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1. Vznik Nadačního fondu a jeho určení 

Nadační fond Umbilicus byl zapsán dne 31. 5. 2000 do obchodního rejstříku pod  IČO: 

26179687 za účelem: 

a) Podpora veškerých lékařských, vědeckých a společenských aktivit, vedoucích ve svém 

důsledku k vytvoření a rozvoji Banky pupečníkové krve ČR a k rozvoji Národního registru 

dárců kostní dřeně.  

b) Podpora veškerých lékařských, vědeckých a společenských aktivit, vedoucích k šíření 

obecného povědomí o transplantacích krvetvorné tkáně (zárodečných buněk 

krvetvorby).  

c) Zajištění odpovídající materiálně technické a personální základny těchto aktivit pro 

využití pupečního krve v léčebných medicínských postupech.  

d) Podpora výměny informací mezi světovými centry zabývajícími se touto 

problematikou formou přenosu dat výměnou zkušeností na mezinárodních konferencích.  

e) Podpora účasti v mezinárodních registrech a osvětových vzdělávacích programech 

 

V roce 2012 Nadační fond pokračoval v činnosti zaměřené zásadně na pomoc 
pacientům s poruchami krvetvorby.  

 

2. Členy správní rady tvoří: 

Ing. Milan Hausner, Petr Soukup, Kateřina Waldmannová, Jolana Mertová. 

Všechny změny jsou provedeny v základních dokumentech NF.  V roce 2012 nedošlo 

k žádným zásadním změnám v činnosti fondu.   

 

 

 

 



 

3. Průběh jednání správní rady 

Správní rada fondu se v průběhu leden – prosinec 2012 sešla jedenkrát a projednala 

výroční zprávu, zprávu revizora, čerpání jednotlivých příspěvků i žádosti o přidělení 

příspěvků pro klinické oddělení UHKT. Přehled je uveden v následujících tabulkách. 

O jednáních správní rady nadačního fondu jsou vedeny zápisy. Ty jsou uloženy 

v dokumentaci NF Umbilicus u předsedkyně správní rady K. Waldmannové a účetního NF 

Umbilicus Ing. V. Polívky. 

4. Příspěvky na účet Nadačního fondu 

V průběhu leden- prosinec 2012 bylo NF Umbilicus celkem přijato 1 531 905,00 Kč.    

Jejich seznam je uveden v příloze č. 1. Přesné vyčíslení příjmů z těchto zdrojů je uvedeno 

v tabulce číslo 1. 

5. Příspěvky na rozvoj na podporu činností spojených s klinickou léčbou poruch 

krvetvorby 

V lednu až prosinci 2012 byly uvolněny v souladu se statutem a smlouvami o poskytnutí 

příspěvku prostředky ve výši 123 438,- Kč. 

Obdarovaným byl v roce 2012 jediný subjekt a pacienti: 

1. UHKT, U Nemocnice 1, Praha 2  - smlouvy v celkové výši 118 560,- Kč. (viz tabulka č. 2) 

2. Pacienti v celkové výši 4 878,- Kč  

Přehled čerpání jednotlivých položek v rámci takto přiznaných prostředků je uveden 

v tabulce č. 5. 

6. Výdaje Nadačního fondu Umbilicus 

Režie Nadačního fondu jsou vyčísleny v tabulce číslo 3. 

Celkové hospodaření NF Umbilicus je uvedeno v tabulce 4.  

 



 

 

7. Činnost Nadačního fondu Umbilicus 

Činnost fondu měla v roce 2012 opět charakter efektivní pomoci v oblasti léčby poruch 

krvetvorby, a to zejména na klinickém oddělení ÚHKT. Přehled činnosti, prezentací fondu 

a dalších aktivit je zveřejněn na www.umbilicus.cz.  

8. Efektivita vynaložených prostředků a informace o jejich využití. 

Vzhledem k pravidelným aktualizacím webových stránek projektu www.umbilicus.cz 

odkazujeme na informace na nich uvedené.  

9.  Závěr 

NF Umbilicus se v roce 2012 opětovně zapojil do podpory projektů UHKT v oblasti 

klinické podpory pacientů, která může přispět ke zlepšení podmínek léčby těchto 

nemocí.  

Výroční zpráva Nadačního fondu Umbilicus byla přijata dne 26. 2. 2013 všemi členy 

správní rady.   

Milan Hausner     

Kateřina Waldmannová     

Petr Soukup 

Jolana Mertová 
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Příloha číslo 1:    Seznam dárců NF Umbilicus v roce 2012 

 

Sandoz, s.r.o. 52 000,- 

Nadace profesora Thomayera 383 905,-  

Trading M+K a.s. 40 000,- 

Medicom International s.r.o. 50 000,-  

KaN7 spol. s.r.o. 1 000 000,- 

drobní dárci 6000,- 

celkem 1 531 905,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


