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Co je cystická fibróza?
 Cystická fibróza je nevyléčitelné dědičné onemocnění.
 Ročně se v ČR narodí asi 30 dětí s CF. Postihuje jedno z 2 500–3 000 novorozeňat.
 Každý 27. člověk je zdravým nositelem genu CF. Rodičovství dvou nositelů nese 25% riziko narození
dítěte s CF.
 Cystická fibróza způsobuje až pětkrát slanější pot, proto se nemocným říká slané děti.
 Nemoc postihuje především dýchací a trávicí ústrojí, ve kterých se tvoří abnormálně hustý hlen.
 Přidávají se i další komplikace – diabetes, osteoporóza, cirhóza jater a jiné.
 V současné době je v ČR diagnostikováno cca 600 nemocných CF.
 V říjnu 2009 začal fungovat novorozenecký screening.

Adresa kanceláře Klubu CF a další kontaktní informace Klubu CF
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Kudrnova 22/95
Tel.: + 420 257 211 929
www.cfklub.cz
IČ: 452 49 440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5 č.ú. 1921101329/0800
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Úvodní slovo
Vážení dárci, spolupracovníci a přátelé,
jsme rádi, že rok 2013 patřil po stránce finanční i mediální k těm úspěšným. Svědčí o tom zpráva o finančním
hospodaření a také přehled pořádaných akcí.
Díky podpoře mnoha dárců a spolupracovníků můžeme našim klientům poskytovat nejen psychosociální pomoc,
ale i širokou materiální a finanční podporu. Více se o našich službách dozvíte z následujících stránek.
Naši klienti, ale i dárci a spolupracovníci jistě zaznamenali, že v Klubu CF došlo k personálním změnám.
S novými lidmi přichází i nové nápady a energie. Věříme proto, že nové tváře v našich řadách pomohou Klub
dále profesionalizovat, aby co nejlépe naplňoval své poslání zkvalitňovat život nemocných CF.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další společné úspěchy.

Bc. Anna Arellanesová
předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou v roce 2013
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Poslání a činnosti Klubu CF
Posláním Klubu nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále
zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Klub vznikl v roce 1992, aby sdružoval a všestranně
pomáhal nemocným CF a jejich blízkým.

Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:










Poskytuje sociální služby pro nemocné a jejich rodiny.
Poskytuje podporu hospitalizovaným nemocným ve FN Motol.
Vydává edukační materiály pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké.
Pořádá setkání pro rodiče a prarodiče nemocných cystickou fibrózou.
Přispívá nemocným na náklady spojené s léčbou cystické fibrózy.
Spolupracuje s Centry pro léčbu cystické fibrózy.
Informuje laickou a odbornou veřejnost o problematice cystické fibrózy.
Pořádá benefiční akce a vede veřejnou sbírku.
Spolupracuje s podobnými organizacemi v ČR a je členem Mezinárodní organizace pro cystickou fibrózu
– CFW a Evropské organizace pro cystickou fibrózu – CFE.

Cílová skupina:




Uživateli služeb Klubu mohou být nemocní cystickou fibrózou, jejich rodiny a blízcí.
Služeb Klubu mohou využívat i ti, u nichž se diagnóza CF teprve prověřuje.
Finanční podporu od Klubu mohou žádat pouze řádní členové.

Organizační struktura Klubu nemocných cystickou fibrózou
Předsedkyně:
Bc. Anna Arellanesová (do 31.10.2013)
Mgr. Simona Zábranská (od 1.11.2013)
Místopředsedové:
MUDr. Filip Hudeček (do 23.3.2013)
Petr Luhan do (do 23.3.2013)
MUDr. Pavel Dřevínek (od 24.3.2013)
Mgr. Kamila Šmídová (od 24.3.2013)
Členové Výboru:
Bc. Anna Arellanesová (od 1.11.2013)
Kamila Eliášová – zástupce dospělých pacientů
Mgr. Pavla Hodková
Ing. Richard Lammel
Mgr. Simona Zábranská (do 31.10.2013)
Revizní komise:
Jiří Janoušek
Ing. Martina Jiříková
Renáta Plachá
Pracovní tým Klubu CF:
Bc. Lenka Eislerová, DiS. – výkonná ředitelka – do října 2013
Mgr. Andrea Saláková – výkonná ředitelka – od září 2013
- manažer pro PR, marketing a fundraising – od listopadu 2013
Mgr. Sylvie Kruml Singerová – sociální pracovnice
Mgr. Tereza Kubišová – sociální pracovnice – do března 2013
Mgr. Lenka Skočdopole Vakermanová – koordinátorka
Mgr. Helena Uhlířová – psycholožka
Mgr. Markéta Žáková – sociální pracovnice - od března 2013
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Členská základna
V roce 2013 měl Klub CF cca 420 členů/rodin. Z toho bylo 25 mimořádných členů a 2 čestní členové.
O řádné členství může požádat každý nemocný CF nebo jeho zákonný zástupce. Pouze řádný člen může čerpat
finanční a materiální pomoc, kterou Klub nabízí.
Nabízíme i členství mimořádné. Do Klubu se mohou přihlásit ti, kteří se zajímají o onemocnění CF a chtějí Klub
takto podpořit.
Čestnými členy jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje
Výbor Klubu.
Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.

Členská schůze
Jde o každoroční setkání, na které jsou zváni všichni členové spolku. V roce 2013 jsme schůzi uspořádali v
sobotu 23.3. Zúčastnilo se jí 31 členů. Cílem schůze bylo informovat přítomné o hospodaření a činnosti Klubu za
minulý rok. Shromáždění schválilo i rozpočet a aktivity organizace na daný rok.
Po části věnované spolku následoval odborný program, na kterém se svými příspěvky vystoupili lékaři z CF týmu
při FN Motol.
Odpoledne se mohli členové zúčastnit povídání ve skupinách, a to na téma fyzioterapie u CF nebo na téma
běžný život nemocných CF.

Služby poskytované Klubem
Práce s nemocnými CF je specifická tím, že se nesmějí mezi sebou setkávat. Mohli by se nakazit bakteriemi,
které mají v plicích. To by zkomplikovalo jejich léčbu a zhoršilo prognózu vývoje onemocnění. Pro zdravého
člověka však tyto bakterie nejsou nebezpečné. Toto omezení v praxi znamená, že můžeme pro nemocné CF a
jejich blízké vytvářet pouze takové aktivity, kterých se budou moci účastnit individuálně nebo se jich budou moci
účastnit pouze rodiče a další blízcí.

Základní a odborné sociální poradenství
Rodina, která se dozví diagnózu dítěte, se ocitá ve zcela nové a neznámé situaci, která je náročná především
psychicky. Rodina se musí adaptovat na odlišné podmínky – dítě s CF potřebuje mnohem více péče a jeden
z rodičů s ním bývá doma obvykle déle, než kdyby bylo dítě zdravé. Dítě má nové, specifické potřeby, a těm se
musí všichni přizpůsobit. Stejně tak dospělí s CF mohou narazit na problémy, se kterými se přicházejí poradit do
Klubu.
Poradenství nabízené Klubem zahrnovalo v roce 2013 zejména:

specializované poradenství nemocným a jejich blízkým související s léčbou CF (zvládání denního
režimu, inhalace, fyzioterapie, inhalátory a dechové pomůcky, hygienický režim s CF, pobyt
v nemocnici, fungování CF centra, léky a jejich úhrada pojišťovnou, regulační poplatky ve zdravotnictví,
výživa dítěte s CF, školní problematika, sociální vztahy, pracovní uplatnění, partnerství a rodičovství
s CF…),

pomoc s vyřizováním sociálních dávek a výhod,

poskytnutí informací o dalších sociálních službách, které mohou nemocnému CF pomoci,

pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

poradenství v rodinném a pracovním právu, zdravotním a sociálním pojištění…
Poradenství v roce 2013 zajišťovaly sociální pracovnice ve spolupráci s psycholožkou Klubu. Nemocní CF se na
Klub mohli obracet osobně, telefonicky, dopisem či e-mailem.
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Krizová telefonická linka
Krizový telefon fungoval v roce 2013 každý všední den od 17 do 22 hod., o svátcích a víkendech mezi 9 a 22
hod. Telefon mohli využívat nemocní CF a jejich blízcí. Dále na něj telefonovali i ti, u jejichž dětí bylo podezření
na CF. Na telefonu sloužily sociální pracovnice Klubu CF.

Víkendová setkání pro rodiče dětí s CF
V roce 2013 jsme uspořádali jedno setkání – v Běleckém mlýně ve Zdětíně. Celkem se zúčastnilo 18 rodičů.
Vše samozřejmě proběhlo bez dětí a možná o to víc si rodiče víkend užili. Cílem setkání bylo, aby se účastníci
seznámili s dalšími rodinami, společně si popovídali, vyměnili zkušenosti, získali nové nápady a pohledy.
Víkendem rodiče provázely psycholožka Helena Uhlířová a sociální pracovnice Markéta Žáková.

Setkání prarodičů dětí s CF
Dne 23.11.2013 jsme v Praze uspořádali setkání pro prarodiče, kterého se zúčastnilo 12 osob. Onemocnění CF
doléhá i na širší rodinu, kam patří právě prarodiče. Setkání vedla psycholožka Helena Uhlířová a sociální
pracovnice Markéta Žáková. Prarodiče mohli společně sdílet svoje pocity a zážitky, které provází těžké
onemocnění jejich vnoučat. Cílem setkání bylo i povzbudit prarodiče, aby se nebáli zapojit do péče o vnoučata.

Psychologická péče
Úkolem psycholožky a sociální pracovnice Klubu bylo v roce 2013 stejně jako v minulých letech především
provázení nemocných CF a jejich blízkých. Provázení začíná v době diagnostikování CF a pokračuje po celý
život nemocného.
Klub nabízel v roce 2013 psychologickou podporu v době diagnostikování CF, konzultace či systematickou
psychoterapii (pravidelné povídání si s psychologem) pro jednotlivce, pro páry či pro celou rodinu.
Součástí této nabídky byla i psychologická diagnostika – zhodnocení schopností a dovedností dítěte, vyšetření
předškolní či školní zralosti dítěte, předtransplantační psychologické vyšetření…
V neposlední řadě se na psycholožku a sociální pracovnici Klubu mohly rodiny obracet v naléhavých krizových
situacích, kdy potřebovaly okamžitou podporu a pomoc (krizová intervence).

Další služby poskytované Klubem
Pro své členy Klub dále zajišťuje:




zapůjčení různých zdravotnických přístrojů,
podporu pro hospitalizované nemocné, případně pro rodiče hospitalizovaných dětí,
návštěvy a nabídku možností aktivního trávení volného času během hospitalizací pro děti i dospělé
nemocné CF.
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Projekty finanční a materiální pomoci
Fond sociální pomoci
Fond sociální pomoci znamená finanční pomoc sociálně potřebným nemocným CF, kteří se ocitnou v mimořádně
tíživé finanční situaci.
Na základě žádosti nemocného CF o finanční příspěvek na konkrétní věc zmapují sociální pracovnice možnosti
rodiny a poskytnou nemocnému poradenství v oblasti nároků na sociální dávky. Nelze-li vyřešit tíživou finanční
situaci jinak, může být žadateli poskytnuta pomoc ve formě finančního daru.
Z našich zkušeností vyplývá, že tato pomoc nemocným nebo jejich rodinám je potřebná. Klub chce v souladu se
svými stanovami pomáhat zejména těm, kteří jsou sociálně potřební, obtížně zabezpečují finančně nákladnou
léčbu a nedostane se jim pomoci jinde.
Výhodou Fondu zřízeného Klubem je, že na tíživou situaci sociálně potřebného nemocného CF reaguje rychle.
V loňském roce přispěl Klub CF osmi nemocným částkou 17 455 Kč. Tato částka zahrnovala náklady na léčbu
CF, náklady na zajištění základních životních potřeb či náklady na cestovné k psycholožce Klubu CF.

Inhalátory eFlow
Výhodou tohoto přístroje je, že oproti „starým“ zkracuje dobu inhalací, a zkvalitňuje tak život nemocného. Doba
obvyklé inhalace se zkrátí z 20 min. na 5–8 min. To je významná úspora času (nemocní inhalují obvykle třikrát
denně). Přístroj se dá použít i v terénu díky napájení bateriemi. Kromě toho je snadno přenosný a tichý.
Inhalátor nehradí pojišťovny a jeho pořizovací cena 24 472 Kč převyšuje finanční možnosti většiny rodin s
nemocným dítětem. Další finanční nároky přináší i provoz (náhradní součástky stojí i několik tisíc ročně).
Klub proto zajišťoval v roce 2013 každému nemocnému příspěvek na pořízení inhalátoru ve výši 12 000 Kč, pro
nízkopříjmové rodiny 17 000 Kč.
V roce 2013 využilo příspěvek od Klubu 11 členů.

Nebulizátory k inhalátorům zdarma
Nebulizátor je nástavec, do kterého se lije lék a vychází z něj mlha, kterou nemocný vdechuje.
Klub nabízí nebulizátor zdarma nízkopříjmovým rodinám (tj. rodinám do 2,4 násobku životního minima). Během
roku 2013 jsme rozdali 12 nebulizátorů Pari LC+, Pari LL a Pari eFlow.

Dechové pomůcky – flutter a acapella choice
Flutter a acapella choice jsou dechové pomůcky pro dechovou fyzioterapii, která pomáhá odstranit inhalací
naředěný hlen z dýchacích cest. Flutter by měl každý nemocných používat denně. Zdravotní pojišťovny jej však
proplácejí pouze jednou ročně. Jde o křehkou pomůcku, která se snadno rozbije. V roce 2013 jsme nemocným
zajišťovali tuto pomůcku s příspěvkem. Naší nabídky využilo 9 nemocných.
Acapella choice je novější dechová pomůcka, která je např. vhodná pro nemocné v horším zdravotním stavu,
kdy nemohou používat flutter. Ostatní nemocní mohou acapellu používat jako doplňkové cvičení k flutteru. Tato
dechová pomůcka není hrazena pojišťovnami a její cena činí 1 800 Kč. Klub nabízel v roce 2013 svým členům
příspěvek na pořízení acapelly ve výši 1 100 Kč. Této nabídky využilo 12 nemocných.

Příspěvky na ozdravný pobyt u moře, na pomůcky k inhalaci a rehabilitaci nebo na
léky
V roce 2013 mohli nemocní požádat o příspěvek na ozdravný pobyt u moře, na náhradní součásti k inhalátorům,
na seřízení či opravu inhalátoru, na doplatek za odsávačku, na dechové pomůcky (acapella choice nebo flutter),
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na léky a nezbytné vitamíny u CF či na pobyt v nemocnici. Výše příspěvku činila 2 500 Kč za rok, u
nízkopříjmových rodin 4 500 Kč za rok. Celkem bylo v roce 2013 vyplaceno 152 rodinám přes 430 000 Kč.

Spolupráce s Centry pro léčbu CF
Léčba cystické fibrózy je ve vyspělých zemích poskytována v tzv. Centrech pro léčbu cystické fibrózy, která
zajišťují komplexní terapii řadou odborných specialistů. V roce 2005 byly Evropskou společností pro CF
definovány standardy péče, které by mělo každé CF centrum splňovat. Ty byly v září 2011 schváleny i
Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Komplexní péče znamená především spolupráci celého týmu odborníků, a to včetně úzké spolupráce
s nemocným a jeho rodinou.
V České republice ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2012 pět Center vysoce specializované zdravotní
péče o pacienty s cystickou fibrózu: ve FN Motol v Praze, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Plzeň a FN Olomouc.
Další CF lékaři pracují ve FN Ostrava.
Klub CF působí od svého vzniku při Centru pro léčbu a diagnostiku CF ve FN Motol a je svým způsobem
spojovacím článkem mezi CF týmem a nemocnými s jejich rodinami.
Sociální pracovnice a psycholožka Klubu se v roce 2013 účastnily pravidelných schůzek CF týmu. Klub
zprostředkovával kontakt mezi lékaři a nemocnými jednak osobně a jednak vydáváním dopisů Info a časopisu
Zpravodaj.

Česká asociace pro vzácná onemocnění
V roce 2010 byla vládou ČR přijata tzv. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010– 2020. Tato
strategie určuje, jaká negativa provázejí problematiku vzácných onemocnění – pozdní diagnostika, nedostupná
zdravotní péče, sociální problematika atd. Zároveň definuje, jak tyto problémy řešit. Konkrétní kroky k řešení jsou
pak rozpracovány v Národních akčních plánech pro vzácná onemocnění. V současné době je platný akční plán
na roky 2012–2014.
Společně s dalšími organizacemi Klub CF založil v březnu 2012 Českou asociaci pro vzácná onemocnění. Cílem
asociace je podílet se na realizaci národních akčních plánů pro vzácná onemocnění, ale také zastupovat zájmy
pacientů se vzácným onemocněním v dalších otázkách – sociální oblast, právní atd. Všichni jsme pochopili, že
pozitivního posunu v oblasti vzácných onemocnění můžeme dosáhnout pouze spojenými silami. V současné
době má asociace 27 členských organizací.

Akce Klubu nemocných cystickou fibrózou v roce
2013
Běžecká chebská zima
V pořadí 4. ročník Chebské běžecké zimy na
podporu dětí nemocných cystickou fibrózou
vyvrcholil posledním závodem, který se konal
v neděli 10.2.2013. Celého čtyřdílného seriálu se
zúčastnilo 126 běžců. Během 4. ročníku běžecké
zimy se pro nemocné cystické fibrózou vybralo
přes 11 000 Kč.
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Velikonoční stánky Klubu CF
Během velikonoc 2013 jsme měli opět v budovách ČSOB, Hotelu Hilton a Tevy své stánky. Návštěvníci si mohli
zakoupit krásné rukodělné výrobky s velikonoční tématikou, které vyrobili nemocní CF nebo jejich šikovné
maminky či přátelé. Prodávali jsme i domácí cukrářské a pekařské výrobky. Celkem jsme během velikonočních
svátků získali přes 20 000 Kč.

Pražský mezinárodní maraton opět pomáhal slaným dětem
Naše sdružení je jedním z charitativních partnerů běhů Pražského mezinárodního maratonu. Mnoho běžců se
rozhodlo běžet na pomoc slaným dětem. Celkem šlo o 37 běžců, kteří mohli uspořádat i běžeckou sbírku na
podporu nemocných CF.

Závod fyzioRUN - běh fyzioterapeutů nejen pro fyzioterapeuty
V úterý 23.4.2013 se konal druhý ročník závodu fyzioRUN - běh fyzioterapeutů nejen pro fyzioterapeuty, ale pro
všechny sportovce, kteří si chtějí zaběhat v prostředí pražské obory Hvězda. Závodu se zúčastnilo 63 běžců. Na
místě byl také stánek Klubu CF s informačními materiály a drobnými věcmi k prodeji. Celou akci stejně jako loni
moderoval Ivo Dostál, člen Klubu CF. Výtěžek stánku Klubu CF činil přes 2 000 Kč.

Pomoc pro slané děti
Pomoc pro slané děti je osvětová a charitativní akce pro veřejnost, kterou Klub pořádá každý rok v květnu.
V roce 2013 jsme akci uspořádali ve dnech 13. až 20.5. v pěti městech ČR, a to v Praze, Plzni, Brně,
Pardubicích a Hradci Králové. V každém jmenovaném městě jsme postavili informační stánek, kde zájemci
získali letáky o CF a také mohli přispět do sbírkové pokladničky.
Během akce se podařilo vybrat přes 21 000 Kč.

Pohádková party
V neděli 23.6.2013 se v Praze u Vinořského rybníka konala Pohádková párty s názvem „Hurá do pohádky“. Párty
zahájil moderátor Zbyněk Merunka. Účastníkům se představil i Klub CF. Pohádkovou párty společně s bohatým
doprovodným programem si přišlo užít 168 účastníků. Výtěžek z části vstupného určeného pro Klub CF činil
přes 1 500 Kč. Výtěžek pokladničky byl téměř 2 000 Kč.

Sportovní odpoledne v Postřelmově
Dne 29.6.2013 se Postřelmově konalo Sportovní odpoledne pro děti. Děti mohly závodit v mnoha disciplínách a
také vyhrát dárky v tombole. Výtěžek akce činil přes 26 000 Kč

Softbalový zápas hvězd
Herec a patron Klubu CF Ivan Trojan, Jan Koller, Jakub Kohák, David Suchařípa, Jaromír Bosák a další hráči
týmu REAL TOP Praha nastoupili dne 16.7.2013 v charitativním softbalovém zápase proti mistryním ČR
v softbalu týmu Eagles Praha. Výtěžek ze vstupného činil 9 300 Kč a generální sponzor Klubu CF PROFI
CREDIT připojil částku 500 000 Kč.

Běhá celé Rádlo
Akce, která se konala dne 31.7.2013, se zúčastnilo celkem 180 běžců. Smyslem závodu bylo připomenout nejen
osud nemocných cystickou fibrózou, ale i osud lidí na vozíku. Účastníci obdrželi závodnická čísla a museli
libovolným způsobem uběhnout stometrovou trať. Celkem se vybralo přes 16 000 Kč a polovinu výtěžku obdržel
Klub CF.
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Posvícenské koláče
Zaměstnanci dvou Hotelů Hilton se rozhodli podpořit nemocné cystickou fibrózou a dne 8.10.2013 uspořádali
akci, kde prodávali doma vyrobené koláče, dorty a další cukrářské výrobky. Celkově touto akcí vybrali přes
20 000 Kč.

Větrníkový den pro slané děti
Dne 21.11.2013 se lidé na 80 místech v ČR připojili
k Větrníkovému dni pro slané děti. Větrník je
součástí loga našeho spolku a symbolizuje, že ne
každý nemocný CF jej může svým fouknutím
roztočit. Ti, kdo se aktivně do dne zapojili, vyráběli
právě věci s motivem větrníku. Vyrobené věci pak
mohli prodat a výtěžek zaslat na podporu nemocných
CF nebo mohli výrobky odeslat k nám a my z nich
v příštím roce vyrobíme veřejně přístupné dílo.

VEM-BER
Dne 24.11.2013 se konala v Nymburku burza oblečení, jejíž výtěžek byl určen pro nemocné CF. Součástí burzy
byl i doprovodný program. Návstěvníkům akci zpestřila např. kapela Jabkababka. Výtěžek akce činil přes přes 3
800 Kč.

Aukce obrázků malovaných dětmi nemocnými CF a jejich blízkými
Dne 11.12.2013 se uskutečnila tradiční aukce obrázků, které malovali nemocní CF a jejich blízcí. Nově se aukce
konala v krásných prostorách Staroměstské radnice na Praze 1. Moderování aukce se již tradičně ujal Pavel
Zuna. Svou hudbou akci doprovodil Pražský komorní kytarový orchestr. Výtěžek akce činil přes 110 000 Kč.

Vánoční stánky
Před vánoci jsme ve společnostech Teva Pharmaceutical, Asecco a Hadovka Office Park prodávali vánoční
cukroví, perníčky a rukodělné výrobky. Výtěžek stánků činil přes 15 000 Kč.

Patron Klubu CF
Činnost Klubu podporuje významný herec Ivan
Trojan. Již několik let se aktivně zapojuje do akcí
věnovaných nemocným cystickou fibrózou a je také
dárcem Klubu CF. V roce 2013 se stal hlavní
hvězdou softbalového zápasu, který společně
s dalšími známými osobnostmi odehrál na podporu
nemocných CF.
Rádi bychom panu Trojanovi poděkovali za podporu
a pomoc při zviditelňování naší činnosti.
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Informační dopisy a webové stránky Klubu CF
Všem svým členům a také všem lékařům v CF centrech pravidelně rozesíláme tzv. Informační dopisy, které
obsahují aktuální informace ze sociální a zdravotní oblasti a také z činnosti Klubu. Info jsme v loňském roce
rozesílali sedmkrát.
V roce 2013 jsme také pokračovali v zajišťování webového fóra pro nemocné CF a jejich blízké. Za pět a půl roku
se na jeho stránkách zaregistrovalo přes 216 členů. Provozování tohoto webu je velmi důležité, protože se
nemocní nemohou mezi sebou setkávat. Fórum jim proto nabízí skvělou možnost k vzájemnému poznávání,
vyměňování zkušeností a také ke společné podpoře.

Veřejná sbírka
V květnu 2011 nám Magistrát hlavního města Prahy schválil novou sbírku pod č.j. S-MHMP/378336/2011.
V rámci této sbírky můžeme shromažďovat a čerpat finanční prostředky na tyto účely:









nákup a dotování zdravotnických přístrojů, vybavení a léků pro nemocné CF,
úhrada nákladů spojených s léčbou nemocných CF,
vzdělávání a výzkum v oblasti léčby cystické fibrózy,
účast odborníků na CF na konferencích o CF,
vydávání informačních materiálů pro potřeby nemocných CF a jejich rodin, pro odbornou a laickou
veřejnost,
psychologická péče a sociální služby pro nemocné CF a jejich rodiny,
podpora projektů zaměřených na léčbu a diagnostiku CF,
pořádání informačních a vzdělávacích akcí o CF.

Během roku 2013 jsme na sbírkový účet č. 30015 – 1921101329/0800 shromáždili celkově 304 071 Kč.
Získané finanční dary jsme v roce 2013 vyčerpali takto:
Nákup inhalátorů eFlow – 12 ks

305 664 Kč

Celkem

305 664 Kč

Od října 2011 jsme zřídili pro Klub CF DMS službu. Celkem jsme obdrželi 1 911 DMS v hodnotě 52 605 Kč.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají do sbírky pro nemocné CF. Díky pomoci štědrých dárců můžeme
realizovat nákup inhalátorů eFlow pro členy Klubu CF a nákup zdravotnických přístrojů pro CF centra.
Dále nám byla až do roku 2014 prodloužena sbírka č. MHMP/40174/2002. Na jejím účtu stále zbývá přes
3 000 000 Kč. Tyto prostředky jsou deponovány především pro případy, kdy by bylo nutné uhradit náklady
spojené s transplantací nemocných CF v zahraničí.

Pokladničky v roce 2013
Díky pomoci členů Klubu CF jsou pokladničky rozmístěny po mnoha místech ČR. Jejich prostřednictvím
shromažďujeme prostředky na sbírkový účet, ale také tímto způsobem informujeme veřejnost o diagnóze CF –
k pokladničkám totiž vždy přikládáme informační letáky.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se starali o umístěné pokladničky. Děkujeme všem, kteří dovolili,
abychom umístili pokladničky v jejich firmách a při nejrůznějších akcích. Díky vaší pomoci jsme mohli shromáždit
mnoho prostředků na naše projekty.
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Praha – Hotel Hilton
Postřelmov
Praha – baseballový klub Eagles Praha
Praha Vinoř
Praha – Rock Café
Praha – Galerie Myslbek
Praha – Palác Fénix
Pomoc pro slané děti – Brno
Pomoc pro slané děti – Hradec Králové
Pomoc pro slané děti – Pardubice
Pomoc pro slané děti – Plzeň
Pomoc pro slané děti – Praha
Celkem

20 474 Kč
11 489 Kč
300 Kč
1 950 Kč
2 751 Kč
9 712 Kč
791 Kč
5 476 Kč
3 696 Kč
7 169 Kč
1 518 Kč
4 014 Kč
69 340 Kč

Poděkování sponzorům
Klub nemocných cystickou fibrózou děkuje všem institucím, firmám a soukromým osobám, které finančně
podpořily nemocné CF prostřednictvím darů. Bez pomoci všech níže jmenovaných by Klub nemohl poskytovat
všestrannou pomoc.

Poskytovatelé dotací a grantů
Magistrát hl. města Prahy nás podpořil grantem v oblasti zdravotnictví.
Úřad vlády ČR nás podpořil grantem v oblasti veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně
postižených
Dary nad 100 000 Kč
PROFI CREDIT Czech a.s.
ROCHE s.r.o.
Dary od 50 000 do 100 000 Kč
BRE Bank S.A., organizační složka podniku
Magic Hill mateřská škola s.r.o.
Pozdní sběr o.s.
Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o.
RWE GasNet, s.r.o.
Teradata US INC
Roman Martin
Dary od 10 000 do 50 000 Kč
Akacia Group, s.r.o.
AMK Consulting s.r.o.
ANECT a.s.
Astellas Pharma s.r.o.
Bel Stewart s.r.o.
Byznys pro společnost, o.s.
Cembrit, a.s.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
ČSOB, a.s.
HT Real s.r.o.
KYTOS s.r.o.
Maudra Invest s.r.o.
McCann Erikson Prague, spol. s r.o.
MILMEN sro
Nadace ČEZ
Nadační fond Advokáti dětem
Nadační fond Veolia
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Novartis s.r.o.
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
PROFIMED s.r.o.
Provident Financial s.r.o.
PS PROFI s.r.o.
Quinn Hotels Praha, a.s.
Radioelektronika Cheb, o.s.
Spěváček vzdělávací centrum s.r.o.
Sportspirit, s.r.o.
SPYRON s.r.o.
Suchá Petra (Brandbank,Unilever)
Tělovýchovná jednota Sokol
Zajezdy pro deti sro
ZÜD a.s.
Adam Petr
Aschenbrenner Jan
Blaháčková Petra
Fialová Martina
Georgiev Georgi Dimitrov
Gurecká Květoslava
Hubená Kateřina
Jansová
Kalbáčová Petra
Kettnerová Dana
Kolář
Labedan Bruno
Mágr Zdeněk
Müller Zdeněk
Poláková Marcela
Rumplík Milan
Staňková Věra
Švancara Petr
Šaldová Petra
Ullspergerová Mila
Dary od 1 000 do 10 000 Kč
Advokátní kancelář Thelen
Česká baseballová asociace
ELI Beamlines
English International School Prague, s.r.o.
JCHP s.r.o.
LMC s.r.o.
MALINA - VRŠE s.r.o.
Olympus
Senergosa
SK Slavia Praha - fotbal mládež
Společná advokátní kancelář
TJ Karlovy Vary-Dvory
Wine Society, s.r.o.
YPO Czech
Antošová Jana
Aschenbrennerová Adéla
Auwera Maarten
Baltaliyski Youri
Benešová Milada
Boušková Yvona
Bradnová Martina
Durajová Veronika
Eliáš Vojtěch
Engels Ivan
Faldyna Zdeněk
Fila Luboš
Gricinko Igor
Guštafík Maroš
Hodek Petr
Hodková Pavla
Horálková Rózsová
Hradec Filip
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Chlubna Jan
Jakoubek Vít
Jankovský Pavel
Jealouse Dana
Kačer Jan
Kadavá Jitka
Kadlec Petr
Kafka Daniel
Kalfusová Romana
Kettner Ladislav
Kolářová Marta
Kolářová Zuzana
Kopřiva Karel
Kout Jiří
Kováčová Dana
Krajíček Milan
Krajíčková Eva
Kvasnička Jaroslav
Lammelová Alexandra
Macek Jan
Marta Kolářová
Matýsek Pavel
Maxová Lenka
Mekysková Zdeňka
Měšťánek Dušan
Mlčůchová Lucie
Motyčková Jana
Nagy Alexander
Neckářová Lenka
Němec František
Novák Zdeněk
Novotná Marie
Palacký Miloslav
Pavlíková Pavlína
Pejcoch Radek
Pilařová Václava
Pletichová Barbora
Prchal Pavel
Radimský Richard
Řehová
Říhová Andrea
Seliger Paul
Skalická Veronika
Sklenář Marek
Slavata Oldřich
Socha Pavel
Šafr Jaroslav
Šimurda Jan
Šindelářová Milada
Šmídová Kamila
Šmolíková Bohumila
Švábenická Lilian
Trčalová Monika
Truska Jindřich
Vaculík Miroslav
Vajsejtl Richard
Vávrová Věra
Vodičková Markéta
Vyskočil Tomáš
Zábranský Josef
Dary do 1 000 Kč
IPSOS s.r.o.
Báča Petr
Bartáková Andrea
Bartošová Magda
Bohuňková Jana
Branč Michal
Burkotová Martina
Čermáková Jana
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Daňková Ivana
Desort Robert
Drastilová Lucie
Dundek Petr Zdeněk
Eliášová Kateřina
Elicerová Pavlína
Hauerland David
Kettner Jakub
Kotoučková Marcela
Krejčí Jaroslav
Kremlová Silvie
Kubera Jan
Kuhnová Jitka
Lang Dušan
Lekeš Jakub
Makal Jan
Pátková Lenka
Sadílková Alena
Sopčáková Marie
Sulanová Štěpánka
Svobodová Tereza
Tauberová Martina
Tvrdý Dušan
Veselá Jana
Vukmirovič Dušan
Zeman Martin
Zemková Daniela

Poskytnutí služeb bez nároku na honorář
ENTRE s.r.o.
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Ekonomická část výroční zprávy
Přehled nákladů a výnosů k 31.12.2013
Náklady
Spotř. mat. - kancelářský, knihy, provozní
Spotř. mat. - drobný dlouhodobý do 3000,Spotř. mat. - přístroje pro nemocné
Spotř. mat. - potraviny
Spotř. mat. – pohonné hmoty
Spotřeba energie
Spotř. ost. nesklad. dodávek
Spotřebované nákupy

54 477,57
889,00
6 760,00
13 358,70
4 935,00
22 740,79
9 352,80
112 513,86

Opravy a udržování
Opravy a udržování - auto v majetku
Cestovní náhrady - jízdné
Ostatní služby
Ost. sl. - tel. pevná linka
Ost. sl. - tel. mobilní
Ost. sl. - poštovné
Ost. sl. - účetnictví
Ost. sl. - tisková příprava, tisk, kopírování
Ost. sl. - pronájem prostor
Ost. sl. - pron. kanc. pr. dle sml.
Ost. sl. - spoj. s pron. prost.
Ost. sl. - poplatky za školení, konference
Ost. sl. - stravování
Ost. sl. - ubytování
Ost. sl. - doprava
Ost. sl. - software
Ost. sl. - jiné
Služby

7 696,10
4 684,00
3 018,00
1 018,00
23 883,68
35 743,16
34 196,00
78 000,00
8 353,00
6 705,75
92 000,00
1 212,00
21 378,00
24 233,80
13 700,00
7 748,00
1 701,26
435 106,15
800 376,90

Hrubá mzda - zaměstnanci
Hrubá mzda - dohody o provedení práce
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Osobní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Pojištění komerční
Správní poplatky
Bankovní poplatky
Členské příspěvky v asociacích
Jiné ostatní náklady - přeplatky
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky FO a PO
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

1 276 528,00
42 655,00
428 747,00
3 903,00
1 751 833,00
266,00
880,00
365,22
4 840,00
6 558,00
2 586,00
824,66
6 582,98
20,00
22 922,86
516 333,02
516 333,02
3 203 979,64
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Výnosy
Tržby za prodané zboží
Tržby za vlastní výkony a za zboží

81 119,00
81 119,00

Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy - reklama
Jiné ostatní výnosy - prodej propag. předm.
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy - přeplatky
Ostatní výnosy

14 914,61
99,31
128 500,00
45 375,00
33 886,00
300,00
223 074,92

Přijaté přísp. (dary)
Přijaté přísp. (dary) od práv. os.
Přij. přísp. (dary) od práv. os. - samospráva
Přijaté členské příspěvky
Přijaté příspěvky

1 225 762,75
1 498 602,28
142 000,00
112 700,00
2 979 065,03

Provozní dotace
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský zisk

210 000,00
210 000,00
3 493 258,95
289 279,31
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Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

1

2

A.

Součet I.až IV.

1

Součet I.1. až I.7.

9

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

2. Software

(013)

3

3. Ocenitelná práva

(014)

4

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

Dlouhodobý majetek celkem
I.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet II.1. až II.10.

20

1. Pozemky

(031)

10

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

3. Stavby

(021)

12

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

13

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

Základní stádo a tažná
6. zvířata

(026)

15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

(052)

19

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III.

IV.

Součet III.1. až III.7.

28

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

(062)

22

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

4. Půjčky organizačním složkám

(066)

24

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

Součet IV.1. až IV.11.

40

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

2. Oprávky k softwaru

(073)

30

Oprávky k ocenitelným
3. právům

(074)

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

6. Oprávky ke stavbám

(081)

34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v ěcí

(082)

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1 276

2 017

1 453

2 195

66

66

774

775

613

1 354

-177

-178

-66

-66

-111

-112
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Označení

AKTIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

1

2

B.

Krátkodobý majetek celkem
I.

Součet B.I. až B.IV.

41

5 788
1

Součet I.1. až I.9.

51

1. Materiál na skladě

(112)

42

2. Materiál na cestě

(119)

43

3. Nedokončená výroba

(121)

44

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

45

5. Výrobky

(123)

46

6. Zvířata

(124)

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

8. Zboží na cestě

(139)

49

Zásoby celkem

(314)

50

1

Součet II.1. až II.19.

71

2

105

1. Odběratelé

(311)

52

2

99

2. Směnky k inkasu

(312)

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

5. Ostatní pohledávky

(315)

56

6. Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

8. Daň z příjmů

(341)

59

9. Ostatní přímé daně

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II.

III.

IV.

5 638

Pohledávky celkem

(342)

60

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

61

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
12. rozpočtem

(346)

63

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. z rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

14. Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

17. Jiné pohledávky

(378)

68

18. Dohadné účty aktivní

(388)

69

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

Součet III.1. až III.8.

80

5 768

5 533

1. Pokladna

(211)

72

80

79

2. Ceniny

(213)

73

3. Účty v bankách

(221)

74

5 688

5 454

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

6. Ostatní cenné papíry

(256)

77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

8. Peníze na cestě

(261)

79

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet IV.1. až IV.3.

84

1. Náklady příštích období

(381)

81

2. Příjmy příštích období

(385)

82

(386)

83

Součet A. až B.

85

Jiná aktiva celkem

3. Kurzové rozdíly aktivní
Aktiva celkem

6

17
17
7 064

7 655
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Označení

PASIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem
I.

II.

B.

86

6 771

7 483

Součet I.1. až I.3.

90

5 655

6 084

1. Vlastní jmění

(901)

87

5 033

5 033

2. Fondy

(911)

88

622

1 051

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

89

Jmění celkem

Součet II.1 až II.3.

94

1 116

1 399

1. Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

289

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

63

x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

1 053

1 110

Součet B.I. až B.IV.

95

293

172

Hodnota I.1.

97

Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem
I.

Součet A.I. až A.II.

Rezervy celkem
1. Rezervy

II.

III.

(941)

96

Dlouhodobé závazky celkem

Součet II.1. až II.7.

105

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

(951)

98

2. Vydané dluhopisy

(953)

99

3. Závazky z pronájmu

(954)

100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

6. Dohadné účty pasivní

(389)

103

7. Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

Krátkodobé závazky celkem

Součet III.1. až. III.23.

129

292

172

1. Dodavatelé

(321)

106

137

2

2. Směnky k úhradě

(322)

107

3. Přijaté zálohy

(324)

108

4. Ostatní závazky

(325)

109

5. Zaměstnanci

(331)

110

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

8. Daň z příjmů

(341)

113

9. Ostatní přímé daně

(342)

114

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

115

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgán ů územ. samospr. celků

(348)

118

Závazky z upsaných nesplacených cenných
14. papírů a podílů

(367)

119

15. Závazky k účastníkům sdružení

(368)

120

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

17. Jiné závazky

(379)

122

18. Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

123

19. Eskontní úvěry

(232)

124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

21. Vlastní dluhopisy

(255)

126

22. Dohadné účty pasivní

(389)

127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

1
74

91

44

44

37

34
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Označení

PASIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

3

4

IV.

Součet IV. až IV.3.

133

1

1. Výdaje příštích období

(383)

130

1

2. Výnosy příštích období

(384)

131

3. Kurzové rozdíly pasivní

(387)

132

Součet A. až B.

134

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem

7 064

7 655
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Činnosti
Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hlavní

Hospodářská

5
A.

Náklad
I.

II.

V.

VI.

7

Součet I.1. až I.4.

2

113

113

1. Spotřeba materiálu

(501)

3

81

81

2. Spotřeba energie

(502)

4

23

23

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

(503)

5

9

9

4. Prodané zboží

(504)

6

Služby celkem

Součet II.5. až II.8.

7

800

800

5. Opravy a udržování

(511)

8

12

12

6. Cestovné

(512)

9

3

3

7. Náklady na reprezentaci

(513)

10

Spotřebované nákupy celkem

(518)

11

785

785

Součet III.9. až III.13.

12

1 752

1 752

(521)

13

1 319

1 319

10. Zákonné sociální pojištění

(524)

14

429

429

11. Ostatní sociální pojištění

(525)

15

12. Zákonné sociální náklady

(527)

16

4

4

13. Ostatní sociální náklady

(528)

17

Daně a poplatky celkem

23

23

1

1

22

22

Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady

IV.

6

1

8. Ostatní služby
III.

Celkem

Součet IV.14. až IV.16.

18

14. Daň silniční

(531)

19

15. Daň z nemovitostí

(532)

20

16. Ostatní daně a poplatky

(538)

21

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

23

18. Ostatní pokuty a penále

(542)

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20. Úroky

(544)

26

21. Kurzové ztráty

(545)

27

22. Dary

(546)

28

23. Manka a škody

(548)

29

24. Jiné ostatní náklady

(549)

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
Součet VI.25. až VI.30.
opravných položek celkem
25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)

31

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

(552)

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

(553)

34

28. Prodaný materiál

(554)

35

29. Tvorba rezerv

(556)

36

32

22

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hlavní

Hospodářská

5
30. Tvorba opravných položek
VII.

VIII.

Poskytnuté příspěvky celkem

Součet VII.31. až VII.32.

38

516

516

516

516

3 204

3 204

39

32. Poskytnuté členské příspěvky

(582)

40

Hodnota VIII.33.

41

(595)

42

Součet I. až VIII.

43

Náklady celkem

7

37

(581)

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

6

(559)

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami

Daň z příjmů celkem

Celkem

23

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hlavní

Hospodářská

5
B.

Výnosy
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Součet I.1. až I.3.

45

(601)

46

2. Tržby z prodeje služeb

(602)

47

3. Tržby za prodané zboží

(604)

48

Součet II.4. až II.7.

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

(611)

50

5. Změna stavu zásob polotovar ů

(612)

51

6. Změna stavu zásob výrobků

(613)

52

7. Změna stavu zvířat

(614)

53

Součet III.8. až III.11.

54

8. Aktivace materiálu a zboží

(621)

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

(622)

56

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

(623)

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

(624)

58

Součet IV.12. až IV.18.

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

60

13. Ostatní pokuty a penále

(642)

61

14. Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15. Úroky

(644)

63

16. Kurzové zisky

(645)

64

17. Zúčtování fond ů

(648)

65

18. Jiné ostatní výnosy

(649)

66

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
Součet V.19. až V.25.
opravných položek celkem
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
(652)

67

20. Tržby z prodeje cenných papír ů a podílů

(653)

69

21. Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

71

23. Zúčtování rezerv

(656)

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

73

25. Zúčtování opravných položek

(659)

74

Součet VI.26. až VI.28.

75

Ostatní výnosy celkem

Přijaté příspěvky celkem

6

7

44

1. Tržby za vlastní výrobky

Aktivace celkem

Celkem

81

81

81

81

223

223

15

15

208

208

2 979

2 979

57

68

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

(682)

77

2 866

2 866

28. Přijaté členské příspěvky

(684)

78

113

113

Hodnota VII.29.

79

210

210

(691)

80

210

210

Součet I. až VII.

81

3 493

3 493

Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem

24

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hlavní

Hospodářská

5
C.

Výsledek hospoda ření před zdaněním
34. Daň z příjmů

D.

Výsledek hospoda ření po zdanění

Výnosy - Náklady

82

(591)

83

C. - 34.

84

Celkem

6

7

289

289

289

289

25

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2013
Čl. I.
Obecné údaje
Název účetní jednotky:
Klub nemocných cystickou fibrózou
Sídlo:
Kudrnova 22/95
Právní forma:
zapsaný spolek
Předmět činnosti:
péče o nemocné cystickou fibrózou
Datum vzniku jednotky:
7.4.1992
Jména a příjmení členů statutárních orgánů k 31. 12. 2013:
Předsedkyně – Simona Zábranská
Místopředsedkyně – Kamila Šmídová
Místopředseda – Pavel Dřevínek
Odměny členů statutárních orgánů.
nebyly vyplaceny
Výše půjček členům statutárních a řídících orgánů:
0,-

Čl. II.
Informace o účetních metodách

Způsob ocenění
zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
nejsou
hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
jednotka nemá majetek vytvořený vl. činností
cenných papírů a majetkových účastní
jednotka nevlastní cenné papíry a majetkové
účasti
druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do
pořizovacích cen nakupovaných zásob
žádné
změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání
položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti
předcházejícímu účetnímu období
ke změnám v průběhu účetního období nedošlo

26

způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací
pro stanovení výše opravných položek
jednotka netvořila opravné položky
způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové
metody při stanovení účetních odpisů
dlouhodobý majetek účetní jednotky je odepsán
s výjimkou uměleckých děl, která odepisována
nejsou.
způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
(uplatnění běžných kursů a stálých kursů s uvedením termínů jejich změn).
aktuální kurs ČNB k datu účetního případu

Čl. III.
Doplňující informace

Finanční pronájem:
zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas ukončení
jednotka nemá uzavřeny smlouvy o finančním
pronájmu
Pohledávky:
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti
jednotka nemá pohledávky po lhůtě splatnosti
Vlastní kapitál:
Popis změn
nedošlo ke změnám
Závazky:
Souhrnná výše závazků po době splatnosti
jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti

V Praze dne 25.3.2014

………………………
Statutární zástupce
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