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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, v roce 2014 byl změněn účel NF takto:   

 Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích  

k rozvoji poznatků v oblasti hematologie, léčby hematologických 

onemocnění a jejich prevence.  

 Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích  

k šíření obecných znalostí a povědomí o hematologických 

onemocněních zvláště těch, k jejichž léčbě dochází v ÚHKT.  

 Zlepšení materiálního a technického zázemí pro pacienty léčené  

v ÚHKT a jeho personál.  

 Podpora výměny informací a zkušeností mezi světovými centry 

zabývajícími se léčbou hematologických onemocnění, podpora 

vzdělávání na mezinárodních konferencích, stážích, sympoziích  

a workshopech.  

 Podpora prezentace ÚHKT a šíření jeho dobrého jména  

  

V roce 2018 Nadační fond Umbilicus pokračoval v činnosti zaměřené zásadně na 
pomoc pacientům s poruchami krvetvorby.    

   

2. Členy správní rady tvoří:   

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

Kynclová.   

Všechny změny jsou provedeny v základních dokumentech NF.  V roce 2018 

nedošlo k žádným zásadním změnám v činnosti fondu.     

    

3. Průběh jednání správní rady   

Správní rada fondu se v průběhu leden – prosinec 2018 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 J. Mertové a paní H.  

Kynclové, účetního organizace Ing. J. Pospíchala.   

4. Činnost Nadačního fondu Umbilicus   

Činnost fondu měla v roce 2018 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.    

5. Efektivita vynaložených prostředků a informace o jejich využití.   

Vzhledem k pravidelným aktualizacím webových stránek projektu 

www.umbilicus.cz odkazujeme na informace na nich uvedené.    

6. Účetní závěrka   

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.  

Výnosy jsou s výjimkou úroků tvořeny jen nadačními dary.  

  

  

TABULKA č. 1 – PŘIJATÉ DARY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018   

Dárce   Datum  Výše daru  

Božena Janoutová  průběžně  20 000,00 Kč  

Michaela Babák Šrůmová  31. 10. 2018  10 000,00 Kč  

OLDRICH s.r.o.  17. 09. 2018  10 000,00 Kč  

Drobní dárci  průběžně   15 800,00 Kč  

Celkem     55 800,00 Kč  
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Výdaje spojené s nadační činností   

Souhrn prostředků vynaložených na nadační činnost je uvedený níže.    

    

TABULKA č. 2 – POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018  

Příjemce  Datum  
 Výše 

příspěvku  

PhDr. Martin Pospíchal  13. 08. 2018  5 000,00 Kč  

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE  20. 08. 2018  48 800,00 Kč  

Stopa - Společnost pro podporu pacientů po transplantaci 

kostní dřeně z.s.  
24. 09. 2018  48 800,00 Kč  

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE  04. 10. 2018  60 000,00 Kč  

Michaela Babák Šrůmová  7. 10. 2018  4 840,00 Kč  

Celkem     167 440,00 Kč  

          

Náklady související se správou nadačního fondu  

  

Tyto náklady zahrnují pouze náklady na provoz webu, účetní a právní služby.   

TABULKA č. 3 – NÁKLADY NA VLASTNÍ SPRÁVU NF UMBILICUS V ROCE 2018  

Položky  Výdaj  

Náklady související s provozem NF (správa webu, účetní a právní služby)  12 483,00 Kč  

Odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora  0,00 Kč  

Poplatky bance  0,00 Kč  

Daň z úroků  0,00 Kč  

Celkem  12 483,00 Kč  

  

  

Účetní postupy používané nadačním fondem  

Účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona 563/1991 Sb., O účetnictví;  

v platném zněni a navazujících předpisů pro Účetnictví účetních jednotek, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikáni, především vyhlášky č. 504/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanoveni Zákona 563/1 991 Sb., o účetnictví   

a Českými účetními Standardy č. 401 — 414.  

Způsob zpracováni účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy  

Účetnictví je vedeno externím účetním v účetním programu ABRA Gen. Účetní doklady 

jsou uloženy v sídle nadačního fondu.  

  

  



   
  

  

  

7. Závěr   

NF Umbilicus se v tomto kalendářním roce 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 4. 3. 2019 všemi členy 

správní rady.     

Jolana Mertová, předsedkyně správní rady               

  Kateřina Waldmannová             

Petr Soukup   

Jolana Mertová   

Hana Kynclová  

Milan Hausner 

  

   

   

   

   

    

   

        


