
Výroční zpráva Nadačního fondu 
 „Pomoc lidem s leukémií“  

při Interní hematoonkologické klinice FN 
Brno za rok 2016 

 
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. Zdeněk Král, CSc. - předseda správní rady, 
Jitka Firešová - místopředsedkyně správní rady  
 
Telefonický kontakt:  Sekretariát Interní hematologické a onkologické kliniky: 532233642  
Email: Jitka Firešová - email: firesova.jitka@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 hematologická a onkologická 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. Zdeněk Král, CSc., zástupce přednosty pro LPP 
 
místopředseda:  
Jitka Firešová, sekretářka Interní hematologické a onkologické kliniky  FNB 
 
další členové:  
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., lékař Interní hematologické a onkologické kliniky FNB 
MUDr. Lenka Šmardová, lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FNB 
Mgr. Petra Řezáčová, staniční sestra Interní hematologické a onkologické kliniky FNB 
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. pracovník Centra molekulární biologie a genové terapie 
 
revizor: 
MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Zpráva předsedy správní rady Nadačního fondu o hospodaření NF v roce 2016 
 

Celkový objem přijatých příspěvků nadačním fondem byl v roce 2016: 5 092 043,90 Kč. 
Nadační fond finančně zajistil: 

 
- podporu výzkumných projektů v oblasti hematologie a onkologie včetně spolupráce 

s mezinárodním registrem EBMT a finančním zajištěním transportu vzorků biologického 
materiálu se zahraničními klinikami, s nimiž Interní hematologická a onkologická klinika 
spolupracuje 

- podpora prezentace výsledků předních odborníků kliniky na mezinárodních kongresech (tisk 
posterů) 

- finanční zajištění  ve spolupráci s Odd. klinické hematologie FN Brno odborného kongresu 
s mezinárodní účastní: Brněnské hematologické dny 2016 

- podpora edukačních seminářů jak pro lékaře tak pro pacienty, podpora vzdělávacích kurzů 
- nákup drobných laboratorních přístrojů  
- zajištění finančního pokrytí provozu televizních přijímačů pacientů lůžkových oddělení 
- provoz služebního automobilu Škoda Fabia, který je v majetku FN Brno, ale určen 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Největší sponzoři Nadačního fondu v roce 2016 
 
 
Přehled dárců s příspěvky a dary nejméně 10.000,- Kč v roce 2016 

Dárce:                                                     Darovaná částka v Kč:   

 
F‐Mark, s.r.o.  629200

Janssen Cilag, s.r.o.  596520

ROCHE s.r.o.  596500

Gilead Sciences s.r.o.  541650

NOVARTIS, s.r.o.  532361

Celgene, s.r.o.  423500

Bristol‐Myers Squibb spol. s r.o.  417450

AOP Orphan Pharmaceuticals AG  122600

Angelini Ph. ČR, s.r.o.  121000

Magnum int., a.s.  100000

Mundipharma GesmbH. Austria  75000

EXBIO Praha, a.s.  75000

Pfizer PFE, s.r.o.  57000

Mr. Magic, s r.o.  50000

ASPEN Europe GmbH  48400
BAYER, s r.o. 
Alexion Pharma Czech s r.o. 

48400
48400

SERVIER s.r.o.  48400

NAT Pharma s.r.o.  47250

CSL Behring, s.r.o.  42350

Universitätsklinikum Jena  40523

Baxalta Czechspol. s.r.o.  36300
AMGEN, s.r.o. 
Sysmex CZ, s.r.o. 

36300
36300

Grigols, s r.o.  36300

Siemens healthcare, s.r.o.  24200

Octapharma CZ, s r.o.  24200

Novo Nordisk, s.r.o.  24200

ABBOTT Laboratories, s.r.o.  24200

Shire Czech, s.r.o.  24200

Šmotek Petr‐Oční optika  15000

BIOMEDICA ČS, s.r.o.  12100

Farmakon Press, s.r.o.  12100  



Kocnarová Miroslava  11000

Husovská Alena  10000

PETS‐Hajdinová, s.r.o.  10000

Nadrchalová Marta  10000

Ing. Jana Dubnová  10000

A další drobní dárci 

 
 

  
 
 
Celkový objem přijatých příspěvků a darů v roce 2016:   5 092 043,90 Kč

 
 
 
 
 
 
 

V. Přílohy Výroční zprávy za rok 2016 
 

- účetní Výkaz zisku a ztráty nadačního fondu za rok 2016 
- účetní Rozvaha nadačního fondu za rok 2016 
- příloha k účetní uzávěrce za rok 2016 

 
 
 
 
 
 

 
VI. Závěr 

 
Tato výroční zpráva vzata na vědomí správní radou nadačního fondu. 
 
V Brně dne 12. června 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Zdeněk Král, CSc.                                                Jitka Firešová         
předseda správní rady                                                   místopředsedkyně správní rady                   
 
 
 
 
 
  

 


