stručně o  nadačním fondu: 
 
Nadační fond „ Pomoc lidem s leukemií“ byl založen  při Interní hematoonkologické klinice FN Brno 
v roce 1992 Prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc. a Prof. MUDr. Hanou Kubešovou s cílem zkvalitnění 
péče o nemocné se zhoubnými krevními chorobami a zlepšení výsledků léčení těchto nemocí cestou 
získávání finančních prostředků z darů a výtěžků dobročinných akcí na zlepšení přístrojového vybavení 
a umožnění získávání nových poznatků a praktických zkušeností pracovníkům Interní 
hematoonkologické kliniky a Centra molekulární biologie a genové terapie při této klinice. Klinika 
vznikla v roce 1989 v tehdejším jihomoravském regionu jako specializované pracoviště zajišťující 
komplexní péči o nemocné s hematologickými chorobami, zejména nádorového původu. Nemocným s 
leukemiemi, lymfomy, myelomem a nově také pacientům se solidními nádory poskytujeme komplexní 
péči – od často složité diagnostiky až po komplikovanou léčbu, včetně transplantace krvetvorných 
buněk (transplantace kostní dřeně). 
 
Finanční zdroje kliniky: 
Interní hematoonkologická klinika je financována zdravotními pojišťovnami z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a 
částečně i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto finanční prostředky jistě stačí k běžnému provozu i k 
některým výzkumným úkolům, avšak pro urychlení našich záměrů je zapotřebí finančních prostředků mnohem víc. 
Nadační fond „ Pomoc lidem s leukémií“ nám v tomto směru prostředky získanými od sponzorů již dlouho 
významně pomáhá. 
 
 ZÁKLADNÍ CÍLE NADAČNÍHO FONDU JSOU:  
- vytvářet co nejlepší prostředí pro naše nemocné při hospitalizaci i při ambulantních kontrolách  
- zlepšovat podmínky pro profesionální poskytování informací nemocným i jejich blízkým  
- přispívat na další vzdělávání lékařů a sester při jejich účasti na zahraničních stážích a odborných kongresech  
- podporovat výzkum v oblasti hematoonkologických onemocnění 

 



 
 

II. Správní rada: 
 
předseda:   
MUDr. Ivo Palásek, lékař Interní hematoonkologické kliniky FNB 
 
místopředseda:  
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta Interní hematoonkologické kliniky  FNB 
 
další členové:  
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., lékař Interní hematoonkologické kliniky FNB 
MUDr. Lenka Šmardová, lékařka Interní hematoonkologické kliniky FNB 
Marie Zítková, vrchní sestra Interní hematoonkologické kliniky FNB 
RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD., vedoucí pracovník Centra molekulární biologie a genové terapie 
 
revizor: 
Marta Casková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Zpráva předsedy správní rady Nadačního fondu  o hospodaření NF v roce 2011 
 

Celkový objem přijatých příspěvků nadačním fondem byl v roce 2011: 5 165 325,37- Kč. 
Nadační fond finančně zajistil: 

- vybavení onkocytogenetické laboratoře při Interní hematoonkologické klinice FNB a LF MU 
systémem FISH LUCIE s veškerým doprovodným vybavením (přístroj k detekci 
cytogenetických změn, nezbytný pro určení léčebné strategie, prognózy a sledování léčebné 
odpovědi u onkologických pacientů     

- koupě 2 polohovatelných křesel pro onkologický stacionář kliniky 
- platba provozu a servisu 27 TV přístrojů na klinice na pokojích pacientů, tak aby provoz TV byl 

pro hospitalizované pac. byl bezplatný a nepřetržitý 
- finanční zajištění transportu                                                                              

vzorků biologického materiálu se zahraničními klinikami, s nimiž Interní hematoonkologická 
klinika spolupracuje 

- financování zadávání transplantovaných pac. do mezinárodního registru EBMT 
- provoz služebního automobilu Škoda Fabia, který je v majetku FN Brno, ale určen 

k přednostnímu užití pracovníky Interní hematoonkologické kliniky pro zajištění hematologické 
ambulance nemocnice Třebíč 

- podpora prezentace odborných výsledků předních odborníků kliniky (lékařů i sester) na 
mezinárodních kongresech (tisk posterů) 

- finanční zajištění  ve spolupráci s Odd. klinické hematologie odborného kongresu 
s mezinárodní účastní: Brněnské hematologické dny 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Největší sponzoři Nadačního fondu v roce 2011 
 
 

Přehled dárc ů s příspěvky a dary nejmén ě 10.000 Kč v roce 2011 

Dárce: 
 

                           Darovaná částka 
                                                   v Kč 

 
AMGEN s.r.o. 2 066 000 
NOVARTIS Pharma 
s.r.o. 914 961 
Society of EBMT 823 656 
ROCHE s.r.o. 500 000 
TEVA Pharmaceuticals 300 000 
ASTELLAS Pharma 
s.r.o. 204 000 
SANDOZ s.r.o. 150 000 
Gedeon Richter Marke 130 000 
Klinikum Mannheim 
Gmbh. 24 022 
Hošek Motor a.s. 20 000 
Drahošová Blanka 20 000 
Koubová Helena 15 000 
Stráský Pavel 15 000 
Kabusay Martin 10 000 
Dubnová Jana 10 000 
Bednaříková Marie 10 000 
Šmotek Petr - Oční 
optika 10 000 

Celkový objem přijatých příspěvků a darů v roce 2011:  5 165 325,37 Kč 

Mimo to objem tržeb z ekonomické činnosti v roce 2011: 385 000,00 Kč 
 

 
 
 
 

V. Přílohy Výroční zprávy za rok 2011 
 

- zakládací listina nadačního fondu „Pomoc lidem s leukémií“ (sken) 
- účetní Výkaz zisku a ztráty nadačního fondu za rok 2011 
- účetní Rozvaha nadačního fondu za rok 2011 
- Příloha k účetní uzávěrce za rok 2011 

 
 



 
 

 
VI. Závěr 

 
Tato výroční zpráva vzata na vědomí správní radou nadačního fondu. 
 
V Brně dne 30. června 2012 
 
MUDr. Ivo Palásek, v. r.                                                 Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.         
předseda správní rady                                                   člen správní rady                   
 
 
 


