
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

o činnosti 

Nadačního fondu 

Umbilicus v roce 2017 

 
Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS  

zastoupená 

Jolanou Mertovou 

 

¨ 

20. března 2018 

 

 

 



 

 

1. Vznik Nadačního fondu a jeho určení 

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

26179687. V letošním roce byla provedena změna zakládacích dokumentů a statutu NF 

Umbilicus. Do dokumentů byly zaneseny zákonem stanovené změny, byl upraven účel a 

činnost nadačního fondu. 

a) Podpora nemocných a jejich rodinných příslušníků v souvislosti s chorobou a její léčbou, 
včetně transplantace krvetvorných buněk (pomoc při dovozu vzorku krve na konfirmaci do 
ÚHKT HLA laboratoře, pomoc při ubytování rodinných příslušníků, nadstandartní 
rehabilitační pomůcky, léky po SCT, pomoc v těžké sociální situaci). 

b) Podpora veškerých edukačních aktivit, lékařských, vědeckých a společenských, vedoucích 
k šíření obecného povědomí o transplantacích krvetvorných buněk (vydávání publikací, 
kongresy, přednášky, studijní stáže, atp.). 

c) Podpora hematologických pracovišť v oblasti nadstandartního materiálně technického a 
personálního zajištění, které není možno získat z běžných investic. 

d) Podpora výzkumné činnosti a pacientských programů (klub pacientů a rodinných 
příslušníků, vydání brožurek pro pacienty, podpora rozjezdu výzkumných projektů) 

e) Podpora výměny informací mezi světovými centry zabývajícími se touto problematikou 
formou přenosu dat i výměnou zkušeností na mezinárodních konferencích k tomuto 
tématu. 

f) Podpora Banky pupečníkové krve, registru dárců krvetvorných buněk a dárcovství obecně. 
 

V roce 2017 Nadační fond pokračoval v činnosti zaměřené zásadně na pomoc 
pacientům s poruchami krvetvorby.  

 

2. Členy správní rady tvoří: 

 Milan Hausner, Petr Soukup, Jolana Mertová, Kateřina Waldmannová, Hana Kynclová 

 

 

 

 



 

 

3. Průběh jednání správní rady 

Správní rada fondu se v průběhu leden – prosinec 2017 sešla dvakrát 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 J. Mertové a účetního NF 

Umbilicus Ing. Dagmar Pospíchalové. 

4. Příspěvky na účet Nadačního fondu 

V průběhu leden- prosinec 2017 bylo NF Umbilicus celkem přijato 290 558,- Kč. 

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

krvetvorby 

V lednu až prosinci 2016 byly uvolněny v souladu se statutem a smlouvami o poskytnutí 

příspěvku prostředky ve výši 94 537,- Kč. 

 

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 2017 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.  

 

 

http://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 2017 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 7. března 2017 všemi členy 

správní rady.   

Milan Hausner     

Kateřina Waldmannová     

Petr Soukup 

Jolana Mertová 

Hana Kynclová 

 

 

Tabulková příloha výroční zprávy NF Umbilicus za rok 2017 
 

 

 

 

http://www.umbilicus.cz/


 

 

 


