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A.
Úvodní slovo

Roztroušená skleróza mozkomíšní (dále jen sclerosis multiplex nebo RS nebo MS) je
jedna z nejčastějších neurologických nemocí. Patří mezi demyelinizační onemocnění
centrálního nervového systému, která jsou charakteristická poruchou myelinových pochev
centrálního nervového systému.
Při RS je bílá hmota mozku, mozečku a míchy postižena mnohočetnými ložisky
rozpadu myelinu. Následkem je zpomalení až úplné přerušení vedení nervových impulsů,
což způsobí klinické projevy, dané lokalizací zánětlivých procesů. Ve tkáni se tvoří tzv. plaky
(ložiska demyelinizace), které se hojí tuhou jizvou z gliových buněk. RS spadá mezi
autoimunitní choroby, kdy si tělo tvoří protilátky proti vlastní nervové tkáni. V mozku však
existují také tzv. němé zóny, jejichž postižení demyelinizačním procesem zůstává bez
klinických příznaků.
Ve světě se odhaduje asi 2,5 milionu lidí s RS. V naší zeměpisné šířce je
onemocnění časté. V České republice je registrováno asi 13 tisíc nemocných s RS. První
projevy se objevují nejčastěji již ve věku 20 až 40 let, více u žen. Není výjimkou ani časnější
začátek onemocnění, stále stoupá počet postižených s prvními projevy choroby již v rozmezí
11 - 12 let.
Nadačního fondu IMPULS (dále jen IMPULS) chce především vytvořit transparentní
celostátní systém financování projektů, které budou realizovány jinými subjekty –
zdravotnickými zařízeními, školami, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi.
Takový systém by měl poskytnout každému, kdo má zájem uskutečnit projekt související s
problematikou roztroušené sklerózy, možnost požádat nadační Impuls o příspěvek s tím, že
s každou takovou žádostí bude nakládáno řádně a transparentně.
Těm, kdo chtějí naopak věnovat své finanční dary na projekty v oblasti terapie,
rehabilitace či výzkumu roztroušené sklerózy, fond garantuje, že dary směrované dárcem na
výslovně dárcem definovaný projekt, budou skutečně a beze zbytku na tento projekt využity.
Ostatní dary bez výslovného určení budou použity v souladu se statutem Impulsu. A to opět
na principu transparentnosti a hospodárnosti.
B.
Poslání nadačního fondu
IMPULS byl založen s ideou vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní centra zajišťující komplexní a kvalitní péči. Tím je podle názoru členů IMPULSu
možné zajistit komplexní léčbu na nejvyšší úrovni, která vychází z nejnovějších vědeckých
poznatků a současně je zajišťována speciálně vyškoleným týmem zdravotníků v důstojném
a potřebně vybaveném prostředí. Důležitá je též informovanost nemocných o nemoci samé,
její léčbě a možnosti, jak s ní kvalitně žít.
Cílem IMPULSu je podporovat projekty, které se léčbou demyelinizačních
onemocnění (včetně rehabilitace) zabývají. Dále se podílet na realizaci vědeckých
výzkumů, případně studijní či osvětové činnosti vztahující se k této problematice.
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C.
Základní informace
Nadační fond IMPULS byl zřízen dle zákona č.227/1997 Sb., zákona o nadacích a
nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a to k podpoře aktivit v oblasti terapie a
výzkumu demyelinizačních onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních,
studijních a osvětových. Byl zaregistrován dne 6. dubna 2000, je zapsán v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce č. 325.
Název:
Sídlo:
IČ:

IMPULS, nadační fond
Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
261 69 428

Zřizovatelé:
1. Hadrbolcová Zdena
2. Doc.MUDr. Havrdová Eva, CSc.
3. Prof.MUDr.DrSc. Nevšímalová Soňa, DrSc.
4. Prof. ThDr. Heller Jan
5. JUDr. Svoboda Cyril
6. JUDr. Šolc Martin
7. Ing. Zika Jaroslav
Kontakty:
JUDr. Kateřina Kalistová
tel.: +420 602 212 829
e-mail: impuls@multiplesclerosis.cz
info@multiplesclerosis.cz
http://www.multiplesclerosis.cz/
D.
Organizace nadačního fondu
Složení správní rady nadačního fondu IMPULS
Předseda správní rady:
Předsedkyně správní rady JUDr. Ing. Ariana Bučková požádala ke dni 11.12.2008 o
uvolnění z funkce, novou předsedkyní byla na zasedání správní rady dne 11.12.2008
zvolena Ing. Kateřina Pokorná.
Správní rada:
JUDr. Ing. Ariana Bučková
MVDr. Hana Navrátilová
Ing. Kateřina Pokorná
JUDr.Ing. Robert Szurman
JUDr. Martin Šolc
Mgr. Vladimíra Volková
Revizor nadačního fondu IMPULS
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Ing. Jana Gablovičová, Košická 134/6, 100 00 Praha 10 požádala ke dni 17.12.2008 o
uvolnění z funkce. Zatím nebyl žádný zvolen.
E.
Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2008

Dne 20.11.2008 se uskutečnil v Zrcadlové kapli Klementina v pořadí již 4. koncert pro
Nadační fond Impuls s názvem Eternal Seekers. Účinkovali Lenka Dusilová (kytara, zpěv),
Beata Hlavenková (klavír) za doprovodu Českého klarinetového kvarteta Clarinet Faktory,
jejichž vystoupení bylo charitativním projektem. Koncertu se zúčastnili mimo dárců i pacienti
s RS, členové SMS klubu a Unie Roska.
Přijaté dary v rámci koncertu byly ve výši 883.250,- , přijaté dary celkem v roce 2008 byly ve
výši 1,025.650,- Kč.

Dárce
MYPA, s.r.o.
UNIMEX GROUP , a.s.
HZC spol. s r.o.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
sanofi-aventis, s.r.o.
Ing. Sequens Richard
Vojáčková Jana
Biogen Idec(Czech Republic) s.r.o.
Merk Pharma k.s.
BAYER s.r.o.
SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.
Novartis s.r.o.
PASSERINVEST GROUP, a.s.
RNDr. Rypáčková Blanka
MUDr. Samek Miloslav
TNS AISA s.r.o.
Satrapa Jakub
Kapitánovi Alena a Jiří
Ostatní dary (do 5.000,- Kč)
Dary celkem

Kč
250.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
29.650,00
1,025.650,00
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F.
Finanční zpráva nadačního fondu k 31.12.2008

Aktiva
Stálá aktiva
Oběžná aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

0,00

Pohledávky

0,00

Finanční majetek

V hotovosti
na BÚ

Sklady
Časové rozlišení

Náklady příštího období

20.924,00
1,934.350,12
0,00
0,00

Dohadné účty aktivní

200,00

Aktiva celkem

1.955.474,12

Pasiva
Vlastní kapitál

Základní jmění

7.000,00

Zůstatek na fondech

2,097.151,31

Hospodářský výsledek

-186.627,19

Závazky

18.250,00

Závazky stát

0,00

Dohadné účty pasivní

19.700,00

Pasiva celkem

1.955.474,12

Přehled fondů
Zůstatek z roku 2007

1,472.576,88

Dary přijaté v roce 2008

1,025.650,00

Čerpání fondů

Poskytnuté příspěvky
Příspěvek na studii SET
z účelového daru firmy
Biogen Idec
HV 2007

Stav fondů k 31.12.2008

- 178.949,00
-144.000,00
-78.126,57
2,097.151,31
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Výkaz zisku a ztráty
Hlavní
činnost
v Kč
1.576,50

Vedlejší
činnost
koncert
v Kč
2.710,00

Služby celkem

52.306,20

66.576,00

118.882,20

Osobní náklady

77.000,00

16.500,00

93.500,00

Daně a poplatky

3.834,50

0,00

3.834,50

Ostatní náklady

200,00

0,00

200,00

134.917.20

85.786,00

220.703,20

0.00

13.600,00

33.600,00

274,81

0,00

274,81

0.00

20.000,00

0,00

Ostatní výnosy

200,00

1,20

201,20

Výnosy celkem

474,81

33.601,20

34.076,01

-134.442,39

-52.184,80

-186.627,19

0,00

0,00

0,00

-134.442,39

-52.184,80

- 186.627,19

Spotřeba materiálu

Náklady celkem
Tržby (koncert)
Úroku z BÚ
Výnosy z reklam

HV před zdaněním
Daň
HV po zdanění

Celkem
v Kč
4.286,50

Kontrola výdajů nadačního fondu:
Výdaje jsou v souladu se statutem IMPULSu (do výše 50% příspěvků)
Možné náklady:
Skutečné náklady:

322.949,- *50% = 161.474,50 Kč
134.917,20 Kč

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek roku 2008 je:

-186.627,19 Kč
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G.
Opis přílohy k účetní závěrce 2008
Příloha k účetní závěrce pro
Název
Sídlo
IČ
Datum vzniku
Právní forma
Základní kapitál

:
:
:
:
:
:

IMPULS, nadační fond

za rok 2008

IMPULS, nadační fond
Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
26169428
6.4.2000
nadační fond
7 000,- Kč

I. Účel nadačního fondu:
Nadační fond je zřízen k podpoře aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních
onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.
II. Obecné údaje
Složení správní rady nadačního fondu IMPULS k 31.12.2008
Předseda správní rady:
Ing. Kateřina POKORNÁ
Správní rada:
JUDr. Ing. Ariana BUČKOVÁ
MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ
JUDr.Ing. Robert SZURMAN
JUDr. Martin ŠOLC
Mgr. Vladimíra VOLKOVÁ
Zřizovatelé nadačního fondu a jejich vklad do vlastního jmění:
-

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
JUDr. Martin Šolc
JUDr. Cyril Svoboda
Prof. ThDr. Jan Heller
Ing. Jaroslav Zika
Zdena Hadrbolcová

( vklad 1000,- Kč )
( vklad 1000,- Kč )
( vklad 1000,- Kč )
( vklad 1000,- Kč )
( vklad 1000,- Kč )
(vklad 1000,- Kč )
( vklad 1000,- Kč )

Revizor:
Ing. Jana Gablovičová, Košická 134/6, 100 00 Praha 10 požádala ke dni 17.12.2008 o
uvolnění z funkce. Zatím nebyl žádný zvolen.
Nezapsané změny v obchodním rejstříku:
Výmaz:
- Předseda správní rady: MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ k 25.04.2007
- Revizor:
Ing. Monika Eliášová (Večerková) ke dni 01.08.2005
Zápis:
- Předseda správní rady: Ing. Kateřina Pokorná k 11.12.2008
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Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním kapitálu více než 20 %
- nevyskytují se
Rozvahový den:
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, kterým je 31.12.2008
Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Datum sestavení účetní závěrky: 27.03.2009
III. Aplikace obecných účetních zásad
Nadační fond IMPULS vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v.z.p.p. a dále v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v.z.p.p.
(dále jen Vyhláška).
Nadační fond sestavuje účetní závěrku, která obsahuje Rozvahu (bilanci) , Výkaz zisku a
ztráty v druhovém členění dle Přílohy č. 2 Vyhlášky a Přílohu. Účetní jednotka vykazuje
odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a za hospodářskou
činnost.
IV. Způsob zpracování účetních záznamů k 31.12.2008 :
Účetnictví roku 2008 je zpracováváno externě, a je vedeno na legálně drženém pravidelně
upgradovaném SW STEREO od firmy Ježek software s.r.o.
V. Způsob a místo úschovy
Účetní doklady, závěrka a veškeré současné dokumenty jsou uloženy v sídle nadačního
fondu.
VI. Účetní metody
Účtování v cizích měnách
Účtování o zásobách
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní hmotný majetek
Opravné položky a rezervy

-

nevyskytuje se
metoda B
nevlastní
nevlastní
nevyskytují se

Nadační fond:
- neměnil způsob odepisování ani účtování
- nemá splatné závazky ani po splatnosti
- nemá pohledávky
- nemá závazky vůči orgánům sociálního zabezpečením a veřejného zdravotního
pojištění
- nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
- hospodářský výsledek je členěn dle hlavní a hospodářské činnosti s možností
výstupů pro daň z příjmů
- měl 2 zaměstnance, se kterými uzavřel dohody o provedení práce
- nebyly vyplácené odměny ani funkční požitky členům statutárních orgánů
- neuzavřel obchodní smlouvy s členy statutárních orgánů či rodinnými příslušníky
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-

neposkytl zálohy ani úvěry členům statutárních orgánů

Částka 49.682,-, o kterou byl snížen základ daně z příjmů v roce 2007, byla použita na
částečnou úhradu příspěvku na nákup infuzních křesel pro Krajskou zdravotní a.s. Nemocnici Teplice, IČ: 25488627.

VII. Dary v roce 2008

Dárce
MYPA, s.r.o.
UNIMEX GROUP , a.s.
HZC spol. s r.o.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
sanofi-aventis, s.r.o.
Ing. Sequens Richard
Vojáčková Jana
Biogen Idec(Czech Republic) s.r.o.
Merk Pharma k.s.
BAYER s.r.o.
SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.
Novartis s.r.o.
PASSERINVEST GROUP, a.s.
RNDr. Rypáčková Blanka
MUDr. Samek Miloslav
TNS AISA s.r.o.
Satrapa Jakub
Kapitánovi Alena a Jiří
Ostatní dary (do 5.000,- Kč)
Dary celkem

Kč
250.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
29.650,00
1,025.650,00
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VIII. Poskytnuté příspěvky v roce 2008

Účel

Kč

Fakultní nemocnice Plzeň,
příspěvková organizace,
Infuzní křeslo pro kardiaky KBL-02
s infuzním stojanem a držákem infuzního
IČ: 00669806,
se sídlem E.Beneše 13, 305 99 stojanu a
vyšetřovací lehátko ELEVA
Plzeň
pro neurologickou ambulanci FN

41.763,00 Kč

Příjemce příspěvku

Krajská zdravotní, a.s. –
Nemocnice Teplice ,
IČ: 25488627,
se sídlem Duchcovská 53,
415 29 Teplice
Fakultní nemocnice Ostrava,
IČ: 00843989,
se sídlem 17.listopadu 1790,
708 00 Ostrava-Poruba
Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, příspěvková
organizace, IČ:00064165, se
sídlem U nemocnice 2, 128 08
Praha 2
celkem

4 infuzní křesla pro kardiaky KBL-02
s područkami, infuzním stojanem a
držákem infuzního stojanu pro MS
centrum Nemocnice Teplice, a.s.

59.375,00 Kč

Zvedák Oxford Advance a rychloupínací
závěs Deluxe s podporou hlavy pro
neurologickou ambulanci MS centra
Ostrava

77.811,00 Kč

Centrum pro demyelinizační
onemocnění, Neurologická 1.LF UK a
VFN, Fakultní poliklinika, z účelově
vázaného grantu společnosti BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL BV na řešení
úkolu Sběr klinických dat ve studii SET

144.000,00 Kč

322.949,00 Kč

Všeobecné nemocnici v Praze, která použila v roce 2007 z celkové částky účelově
vázaného příspěvku 859.980,- Kč pouze 769.046,90 Kč. Čerpání grantu v částce 90.933,10
Kč bylo správní radou dne 11.12.2008 prodlouženo do roku 2009 spolu s navýšením o
částku 16.637,90 Kč.

IX. Způsob vypořádání HV z MO
-

Hospodářský výsledek roku 2007, ztráta ve výši 78.126,57 Kč, byl uhrazen z fondů
IMPULSu, nadačního fondu.
Hospodářský výsledek roku 2008, ztráta ve výši 186.627,19 Kč, bude uhrazen na
základě návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, včetně jeho schválení,
z fondů IMPULSu, nadačního fondu.

V Praze dne 27.03.2009
IMPULS, nadační fond
JUDr.Ing. Ariana Bučková – člen správní rady
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H.

Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v roce 2008
V roce 2008 byly přijaty dary na základě darovacích smluv a v souvislosti
s benefičním koncertem PRO IMPULS. Z darů byly poskytnuty tyto nadační příspěvky:

1. Fakultní nemocnice Plzeň, příspěvková organizace, IČ: 00669806, se sídlem dr. E.
Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory v částce 41.763,- Kč na nákup 1 infuzního křesla pro
kardiaky KBL,02 s infuzním stojanem a držákem stojanu a 1 vyšetřovacího lehátka
ELEVA pro neurologickou ambulanci FN.
2. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., IČ: 25488627, se sídlem
Duchcovská 53, 415 29 Teplice v částce 59.375,- Kč na nákup 4 infuzních křesel
pro kardiaky KBL-02 s područkami, infuzním stojanem a držákem infuzního stojanu
pro MS centrum Teplice.
3. Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 00
Ostrava-Poruba v částce 77.811,- Kč na nákup zvedáku Oxford Advance a
rychloupínací závěs Deluxe s podporou hlavy pro neurologickou ambulanci FN
Ostrava (MS centrum Ostrava).
4. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem U nemocnice 2, Praha 2, IČ:
00064165, Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1.LF
UK a VFN, Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32, Praha 2, z účelově vázaného
daru společnosti BIOGEN IDEC INTERNATIONAL BV na řešení úkolu Sběr
klinických dat ve studii SET bylo poskytnuto 144.000,- Kč.
I.
Ostatní
Účetnictví nadačního fondu IMPULS je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. a
účetní uzávěrka byla připravena v souladu vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k daním byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR.
J.
Běžné účty nadačního fondu
Běžný účet IMPULSu, nadačního fondu je veden u Komerční banky, Václavské náměstí
42, Praha 1, 114 07
č.ú.:192833670227/0100
Podpisové právo mají: JUDr. Ing. Ariana Bučková a MVDr. Hana Navrátilová.
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K.
Účetní závěrka a její schválení
Správní rada nadačního fondu IMPULS na svém zasedání dne 01.04.2009
1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2008.
2. datum sestavení účetní závěrky je 27.03.2009
3. dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační
jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace.
4. hospodářský výsledek – ztráta ve výši -186.627,19 bude uhrazen z fondů IMPULSu.

IMPULS, nadační fond
JUDr.Ing.Ariana Bučková
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