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Tuto výroční zprávu věnujeme Karlu Kesnerovi, který dlouhé roky povzbuzoval všechny kolem  
sebe a rozdával radost a nadšení, a všem lidem, kteří se celým srdcem rvou se svojí nemocí  
a nevzdávají se… 

Výroční zprávu 2017 provází fejeton. Jako zrcadlení života, jako připomínka, porovnání. 

Martin Švihla: Obyčejný strom 

Na konci zimy na vinohradském náměstíčku káceli velký strom. Na pohled byl zdravý, dělníci však měli povolení, 
a tak zručně ořezávali větve jednu po druhé. Díval jsem se na tu bytost, která už další jaro nezažije, a děkoval 
jsem jí za všechen ten stín, vlhko, čistý vzduch a zeleň, které s námi sdílela… a najednou se mi před očima roz-
prostřel příběh. Kdysi dávno, před 30 nebo 40 lety, někdo na to náměstíčko přinesl malý stromek. Rýčem vykopal 
jámu, stromek zasadil a pak o něj pečoval a sledo val, jak se postupně ujímá. Stromeček rostl a v něm i kolem něj 
klokotal život. Když trochu zmocněl, lezly po něm děti. Když vyrostl více, postavil pod něj někdo lavičku a na ní  
se večer scházeli puberťáci a řešili nejdůležitější věci na světě. V noci se o ten strom opřeli milenci, někdo do jeho 
kůry vyryl srdce. Stal se pravidelnou zastávkou pro místní psy a jejich pány. V jeho koruně si ptáci udělali hnízdo 
a zpívali ráno lidem na cestě do práce. Vychovali mláďata a křikem od nich odháněli toulavou kočku. To všechno 
ten strom s námi zažil – něco z toho mu prospívalo, něco prostě musel přestát. Žil si svůj pomalý život uprostřed 
nás, stejně jako my žili svůj rychlý život kolem něj. A možná jsme si ho ani nevšimli, i když jsme se ho denně 
dotýkali pohledem. Teď už tu není, a tak není komu poděkovat, není na koho se usmát. Možná to tak nemáme jen 
se stromy. Možná je to tak i s lidmi kolem i s námi samotnými. Všímáme si života a to, co ho rozvíjí a zpříjemňuje? 
Nebo spěcháme natolik, že život sám pro nás ztratil hodnotu? Že necítíme vděčnost za to, že jsme naživu,  
že máme kolem sebe lidi, zvířata i stromy? Dokud tluče naše srdce, je možné tu hodnotu znovu najít…

Martine, děkujeme za laskavé svolení k uveřejnění fejetonu.
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rok se s rokem sešel a výroční zpráva, kterou Vám předkládáme 
– tak, jako každý rok – zahrnuje rok plný akcí, rok, který přinesl 
i mnoho nového. Nové otázky směřující k podstatě naší práce 
a jejím prioritám. I letošní výroční zprávu jsme pojali jinak. V tomto 
roce se práce a energie nadačního fondu soustředila nejvíce na 
podporu projektu registru pacientů ReMuS. Každý projekt se vyvíjí 
samostatně a s radostí můžeme konstatovat, že registr pacientů 
ReMuS je životaschopný, přináší nové informace, tolik důležité pro 
vědu a výzkum. Více se dozvíte v samostatné části.
Vše, o čem budete číst, jsme dokázali jen díky Vám. Protože jenom 
s Vámi jsme mohli podpořit projekty a posunout hranice zase 
možná o kousek dál. Bourat mýty, které stále ještě dnes kolují, ote-
vřít témata, která jsou pro mnoho dalších tabu. Předávat pravdivé 
informace, nepřikrášlené, ale také nezavádějící.
Dnešní doba je plná technologií a velkých informačních možností, 
a přesto mnohdy chybí důležité informace. Informace, které 
pomohou a neublíží. 
17 let a blížící se 18. narozeniny nadačního fondu – to je vstup do 
světa dospělých, a přece ještě nadšení a radost, které nese na 
svých křídlech mládí. Každý rok bilancujeme, zda se nám podařilo 
dostát všem závazkům, jestli jsme splnili očekávání jak všech 
kolem nás, tak sebe samých. S plnou zodpovědností a vědomím 

důvěry Vás všech, vážíme, čím Nadační fond IMPULS celý uplynulý 
rok žil. Zda směřování naší cesty vedlo tam, kam mělo, zda jsme 
nezbloudili a naše cesta byla přímá a také smysluplná.
Další podpora, společná cesta a prohlubující se vztahy, projekty, 
kterých se účastníte a z kterých máte stejnou radost jako my, 
stejný směr a naplnění motta „Společně proti RS aneb s RS život 
nekončí“, nám říká, že s námi chcete společně jít dál, naplňuje nás 
to nadějí, že spolu můžeme pohnout zeměkoulí.
Děkujeme všem laskavého srdce za pomoc, za všechny momenty, 
kdy jste nás podpořili jakoukoli formou, za chvíle, kdy jste našli to 
správné slovo, tu správnou páku a byli pevným bodem. 
Přeji Vám, aby Vaše cesty měly svůj jasný směr a cíl, a když je 
zapotřebí, se našel pevný bod a dostatečně dlouhá páka… Abyste 
se tak, jako my, potkávali s lidmi, se kterými chcete jít dál. 
Za Nadační fond IMPULS 

Kateřina Bémová

Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního 
fondu IMPULS 19. 6. 2018. 

1 / Několik slov úvodem 

Vážení a milí přátelé Nadačního fondu IMPULS,
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409 článků, rozhovorů, relací

Roztroušená skleróza je nevyléčitelná, a je to nemoc mladých lidí, diagnostikována nejčastěji na začátku jejich profesního a rodinného 
života. Přitom nejdůležitější je včasná diagnostika a rychlé nasazení biologické léčby.
Ale jak má mladého člověka, který se s RS dosud nesetkal, napadnout, že se jedná o příznaky, se kterými je nutné navštívit odborného 
lékaře. Proto jsme se zaměřili na osvětu.
Ne všechno, co lidé s RS potřebují, je hrazené z veřejného pojištění. A ne všechno, co lidé s RS pro sebe mohou a mají dělat, je všeobecně 
známé. Zde se tedy osvěta prolíná s projekty, které umožňují žít kvalitní život RS navzdory. Společný vliv je popsaný níže v představení 
jednotlivých oblastí podpory. Zde pouze krátce představíme jednotlivé aktivity z úhlu pohledu měřitelných indikátorů, které danou činnost 
kvantifikují.
Změnou, o kterou se snažíme, je rozšířit základní povědomí o projevech nemoci, přiblížit možnosti a umožnit lidem se nebát říci v práci,  
ve svém okolí, že mám roztroušenou sklerózu. 

2 / Východiska a výzvy

… a co jsme pro to udělali

4 projekty s celorepublikovou působností

4 350 účastníků

59 837 263 sledovanost, čtenost – readership

systematická práce s médii

/ vydávání tiskových zpráv k aktuálním tématům, 
  podněty novinářům
/ přímé vystupování v médiích
/ pořádání tiskové konference

osvětové a odborné akce, které přímo pořádá 
nebo spolupořádá nadační fond impuls

/ K jednotlivým akcím jsme vydali 36 tiskových zpráv.
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výstupy:
/ 80 výstupů se sledovaností 14 378 061 – MaRS 2017, celostátní
/ 95 výstupů se sledovaností 4 819 054 – MaRS 2017, regionální
/ 53 výstupů se sledovaností 16 452 344 – tisková konference k registru ReMuS 
/ 132 výstupů se sledovaností 21 169 180 – Rozsviťme ČR a Světový den RS
/ 49 výstupů se sledovaností 3 018 624 – Rozsviťme ČR, podzimní kolo a soutěž dětí

posláním nadačního fondu impuls je: 
… ulehčit přítomnost pacientům s roztroušenou sklerózou formou podpory komplexní 
a kvalitní rehabilitační péče ve specializovaných centrech.

… dát pacientům šanci na lepší budoucnost podporou vědy a výzkumu nejen v podobě registru 
remus, který se uplatní jak při výzkumu onemocnění, tak při vývoji nových léků.

… osvětová činnost, změnit pohled na nemoc napříč časem.

„Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost,  
změní se i náš pohled na minulost.“

Bohuslav Martinů
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co a jak řešíme a co jsme již dokázali

Již 17 let máme radost z každého projektu, který se podaří uvést do života a který pomůže tam, kde je nedostatek veřejných financí. 
Projektů jsou desítky, některé mají krátkodobý charakter, ale převážnou většinu se daří financovat stabilně již několik let. 

podpora komplexní léčby roztroušené sklerózy
Součástí komplexní léčby je podpora fyzioterapie, psychoterapie a rehabilitace. Oddělit podporu MS center a terapií nelze úplně, chtěli 
jsme podtrhnout význam jednotlivých terapií a také jejich spojení a provázanost. Příspěvky nadačního fondu proto putují především tam, 
kam veřejné finance nedosáhnou.

fyzioterapie a rehabilitace
Základem úspěšné léčby roztroušené sklerózy – jak dnes víme – je pravidelný pohyb a dobrá fyzická kondice. Ambulantní individuální péče, 
rehabilitace na lůžku, skupinová rehabilitační cvičení (podporovaná od roku 2011 ve VFN v Praze), jejichž základem je kruhový trénink ušitý 
přímo na míru pacientům s RS. Myšlenka 24hodinového maratonu cvičení pro RS se zrodila právě v rámci terapie.

psychoterapie
Uslyšet diagnózu RS není radostný zážitek. Nově diagnostikovaní pacienti mnohdy potřebují hlavně prostor ke sdílení emocí, naslouchání 
a provázení. Mohou si k psychoterapeutovi přijít pro podporu, informace, vyplakat se, popřemýšlet, hledat odpovědi, srovnat si myšlenky, 
najít motivaci a sílu. Psychoterapie pomáhá pacientům přijmout novou životní situaci, odpoutává je od chorobného procesu a dává pro-
stor pro vědomí souvislostí mezi tělem, pocity a životními událostmi, čímž se rozvíjí vlastní síla k uskutečňování nových řešení a k tvorbě 
spokojené životní cesty. Podobně jako u fyzioterapie není ani péče psychoterapeuta plně hrazena ze zdravotního pojištění. Propojením fy-
zioterapie a psychoterapie se zařazením arteterapie, muzikoterapie i taneční terapie jsou intenzivní víkendová setkání s názvem „Potkalo 
se tělo s duší“.
Nadační fond IMPULS podpořil fyzioterapii a psychoterapii – přímo nadačními příspěvky a podporou projektů v regionech, 
dále projekty Potkalo se tělo s duší a MaRS – 24hodinový maraton cvičení částkou: 1 346 928 Kč.  
Suma zahrnuje vyplacenou částku 289 284 Kč na podporu fyzioterapie na rok 2018.

osvěta a vzdělání – změňme náš pohled 
Pojem „osvěta“ je v době informačních technologií leckdy vnímán jako věc zbytečná. V případě roztroušené sklerózy se onemocnění 
dotýká širokého okruhu lidí kolem pacienta a bohužel ještě stále přežívají mýty a zavádějící informace týkající se nejen nemoci samotné, 
ale i léčby. Důležitost včasné diagnózy a nasazení správné léčby, a tím zpomalení či zastavení progrese nemoci, důraz na fyzickou aktivitu, 
informace pro mladé lidi, podpora těm, kterým ubývají síly a optimismus. Každá z akcí, které nadační fond pořádá, v sobě nese některý 
z těchto důrazů.
Úhrnem podpořil Nadační fond IMPULS osvětové projekty v roce 2017, včetně vlastních pořádaných akcí ke Světovému dni RS 
– Den otevřených dveří MS centra V Praze 2, Koncert s mottem „Společně proti RS aneb s RS život nekončí“, jarní a podzimní 
Rozsviťme ČR v částce 1 484 229 Kč.
Pevně doufáme, že se blíží den, kdy se verdikt nevyléčitelného onemocnění změní v konstatování, že již existuje lék… 
Právě proto se naše úsilí soustředí na sběr dat.
Budoucnost – na projekt podpory vědy a výzkumu, ReMuS – registr pacientů s RS, vynaložil Nadační fond IMPULS  
částku 5 704 032 Kč.
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3 / Proč Nadační fond IMPULS?

vznik a cíle nadačního fondu impuls
 
Nadační fond IMPULS byl založen 6. dubna 2000 jako vůbec první nadační fond se zaměřením na problematiku roztroušené sklerózy 
mozkomíšní a na pomoc nemocným s touto diagnózou. Oblasti působení jsou přesně vymezeny statutem a zakládací listinou. Cílem bylo, 
je a bude transparentní rozdělování získaných finančních prostředků na škálu projektů tak, aby byla pokryta potřeba co největšího počtu 
pacientů s RS. 
Víme, že nelze dělat vše, přesto naše projekty míří dál a doufáme, že přijde den, kdy věda a výzkum, vývoj nových léků pokročí tak daleko, 
že nevyléčitelná roztroušená skleróza bude minulostí. 
Děkujeme všem, kteří pomáháte Nadačnímu fondu IMPULS nést tuto naději dál.

nadační fond impuls je členem asociace nadačních fondů při fóru dárců 
a držitelem známky kvality fóra dárců.

Název:  IMPULS, nadační fond
Sídlo:  Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
IČ:  261 69 428
Vznik:  6. dubna 2000, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
 v oddílu N, vložka 325

zakladatelé nadačního fondu impuls a výše jejich  
vkladu do vlastního jmění

Zdena Hadrbolcová vklad 1 000 Kč
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. vklad 1 000 Kč
prof. ThDr. Jan Heller vklad 1 000 Kč
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. vklad 1 000 Kč
JUDr. Cyril Svoboda vklad 1 000 Kč
JUDr. Martin Šolc vklad 1 000 Kč
Ing. Jaroslav Zika vklad 1 000 Kč
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řídící a kontrolní orgány nadačního fondu impuls k 31. 12. 2017
Správní rada
předsedkyně správní rady: Ing. Kateřina Bémová
členové správní rady: Ing. Jiří Hrabák 
 MVDr. Hana Navrátilová
 JUDr. Martin Šolc
 Adam Blecha

Členové správní rady pracovali po celou dobu ve výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu.

Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS
Výkonnou pravomoc spojenou s vedením projektů převzala předsedkyně správní rady Ing. Kateřina Bémová.

Ředitelka projektu celostátního registru pacientů ReMuS Nadačního fondu IMPULS 
Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Kontakty
webové stránky: www.nfimpuls.cz, www.multiplesclerosis.cz 
e-mail: info@nfimpuls.cz

bankovní účty nadačního fondu impuls
 
Běžný účet Nadačního fondu IMPULS číslo 19-2833670227/0100
Je veden u Komerční banky, a.s., Budějovická 1667/64, 141 00 Praha 4. Podpisové právo k tomuto účtu mají předsedkyně správní rady  
Ing. Kateřina Bémová a členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová. Účet byl založen při vzniku Nadačního fondu IMPULS a je využíván 
dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje nadačního fondu. Jsou na něj přijímány finanční dary a poskytovány z něj 
nadační příspěvky.

Účet pro veřejnou sbírku Nadačního fondu IMPULS číslo 2107056767/2700
Je veden u UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., pobočka Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4. Byl zřízen pro účely veřejné sbírky, 
která byla zahájena dne 16. 4. 2010. Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy byla sbírka dne 14. 5. 2013 prodloužena na dobu neurčitou. 
Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci, dále 
Marcela Nováková.
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další účty nadačního fondu

Běžný účet číslo 2600340999/2010
Byl založen dne 5. 12. 2012 u Fio banky, a.s., pobočka V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, pro účely projektu Registru pacientů s roztrou-
šenou sklerózou ReMuS. Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA,  
na základě plné moci.

Běžný účet číslo 3500892555/2010
Byl založen dne 12. 11. 2015 u Fio banky, a.s., pobočka V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, pro účely plateb grantových projektů.  
Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci.

Účet číslo 8888999000/2010
Byl založen dne 28. 2. 2017u Fio banky, a.s., pobočka V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, 
pro účely plateb projektu Rozsviťme ČR. Podpisové právo k tomuto účtu mají předsedkyně správní rady Ing. Kateřina Bémová  
a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci.

Účet číslo 2104595466/2700
Byl založen dne 21. 6. 2013 u UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., pobočka Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4, jako běžný účet 
pro neziskové organizace. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a majetkový účet s cennými papíry z důvodu vyššího zhodnocení 
finančních prostředků Nadačního fondu IMPULS. Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová  
a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci, dále Marcela Nováková.

Účet číslo 2109805880/2700
Byl založen dne 12. 12. 2013 u UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., pobočka Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4, jako účet  
vedený v měně EUR z důvodu plateb v rámci zahraničních projektů. Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady  
MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci, dále Marcela Nováková.

Účet číslo 2112438612/2700
Byl založen dne 8. 12. 2015 u UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., pobočka Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4, jako účet  
vedený v měně AUD z důvodu plateb v rámci zahraničních projektů. Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady  
MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA, na základě plné moci, dále Marcela Nováková. Zrušen 23. 6. 2017.
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formy a typy darů
finanční pomoc
Transparentnost, účelnost a efektivita jsou priority, kterými se Nadační fond IMPULS při nakládání s přijatými dary řídí. Účelem nadačního 
fondu je sbírat finanční prostředky a cíleně je rozdělovat na projekty v oblasti roztroušené sklerózy. Obdrží-li nadační fond dar, věnuje 
jej v souladu s přáním dárce na konkrétní projekt, nebo jej posoudí a s ohledem na cíle fondu a výši příspěvku poukáže na projekt, který 
pomůže maximálnímu počtu pacientů. Dárcům poté putuje zpětná vazba, jak bylo s darem naloženo.
Nadační fond IMPULS si váží každé finanční pomoci bez ohledu na to, jaká je její výše. Chce-li však neziskový subjekt pomáhat dlouhodobě, 
neobejde se bez dárců, kteří přispívají pravidelně. Jejich příspěvek je víc než dar, je to projev dobré vůle a důvěry ve smysl podporovaných 
projektů. 

změňte s námi budoucnost – darujte pravidelně.

převodem na účet
Bankovním převodem na účet číslo 19-2833670227/0100.

dárcovskou sms pro trvalou podporu:
DMS TRV IMPULS 30 na číslo 87 777.  Cena DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 29 Kč. 
DMS TRV IMPULS 60 na číslo 87 777.  Cena DMS je 60 Kč, NF IMPULS obdrží 59 Kč. 
DMS TRV IMPULS 90 na číslo 87 777.  Cena DMS je 90 Kč, NF IMPULS obdrží 89 Kč.
Trvalou podporu lze odvolat zasláním SMS ve tvaru: STOP IMPULS. 

dárcovskou sms jednorázovou ve tvaru:
DMS IMPULS 30 na číslo 87 777.  Cena DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 29 Kč.
DMS IMPULS 60 na číslo 87 777.  Cena DMS je 60 Kč, NF IMPULS obdrží 59 Kč.
DMS IMPULS 90 na číslo 87 777.  Cena DMS je 90 Kč, NF IMPULS obdrží 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Český charitativní crowdfundingový portál Darujspravne.cz se od 22. 6. 2017 stal v tuzemsku unikátní online fundraisingovou platformou 
se všemi nástroji, které světový digitální fundraising nabízí – od dlouhodobého online fundraisingu přes krátkodobé crowdfundingové 
projekty neziskových organizací.
Online pomocí PaySec, platební karty, portálu Darujsprávně.cz.
Elektronicky přes platební rozhraní nebo kartu z webových stránek www.nfimpuls.cz.

hmotná a dobrovolnická podpora
Vážíme si každé podané ruky a pomoci přátel kolem nás. Každá pomoc je nejen vítaná,  
ale také velmi důležitá, velmi často s sebou nese ten správný impuls na správném místě. 
Mnoho hodin času a mnoho energie mnoha našich přátel, protože všichni ti, kdo nás podporují,  
se stali našimi přáteli, těmi, bez kterých by naše cesta byla pustá a smutná a velmi krátká.  děkujeme.



13

4 / Činnost v roce 2017
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taekwondo turnaj, praha 9, 18. února, 26. listopadu

Akce roku 2017 začaly již tradičně turnajem bojových umění. Kangsim Knights opět propojil sportovní klání s osvětou roztroušené sklerózy, 
s propagací nadačního fondu a také sbírkou. Tělocvična plná radosti a úsměvů, co víc si přát více. Výtěžek ve výši 9 051 Kč byl věnován na 
fyzioterapii pacientů s RS.

mars 2017 – 6. ročník maratonu s roztroušenou sklerózou, 3.–4. března
 
MaRS je 24hodinový cvičební maraton, kdy po celé republice i v zahraničí cvičí týmy na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Různá místa, 
různé formy sportovních disciplín vhodných pro nemocné s RS a různí účastníci (nejen pacienti, ale i jejich rodiny, přátelé, lékaři, sestry, 
terapeuti) – to je MaRS v kostce. Hlavním cílem je motivace k aktivnímu přístupu k sobě samému, zdravému životnímu stylu a pravidel-
nému pohybu. 
Běžíme z Marathonu do Athén (42,195 km) nebo z Athén do Sparty (246 km)?
Někde tam je skutečný původ maratonu… tak či tak, běh na dlouhé trati symbolizuje dlouhou trať pro všechny, jejichž průvodcem v životě 
je RS, a takto zazněla poslední výzva všem nadšencům, ať už s roztroušenou sklerózou, či nikoliv. 
Rok od roku se zapojuje více a více lidí. V roce 2015 se cvičilo ve 12 městech, 2016 už ve 23 městech, v roce 2017 to bylo dohromady  
31 míst ze šesti zemí (což je také rekordní počet). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kalendárium 2017

"Abychom žili naplno, je třeba zůstávat neustále v pohybu – jenom tak 
může být každý den jiný než ten před ním." 

Paulo Coelho

84 194

11 11 12 23 33

MaRS v průběhu let

630 876 1 940 3 244 počet účastníků

počet měst, které se 
účastnily maratonu
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V českých zemích se nás do cvičebního maratonu aktivně zapojilo 2 262, se zahraničím 3 244. Desítky dalších fandili, podpořili…
Úhrnem bylo k 24hodinovému maratonu MaRS 2017 vydáno 175 článků a relací s vysokou sledovaností.
Celkový výtěžek MaRS 2017, krásných 252 353 Kč, putuje, tak jako každý rok, na podporu fyzioterapie. 
Stavění mostů mezi lidmi, městy, spojení a sdílení, a tím i pomoci, to je to, co s sebou maraton MaRS nese každý rok. Hostitelem pražského 
maratonu bylo opět sportovní centrum FitnessAction. Po slavnostním zahájení a několika zajímavých přednáškách vyslal pomyslnou šta-
fetu, kterou si jednotlivá města předávala v průběhu 24 hodin. Mnohá města spojená přes televizní obrazovku spolu chvíli cvičila, povzbu-
zovala se a cvičící sdíleli svoji radost z pohybu.  
Beze všech, kdo se maratonu zúčastnili – všichni partneři, tým fyzioterapeutů, studentů spolu s psychoterapií, týmy cvičících (a těch, 
kdo cvičili v noci, klobouk dolů), by MaRS 2017 nebyl tak skvělou akcí. A doprovodný program? Hlavohrátky plné zajímavých her, kreslení 
mandal, koutek krásy pro všechny ženy, cestovatelská přednáška (společně s neúnavnou fotodokumentací Zajíců na cestách) a na závěr, 
jako povzbuzení a poděkování všem, skvělý koncert souboru Maranatha Gospel Choir, tomu všemu vděčíme za skvělou atmosféru celých 
24 hodin.
Děkujeme všem za přípravu, pomoc, podporu. A ještě poděkování Romanu Kvapilovi, bez kterého by žádný maraton MaRS nebyl. Záštitu 
a péči maratonu MaRS v Praze poskytli starosta Prahy 4 Petr Štěpánek a místostarostka Iva Kotvová. Celorepublikovou záštitu převzal 
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum.
Maraton MaRS je aktivita, které se může zúčastnit, alespoň na chvíli, každý. 
… a tak, máte-li čas, přidejte se k nám příští rok, k životu naplno s těmi, kteří chtějí být stále v pohybu, i když mají  
roztroušenou sklerózu!

benefice pro nadační fond impuls na výzkum a podporu lidí s rs, hradec králové, 6. dubna

Koncert jako narozeninový dárek dostal nadační fond ke svým 17. narozeninám od Filharmonie Hradec Králové. Koncertním sálem se roze-
zněly skladby Verdiho, Stravinského, Čajkovského i Brahmse. 
Výběr skladeb i průvodní slovo ředitele Filharmonie Hradec Králové, Václava Dernera, vytvořily jedinečnou atmosféru večera.  
Sbírka ve výši 33 646 Kč podpořila projekt registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS).
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benefiční koncert pro nadační fond impuls, kostel sv. šimona a judy, praha 1, 20. dubna

Již několik let benefiční koncert podporuje psychoterapii, která 
není hrazená z veřejného pojištění. Umělci světového renomé 
společně vyjádřili podporu hudbou – řekla během koncertu 
první dáma české violy Kristina Fialová. Jejími hudebními 
hosty, kteří potěšili plný sál, byli legenda českých houslí Václav 
Hudeček, violoncellista Petr Nouzovský a soubor Barocco sem-
pre giovane v programu sestaveném speciálně pro tento večer. 
Jedinečný večer podtrhly skladby barokní i romantické, Mozart, 
Vivaldi, Čajkovský a zajímavé nástrojové složení housle, viola 
a violoncello, které originálním způsobem doprovázel komorní 
soubor mladých umělců.
Prodejní výstava fotografií studentů Střední průmyslové školy 
sdělovací techniky v Panské a charitativní stánek Nadačního 
fondu IMPULS přispěly k výtěžku večera. 
Dlouholetý generální partner koncertu, společnost Unimex Group, 
v průběhu večera předal šek na 350 000 Kč a koncertní vystoupení v pražském Kostele sv. Šimona a Judy přineslo celkem 400 803 Kč.
Nad koncertem přijal záštitu Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

světový den rs, téma: „život s roztroušenou sklerózou  
je těžký, každý den přináší nové výzvy, které potřebují nová 
rozhodnutí“, praha, 31. května

V rámci Světového dne RS se po České republice koná řada podpůrných akcí, které mají 
společného jmenovatele – osvětu. Všechny akce jsou navzájem sdílené a akce, které 
se konají v Praze, jsou součástí společné platformy všech, kterým záleží na těch, jejichž 
nezvaným společníkem je roztroušená skleróza.

den otevřených dveří v ms centru při vfn v praze 2

Jen několik odvážných známých osobností se nebojí otevřeně o své zkušenosti hovořit 
a jsou povzbuzením pro ostatní, motivací, že i s nevyléčitelnou nemocí člověk může žít 
plnohodnotný život. Konzultace s lékaři a dalšími odborníky, možnost vyzkoušet si neu-
rostimulátor nebo mobilní aplikaci pomáhající pacientům s RS. Nemoc není konstanta 
– stále se proměňuje, a to dává ohromný prostor k jejímu ovlivňování.
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koncert, pražská křižovatka, praha 1,  
„společně proti rs aneb s rs život nekončí“

bylo motto netradičního večera, kterým vrcholil Světový den roztroušené sklerózy. 
Společným projektem pacientských organizací – Sdružení mladých sklerotiků, z.s., UNIE 
ROSKA a Nadační fond IMPULS – byl, v rámci otevření pomyslných dveří o nemoci, koncert 
a premiéra krátkého dokumentárního filmu. „Roztroušený svět“, absolventský film 
studentů SPŠ ST Vojty Staňka a Filipa Tatara. …Jak lépe přiblížit život s RS a upozornit na 
úskalí této nemoci mladé lidi, kteří se s ní doposud nesetkali a pro něž tato informace může 
znamenat zásadní rozdíl v kvalitě jejich dalšího života, než přímým svědectvím člověka, 
který se s touto nemocí potýká. Ústřední postavou filmu je Roman Kvapil. 
A hudba, která pohladila po duši, hudba, která roztančila nohy, hudba, která rozehřála každé 
srdce. Každá jiná a přece se sešly v jedné notě, aby povzbudily nemocné s RS.
Pavel Šporcl, Hana Robinson a Helena Zeťová. Umělci, kteří si přes své koncertní vytížení 
našli čas a společně podpořili ty, kteří se nevzdávají.
Koncert se konal pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, odborným garantem 
akce se stala SKNIL ČNS ČLS JEP.

rozsviťme čr – jaro a podzim, 1. ročník osvětové kampaně,  
české budějovice; jihlava; ostrava; praha; teplice, 6. června 

… nepředvídatelná, neuchopitelná, rozličná, plíživá, únavná, ochromující, omezující, brnivá, rozostřující, nenakažlivá, bez jasné 
příčiny, nevyléčitelná, přes to ne beznadějná… Taková je RS očima pacientů. 
Jadérka slunečnice představují jednotlivé pacienty – každý z nich je jedinečný v boji se zákeřnou nemocí. Okvětní lístky slunečnice před-
stavují aktivity Nadačního fondu IMPULS a zároveň i jednotlivé pacientské organizace ROSKA. Stonek představuje zdravou populaci, o níž 

se potřebují lidí s „ereskou“ opřít. Listy na stoncích znázorňují 
podané pomocné ruce. Každé ráno otáčí slunečnice hlavu za slun-
cem, jde vstříc nové naději, tak jako pacienti s vážnou diagnózou.
Projekt Rozsviťme ČR, stejně jako 24hodinový maraton MaRS, 
propojuje světy a otevírá nové možnosti. Pro všechny. Nemocné 
a jejich rodiny, pro všechny ostatní, kterým ukazuje, že jsou tu lidé, 
kteří jsou stateční nemoci navzdory, kteří se s nemocí perou.
Hlavní cíl je šířit povědomí o nemoci, jejích příznacích, možnostech, 
které nemocní mají. I v dnešní době bourat mýty a tabu o RS, 
polopravdy. Zbavit přežitých pověr, a také upozornit na problém 
podceňování a zlehčování nemoci. Na pěti místech se ve stejný 
den a stejnou hodinu sešli všichni, kdo chtěli stát na pomyslné 
startovní čáře prvního ročníku. Symbolickou naději společně 
zasadili – aby rostla, aby se mohla dál rozvíjet. Každá zasazená 
slunečnice za sebou měla mnoho úsměvů…
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Happening sázení slunečnic projektu Rozsviťme ČR chytil za srdce účastníky a inspiroval další k zasazení svojí slunečnice (sázeli jste také?). 
Odtud byl jenom krůček k soutěži pro děti – namalovat, vyfotografovat svoji slunečnici – a obrázky nám zaslat… 
A tak začaly přicházet fotografie, potom obrázky. Jedny hezčí než druhé, všechny plné radosti a optimismu. Každé dílko ještě neslo další 
vzkaz, ano, nejsou nám lhostejní lidé kolem nás. Nejsou nám lhostejní ti, jejichž životním souputníkem je nevyléčitelná nemoc. 
Na podzim jsme se rozjeli do regionů, abychom sklidili, co jsme „zaseli“, a došlo i na vyhlášení soutěže. Odborná porota, která hodnotila 
všechny fotografie a obrázky, měla těžkou hlavu z toho, jak vybrat nejlepší z nejlepších… jak vybrat jen některé tam, kde máte chuť  
vybrat všechny. První místo ve fotografické soutěži obsadila 4. třida ZŠ a MŠ Chodov v Praze 4 a výtvarnou část vyhrály dívky 8. třídy  
ZŠ M. Šolleho v Kouřimi. S odměnou jsme odjeli i za dětmi do ZŠ Prahy–Radotín a do MŠ Mašinka v Jihlavě. Jsme na všechny děti moc pyšní 
a moc jim děkujeme!
Společnost Albi pro výherce věnovala hry, děkujeme za podporu.

5. ročník multioborové odborné konference rs 2017, 
brno, 16.–17. června 

Konference na téma „Genetika, pediatrie, těhotenství a RS“.
Dvoudenní akce pro nelékařský zdravotnický personál MS center a neurologických oddělení jsme se zúčastnili prezentací s názvem „MaRS 
2017 – rozvoj a úspěchy“. Proč MaRS a jak důležitá je motivace ke cvičení. A jak motivovat? Obout dobré boty a jít cvičit s těmi, pro které 
dobrá fyzická kondice znamená dobrý a kvalitní život.

5. potkalo se tělo s duší,  
rekreační areál u jetřichovic, jaro a podzim

Projekt kontinuálně probíhá od října 2011. Do konce roku 2017 proběhlo 21 pobytů. Roční cyklus intenzivní terapie „Potkalo se tělo s duší“ 
je nastaven na tři komunitní víkendová setkání. „Koloběh života“ pomocí taneční terapie s prvky divadelních technik a psychodramatu 
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„Buď jako gejzír, který překypuje, ne jako kašna, která jen zadržuje vodu…“
Paolo Coelho

pacienty učí, jak lépe žít se symptomy nemoci. „Já a moje nemoc“ s pomocí arteterapie napovídá, jak se nenechat nemocí ovládnout. Třetí 
a původně poslední setkání pracovní skupiny s názvem „Komunikace v pohybu“, zasazuje vše do širších souvislostí pracovního a osobního 
života. Pod vedením zkušených terapeutů pracují lidé s RS na tom, aby si uvědomili spojení psychické a fyzické stránky své osobnosti.
Projekt byl rozšířený o čtvrtý víkend pro abiturienty „Stres“, téma aktuální pro každého. Život se nezastavil a další možnost práce na sobě 
je velká výzva. To, že jedním z faktorů podílejícím se na vzniku RS je stres, je všeobecně známo. Ale život s chronickým onemocněním je 
stresující i pro blízké a rodinu. Víkend přinesl odpovědi na mnohé otázky a přinesl mnoho užitečných otázek a náhledů do dalšího života 
všech a každý z účastníků odjížděl s vědomím, že stres nemusí ovládat naše životy…

15. ročník výstavy cesta za duhou,  
úřad mč praha 2, 6. listopadu – 10. prosince 

Přeneste se na chvíli se mnou do jednoho slunečného dne před 15 lety. Galerie Atrium hostí Cestu za duhou, a málokdo ví, co to je. Úvodní 
slovo, hudba, atmosféra, obdiv k radosti ale i smutku, který z každého vystaveného díla čiší. A potom přichází moment, který mě bude 
provázet dál, na který, doufám, nikdy nezapomenu. Lyžaři. Objekt, socha… lyžařský kopec s miniaturkami lyžařů. Někteří jedou z kopce, 
někteří stojí ještě nahoře, tu a tam se některý válí na zemi, jak spadl, celé tak opravdové, že jste skoro cítili vůni sněhu. A malý, nenápadný 
text, kde stálo – nikdy nebudu lyžovat… 
Cesta za duhou se zapsala do srdcí všech, kdo mají tu možnost po ní tu a tam, alespoň na chvíli, jít. S těmi, kdo se nevzdávají, kdo si svoji 
cestu nevybrali, ale jdou statečně dál. S těmi, kdo se nebojí a tím, co otevírají ve svých dílech, pomáhají tomu, kdo teprve sbírá odvahu 
vyrovnat se s tím kopcem, který se jmenuje roztroušená skleróza.
Přeji všem, aby dokázali ten kopec zdolat, aby ho dokázali sjet na lyžích alespoň v duchu, aby dokázali být tím gejzírem, který tryská. 
A každému přeji setkání s jeho lyžaři.

… a ještě něco z radostných zpráv, o které se s vámi chceme podělit:

global challenge a virgin pulse a cesta kolem světa za 100 dní

Náš život nabírá na obrátkách a v pracovním i osobním čase je to znát. Nemáme Reset tlačítko, ale je v našich silách změnit přístup, na 
chvíli se zastavit, zpomalit.
Připojili jsme se k týmům na celém světě a „krokovali“, abychom podpořili zdravý životní styl. 4 262 km ušel dohromady tým NF IMPULS, 
průměrně denně 9 973 kroků a umístili jsme se na 122. místě na světě (pořadí z 23 064 týmů).
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p.f. 2018 – novoroční přání od dětí ze zš m. šolleho, kouřim

Doufám, že všichni, kdo jste dočetli až sem, jste začínali rok 2018 s přáním, které pro Vás nakreslily děti ze základní školy v Kouřimi… Téma 
byla zimní krajina. A přání ruku v ruce s textem a obrázkem směřuje naše vize, přání a touhy k momentu, kdy stejně jako zimu střídá jaro, 
přijde ten den, kdy roztroušená skleróza bude nemoc vyléčitelná…
Děkujeme celé škole, všem dětem a jejich paním učitelkám, které děti vedou k umění otevřít oči a vidět věci tak, jak jsou, ale zároveň s dů-
věrou a nadějí, bez bázně. Děti, děkujeme. Děkujeme celé škole. 

zajíci na cestách a kalendář, který pomáhá

Celý rok nás provázel svými momentkami a neuvěřitelnou energií fotograf Aleš Zajíček s Janou Svobodovou. Kdo měl štěstí, tak ho 
provázejí Alešovy fotografie v kalendáři celý rok. Rovněž kalendář na rok příští potěší každé oko, srdce, pohladí po duši. Zajíci na cestách, 
děkujeme Vám, za nezdolnou sílu, kterou rozdáváte plnými hrstmi okolo, za velikou invenci, hromadu radosti, které je dost pro všechny 
kolem Vás. Ať se Vám stále daří, ať se Vám bohatě vrací to, co s úsměvem rozdáváte… 
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5 / Finanční část
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Příjemce příspěvku Účel Kč

Oblastní charita Červený Kostelec
Středisko Domov sv. Josefa v Žirči
se sídlem 5. května 1170, 549 42 Červený Kostelec
IČ: 48623814

Celoplošné transportní zařízení –  
částečné financování

136 000 Kč

Nemocnice České Budějovice
akciová společnost
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČ: 26068877

Centrum pro demyelinizační onemocnění,  
podpora fyzioterapie – nákup rehabilitačních 
a cvičebních pomůcek 

33 000 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
fyzioterapeutická péče o pacienty s RS – 
úhrada části nákladů na mzdu fyzioterapeutky 

165 087 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
fyzioterapeutická péče o pacienty s RS – 
úhrada části nákladů na mzdu fyzioterapeutky 

124 197 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
psychoterapeutická péče o pacienty s RS – 
úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky 

373 880 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
podpora psychoterapie pacientů s RS – 
tréninkový program Happy Neuron 

5 990 Kč

… včetně nadačních příspěvků na projekt registru ReMuS v celkové výši 1 105 690 Kč; vrácené nevyčerpané nadační příspěvky 
činily 131 643 Kč, tj. celkem 974 502 Kč. Dále byl v roce 2017 vyplacený příspěvek ve výši 289 284 Kč na podporu fyzioterapie 
v roce 2018.

seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou 
a vyplacených v roce 2017
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Regionální organizace 
ROSKA České Budějovice
se sídlem Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice 
IČ: 65011732

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

Regionální organizace 
ROSKA Hradec Králové
se sídlem Plácelova 1 257, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70935971

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

Regionální organizace 
ROSKA Jihlava
se sídlem Březinova 4064/136, 586 01 Jihlava
IČ: 75072769

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

Regionální organizace 
ROSKA Liberec
se sídlem Americká 761/54, 460 10 Liberec
IČ: 65100395

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

Regionální organizace 
ROSKA Ústí nad Orlicí
se sídlem Čs. Armády 1 181, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 69172234

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

Regionální organizace 
ROSKA Žďár nad Sázavou
se sídlem Mařákova 6, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 65759826

Podpora fyzioterapie 5 000 Kč

ASIANA, spol. s r.o.
se sídlem Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6
IČ: 49704362

Projekt ReMuS – podpora výzkumu 4 036 Kč

Krajská nemocnice T. Bati
akciová společnost
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČ: 27661989

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

123 500 Kč

Nemocnice České Budějovice
akciová společnost
se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČ: 26068877

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

110 000 Kč

Celkem 1 105 690 Kč
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Suchá Lucie, Mgr.
se sídlem Tomanova 1150/70
169 00 Praha 6
IČ: 76617947

Víkendové terapeutické programy
„Potkalo se tělo s duší “ - 
vratka nevyčerpaného nadačního příspěvku z roku 2016

13 132 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2
128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
fyzioterapeutická péče o pacienty s RS -
vratka nevyčerpaného nadačního příspěvku z roku 2016

86 614 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2
128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
psychoterapeutická péče o pacienty s RS -
vratka nevyčerpaného nadačního příspěvku z roku 2016

29 208 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2
128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
fyzioterapeutická péče o pacienty s RS -
vratka nevyčerpaného nadačního příspěvku z roku 2015

2 234 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2
128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
fyzioterapeutická péče o pacienty s RS -
vratka nevyčerpaného nadačního příspěvku z roku 2015

 455 Kč

Celkem vyplacených nadačních 
příspěvků (ponížené o vrácené částky)

 974 502 Kč
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Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10 000 Kč

Aurum - Crystal s.r.o. 25 000 Kč

Hennecke s.r.o. 100 000 Kč

Merck spol. s r.o. 850 000 Kč

Nadace AGROFERT 100 000 Kč

Nadace ČEZ 750 000 Kč

Nadace ČEZ 558 610 Kč

NEXT REALITY GROUP a.s. 40 000 Kč

Novartis s.r.o. 1 000 000 Kč

PENTO Invest a.s. 60 000 Kč

Perfecto design s.r.o. 10 000 Kč

Sanofi-aventis, s.r.o. 650 000 Kč

SPŠ sdělovací techniky 13 755 Kč

Tango, spol. s r.o. 30 000 Kč

Teva Pharmaceutical CR s.r.o. 650 000 Kč

Tourma s.r.o. 12 000 Kč

UNIMEX GROUP, a.s. 350 000 Kč

Celkem 5 199 365 Kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10 000 Kč

Celkem 52 149,30 Kč

Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v roce 2017 včetně příspěvků na Registr pacientů s RS ReMuS v celkové  
výši 5 911 979,30 Kč

přehled přijatých darů v roce 2017
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Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10 000 Kč

Bělobrádek Pavel, MVDr., Ph.D., MPA 80 000 Kč

Beran Marian 25 000 Kč

Exner Filip, JUDr. 50 000 Kč

Hitzger Jan, Ing. 10 000 Kč

Miléřová Hana 10 000 Kč

Skrip Marián 10 000 Kč

Uher Tomáš, MUDr., Ph.D. 34 000 Kč

Vojtovi Jana a Martin 30 000 Kč

Celkem 249 000 Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než 10 000 Kč

Celkem 150 034 Kč

Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění

Celkem 128 646 Kč

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM 5 779 194,30 Kč

Sbírka 

Celkem 132 785 Kč

CELKEM ZA ROK 2017 5 911 979,30 Kč
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Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek. Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS 
v roce 2017 činily 535 466 Kč.

náklady nadačního fondu, kontrola výdajů,  
hospodářský výsledek

Osobní náklady 347 608 Kč 

Ostatní daně a poplatky 1 500 Kč

Spotřeba materiálu 30 768 Kč

Cestovné 0 Kč

Jiné náklady 89 331 Kč

Účetní, auditorské a ostatní služby 66 259 Kč

Daň z příjmů 0 Kč

Celkem 535 466 Kč

Možné náklady

50 % z 1 000 000 Kč 500 000 Kč

10 % z   105 690 Kč 10 569 Kč

Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu IMPULS ze všech 
poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017: 510 569 Kč

Skutečné náklady 535 466 Kč

Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou nadačního fondu, nesmí ve vztahu k celkové 
hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50 % hodnoty, která nepřesahuje 1 000 000 Kč a 10% hodnoty, která 
přesahuje 1 000 000 Kč. Přímé náklady Nadačního fondu IMPULS se v tomto roce nezvýšily, zůstávají – i přes narůstající aktivity – stejné. 
Jedním z důvodů rozdílu mezi náklady skutečnými a náklady povolenými Statutem Nadačního fondu IMPULS, a to, co se v tomto roce 
skutečně změnilo, je režim projektu registru pacientů s RS, ReMuS. 
V první, pilotní fázi byly vypláceny nadační příspěvky a teprve v okamžiku, kdy většina odborných center přešla do druhé fáze projektu 
(to znamená, že projekt nejen splňuje očekávání a přináší odpovědi na mnohé otázky) se změnilo celé nastavení. Financování registru 
ReMuS je v novém režimu. Platby jsou transparentně poukazovány jednotlivým odborným MS centrům za sběr dat, nicméně nadační fond 
každému MS centru (které je vlastníkem svých dat), vrací data vyčištěná a relevantní, použitelná pro další práci. Pro vědu a výzkum, pro to, 
aby každé odborné MS centrum mohlo s těmito anonymizovanými daty dále pracovat a použít je k podpoře všech s roztroušenou sklerózou.
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účetní závěrka a její schválení

Účetnictví Nadačního fondu IMPULS je vedeno a účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve 
znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích opatření. Účetnictví je vedeno externě. Přiznání k dani byla a budou 
podána v souladu s právním řádem ČR.

Správní rada Nadačního fondu IMPULS na svém zasedání dne 19. června 2018

1.  přezkoumala a schválila účetní závěrku k 31. 12. 2017,
2.  datum sestavení účetní závěrky 30. 5. 2018,
3.  dospěla k závěru, že tato účetní závěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, 
 finanční situaci a hospodářský výsledek.

IMPULS, nadační fond
Ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady
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letos poprvé držíte v ruce výroční zprávu registru ReMuS jako 
samostatnou část výroční zprávy Nadačního fondu IMPULS 
(NF IMPULS). Je tomu tak proto, že registr ReMuS je jedním 
z největších projektů NF IMPULS, který se za pět let svého trvání 
rozrostl takovou měrou, že se zařadil mezi pět nejlepších registrů 
s roztroušenou sklerózou v Evropě. Je naší ctí stát po boku tako-
vých registrů jako je švédský či dánský, které fungují 50 let, či jako 
francouzský, který byl finančně po léta podporován jeho vládou. 
20. květen 2013 – Den D. Den, kdy Úřad pro ochranu osobních 
údajů povolil provozování registru ReMuS. Této chvíli předcházel 
rok intenzívních příprav, kdy jsme se snažili připravit vše tak, jak 
připraveno být má. S vědomím, že vzniká projekt, který navazuje 
na všechny principy, který si Nadační fond IMPULS dal do vínku – 
podpora vědy a výzkumu, zajištění dlouhodobosti a pomoc lidem, 
kteří si svoje onemocnění nezpůsobili sami.
V čem spočívá kouzlo registru ReMuS? Registr je databáze, která 
plošně mapuje nemoc jako takovou. Bez ohledu na to, kde bydlíte, 
kde žijete, jaký máte typ léčby, jaká je forma onemocnění, bez 
ohledu na věk, pohlaví. Registr nemá žádné omezující podmínky, 
zahrnuje všechny, kteří zahrnutí dovolili. Registr ReMuS je dnes 
pevně ukotven nejen v povědomí všech, kterých se nezvaná 
kamarádka roztroušená skleróza bezprostředně dotýká, ale i těch, 
kteří každý den s mravenčí trpělivostí data do registru vkládají. Je 
vsunut do povědomí těch, kteří se zasloužili o jeho vznik a trvání, 
i těch, kteří se každodenně registru věnují. Je společnou cestou 
všech, kterým není lhostejný osud lidí, kteří žijí mezi námi. Jenom 
díky vám všem je dnes registr ReMuS vnímán státními autoritami 
jako respektovaný zdroj informací.

Vždy je potřeba poděkovat, protože člověk sám nedokáže nic. 
Poděkovat za pomoc, radu, podanou ruku, poskytnutý kontakt, 
zajištěné zdroje, za cokoliv, co pomůže. Je mnoho těch, kteří si 
zaslouží naše poděkování. Jmenujme alespoň některé z nich. Velké 
poděkování patří advokátní kanceláři Kocián, Šolc, Balaštík, která 
nás v rámci svých pro bono aktivit po celých 5 let provází úskalími 
paragrafů a která stojí za pevnými základy registru. Děkujeme 
za velké úsilí, čas a odborné znalosti doc. MUDr. Daně Horákové, 
Ph.D., odborné garantce registru ReMuS, která celých pět let bez 
jediné koruny odměny spolupracuje na rozvoji registru, bez ní by 
dnes registr ReMuS v Evropě nebyl. Možnost zveřejnění nových 
informací, které jsou na našich webových stránkách  
www.multiplesclerosis.cz, je umožněna díky autorce tohoto 
informačního zdroje Stáně Beyerové, která k benefiční spolupráci 
přizvala i svého manžela Tomáše. Poděkování patří i mému týmu, 
který se s velkým entuziasmem a energií staví ke každému novému 
úkolu. A snad největší poděkování patří našim pacientům, kteří 
rozumí důležitosti registru a poskytují svoje data zcela nezištně 
tak, abychom je mohli použít ku prospěchu i příštích generací.

Přeji Vám, abyste měli stejně tolik a třeba i více radosti jako  
máme my z největšího výzkumného a statistického projektu 
v oblasti roztroušené sklerózy v České republice.

Vaše
Jana Vojáčková

1 / Několik slov úvodem 

Vážení a milí přátelé, 
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Vznik registru pacientů s roztroušenou sklerózou je výsledkem takřka desetileté snahy odborné a laické společnosti, snahy o lepší budouc-
nost lidí, kteří nesou svoje těžké břímě statečně a bez reptání.

V České republice je odhadem 22 tisíc pacientů s touto diagnózou, přesné číslo zatím nikdo nezná. Každý den si dva lidé vyslechnou dia-
gnózu roztroušená skleróza. Většinou se jedná o mladé lidi, kteří stojí na prahu svého profesního a soukromého života. 
I to je důvod, proč stojí zato budovat registr ReMuS. Pomoci vědě a výzkumu, aby se našel lék a my všichni jsme mohli říci, že nevyléčitelná 
nemoc je minulostí.

Účelem celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS je získávání informací o prevalenci a incidenci onemocnění, zá-
važnosti onemocnění v čase diagnózy a průběhu roztroušené sklerózy, jejích klinických příznacích, výskytu relapsů, progresi onemocnění, 
léčbě RS, invaliditě, přidružených chorobách a příčinách úmrtí. Cílem je poskytování výstupů pro sledování nákladů a efektivity zdravotní 
péče a léčivých přípravků, vyhodnocování informací pro plátce zdravotní péče, další veřejné instituce a výrobce léčivých přípravků, vyhod-
nocování závažnosti RS a jejích socioekonomických dopadů pro vědecké, epidemiologické a statistické účely.
Na základě získaných údajů bude možné vyhledávat faktory, které jsou rizikové jak pro výskyt RS samé, tak pro neefektivitu léčby a rych-
lejší progresi RS. Informace o průběhu RS umožní plátcům zdravotní péče lépe plánovat finanční prostředky, které jsou nutné pro léčbu 
této nemoci. Informace o efektivitě léčby pomáhají lékařům lépe zvolit léčbu a případně ji podle potřeby měnit.

2 / Vznik a cíle registru ReMuS

Součástí registru ReMuS byli v roce 2017  
pacienti s roztroušenou sklerózou, kteří:

jsou léčeni v jednom ze zapojených specializovaných 
center pro léčbu RS, a podepsali informovaný souhlas 
se zpracováváním svých osobních a klinických údajů 
v registru ReMuS.
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Zakladatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který plní funkci vlastníka dat, správce registru a jeho provozovatele. Sekce klinické 
neuroimunologie a likvorologie ČLS ČNS JEP (SKNIL) převzala úlohu odborného garanta na základě společného Memoranda o spolupráci.

Kontakty

webové stránky: www.multiplesclerosis.cz 
e-mail: info@multiplesclerosis.cz, janavojackova@gmail.com
tel.:  +420 604 232 583

4 / Bankovní účet registru ReMuS

běžný účet číslo 2600340999/2010
Byl založen dne 5. 12. 2012 u Fio banky, a.s., pobočka V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, pro účely projektu Registru pacientů s roztrouše-
nou sklerózou ReMuS. Podpisové právo k tomuto účtu mají členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA na 
základě plné moci.

5 / Finanční zajištění registru ReMuS
Registr ReMuS je plně financován ze zdrojů Nadačního fondu IMPULS. Jeho provoz se neobejde bez darů a grantů, kdy každý příspěvek je 
projevem důvěry v tento projekt. Do registru vkládá své příspěvky i jeho strůjce, kdy pravidelně věnuje výtěžek neurologického sympozia 
Jedličkovy dny na provoz registru. 

Projektová ředitelka registru ReMuS
Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Odborný garant registru ReMuS
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

3 / Zakladatelé a řídící orgány registru  
ReMuS k 31. 12. 2017
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Každý rok máme radost z každé maličkosti, která se podaří, protože právě z maličkostí se skládá velký celek. Radovali jsme se z ochranné 
známky, kterou nám udělil Úřad průmyslového vlastnictví pod číslem 357353, protože zvýšila důležitost registru. Radujeme se z přibývají-
cího počtu dat, kterých k 31. 12. 2017 bylo v registru osminásobně více než v jeho počátcích. Máme dobrý pocit ze zapojení všech  
15 odborných center v České republice, protože je pokryto všech 14 krajů. Dvakrát ročně se radujeme z nových a nových dat, která jsou 
k nám do registru zaslána. Každého půl roku pravidelně zpracujeme 33 výstupních zpráv. Proč tolik? Každé odborné centrum z celkového 
počtu patnácti, které přispívá do registru, od nás dostane svoje vlastní data ve vyčištěné a zpracované podobě. 14 krajů znamená v kombi-
naci s umístěním odborných center dalších 17 zpráv. Celostátní zpracování obnáší další dvě zprávy. Poslední zprávou je anglická verze, 
kterou lze nalézt i na webových stránkách www.multiplesclerosis.cz.
V posledních dvou letech je registr otevřen pro využití dat pro komerční a akademickou oblast. V roce 2017 jsme zpracovali další tři vý-
stupy týkající se konkrétních léčivých přípravků, které napomohly k rozšíření léčebných možností pacientů s roztroušenou sklerózou.  
Dva výstupy pro akademickou oblast byly k datu zpracování této výroční zprávy rozpracovány.

jaké jsou aktuální výsledky registru?
Podle posledního výstupu z registru ReMuS ze dne 31. 12. 2017 byl proveden desátý export dat do registru ReMuS a následně pro-
běhla průběžná analýza dat z registru zaměřená na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V hodnoceném období jsou součástí registru 
ReMuS data DMD/IVIG pacientů z patnácti center pro léčbu RS – Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), Nemocnice Teplice, 
Nemocnice Jihlava, Fakultní nemocnice Motol v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni, Nemocnice Pardubického kraje, Fakultní nemocnice 
v Ostravě, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Thomayerovy nemocnice v Praze v Krči, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně a Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Údaje o non-DMD pacientech jsou k dispozici z 8 RS center – Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze (VFN), Nemocnice Teplice, Nemocnice Jihlava, Fakultní nemocnice v Plzni, Fakultní nemocnice v Ostravě, Thomayerovy nemocnice 
v Praze v Krči, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Nemocnice České Budějovice. Tato RS centra již nejsou v zahajovací dvouleté fázi 
projektu (zadávají data pacientů více než 2 roky) a zároveň zaslala do registru data alespoň 20 non-DMD pacientů. RS centra vkládají  
údaje o svých pacientech do registru průběžně a ke dni exportu 31. 12. 2017 byla k dispozici data o léčbě 10 666 DMD/IVIG pacientů  
a 2 337 non-DMD pacientů. Po vyřazení pacientů bez aktuálních dat vstupovala do analýzy data 10 230 DMD/IVIG pacientů a 2 019  
non-DMD pacientů z celé České republiky.
Hlavní část analýzy byla provedena pro podskupinu DMD/IVIG pacientů. Pacienti v registru jsou ze 71,7 % ženy, průměrný věk v době 
poslední návštěvy je 41,8 let a v době začátku onemocnění 31,0 let. 99,7 % pacientů je v době poslední návštěvy starších 18 let. V registru 
jsou data pacientů ze všech krajů České republiky. 73,9 % pacientů je práceschopných (pracuje na plný nebo částečný úvazek) a 34,1 % je 

6 / Projekty a činnost registru ReMuS  
v roce 2017
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v invalidním důchodu stupně 1–3. Nejpočetnější skupinou z hlediska stupně postižení jsou pacienti s EDSS mezi 1,5 a 2. Non-DMD pacienti 
byli popsáni z hlediska demografie, zaměstnanosti a sociálních dávek, doby trvání onemocnění, EDSS, relapsů a těhotenství. Analýza pro-
běhla v 8 RS centrech, která data non-DMD pacientů do registru zasílají. Non-DMD pacienti jsou v průměru starší (54,3 let × 41,8 let) a mají 
také vyšší průměrný věk v době začátku onemocnění (35,3 let × 31,0 let). Výrazně nižší podíl z non-DMD pacientů je pracovně aktivní,  
což může být způsobeno také vyšším věkem pacientů. 8 non-DMD pacientkám (0,4 %) se v roce 2017 narodilo dítě.
Od založení registru se jednotlivá centra pro léčbu RS zapojovala postupně a pozvolna přidávala nové pacienty. Ve všech zapojených 
centrech jsou data na základě chybových reportů doplňována a opravována. Ve srovnání s prvním exportem dat v červnu roku 2013 je 
nyní v registru více než osminásobné množství pacientů, snížilo se množství chybějících údajů a s novými zapojenými centry se zvýraznila 
variabilita pacientů a jejich léčby v České republice.

jak vypadá registr graficky?
Od samého vzniku registru jsou sbírána data pacientů na biologické léčbě (DMD). Tato data již poskytují reprezentativní vzorek, protože 
registr dnes obsahuje 90 % těchto pacientů. Data pacientů bez biologické léčby jsme začali sbírat až po prvních dvou letech, v současné 
době ještě nemají dostatečnou vypovídající hodnotu.
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10. výstup z registru k 31. 12. 2017  
pacienti léčení biologickou léčbou

30/06
2013

31/12
2013

30/06
2014

31/12
2014

30/06
2015

31/12
2015

30/06
2016

31/12
2016

30/06
2017

31/12
2017

VFN 1284 1393 1502 1726 1943 2009 2065 2086 2159 2192

Teplice 163 470 555 612 671 730 847 919 950 1002

Jihlava 54 105 167 192 213 238 260 274 288 301

Motol 575 713 720 777 887 981 1071 1118 1146

Plzeň 78 357 400 424 471 487 511 526 564

Pardubice 104 338 336 397 439 448 491 494 536

Ostrava 195 411 523 624 792 828 866 918 944

Vinohrady 101 112 253 361 416 456 488 474

Krč 229 236 258 277 293 307 331 353

Hradec Králové 283 617 678 710 772 785 838 845

Brno Bohunice 28 100 341 336 347 354 354 407

Olomouc 31 65 173 177 176 214 266 396

České Budějovice 347 359 386 394 414 439

Sv. Anna 69 172 312

Zlín 47 247 300 319

CELKEM 1501 2920 4715 5639 7099 7786 8353 9044 9583 10230
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59 % plný úvazek

2 % student

0 % neuvedeno

23 % nepracuje15 % částečný úvazek

zaměstnanost
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sociální dávky

56 % nepobírá žádné sociální dávky

0 % neuvedeno

14 % invalidní důchod

1 % nezaměstnaný
1. stupně

8 % invalidní důchod
2. stupně

12 % invalidní důchod
3. stupně

3% starobní
důchod

6 % mateřská
dovolená
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65 % sběr klinických dat

9 % režie

26 % správa registru, 
bezpečnost a analýzy dat

0 % neuvedeno

jaké jsou roční náklady na provoz registru?
V roce 2017 Nadační fond IMPULS vynaložil na provoz registru ReMuS částku 5 704 032 Kč.
Největší podíl výdajů je vynakládán na sběr klinických dat. Tuto činnost vzhledem ke sběru osobních  
a citlivých údajů nelze nahradit dobrovolnickou prací.
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Kalendárium 2017
 
 

výstup z registru remus k 30. červnu 2017

Dne 30. 6. 2017 byl proveden devátý export dat do registru ReMuS a následně proběhla průběžná analýza dat z registru zaměřená 
na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. V hodnoceném období jsou součástí registru ReMuS data DMD/IVIG pacientů z patnácti center  
pro léčbu RS. Tato RS centra již nejsou v zahajovací dvouleté fázi projektu (zadávají data pacientů více než 2 roky) a zároveň zaslala 
do registru data alespoň 20 non-DMD pacientů. Ke dni exportu 30. 6. 2017 byla k dispozici data o léčbě 9 911 DMD/IVIG pacientů a 2 288 
non-DMD pacientů. Po vyřazení pacientů bez aktuálních dat vstupovala do analýzy data 9 583 DMD/IVIG pacientů a 2 013 non-DMD 
pacientů z celé České republiky.

Představení aktuálních souhrnných výsledků sběru dat do celostátního registru pacientů ReMuS.  
Vystoupily prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. s příspěvkem o neuropsychologických obtížích při RS a možnostech prevence, 
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (odborný garant projektu ReMuS) s prvními cennými daty o pacientech v progresívní fázi RS  
a Mgr. Jana Tomanová s tématem „Psychologický pohled do duše pacienta s RS“. I přes doložitelné psychické problémy pojišťovny na 
psychoterapeutickou pomoc nepřispívají, proto na tento nedostatek tisková konference upozorňuje i v rámci Světového dne pro RS.

tisková konference k registru remus, téma: „roztroušená skleróza zasahuje  
psychiku celé rodiny“, 16. května 2017, praha 
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Hlavní část analýzy byla provedena pro podskupinu DMD/IVIG pacientů. Pacienti v registru jsou ze 71,5 % ženy, průměrný věk v době 
poslední návštěvy je 41,6 let a v době začátku onemocnění 30,9 let. 99,7 % pacientů je v době poslední návštěvy starších 18 let.  
V registru jsou data pacientů ze všech krajů České republiky. 71,7 % pacientů je práceschopných (pracuje na plný nebo částečný úvazek) 
a 32,3 % je v invalidním důchodu stupně 1–3. Nejpočetnější skupinou z hlediska stupně postižení jsou pacienti s EDSS mezi 1,5 a 2. Non-DMD 
pacienti byli popsáni z hlediska demografie, zaměstnanosti a sociálních dávek, doby trvání onemocnění, EDSS, relapsů a těhotenství. 
Analýza proběhla pouze v 7 RS centrech, která data non-DMD pacientů do registru zasílají. Non-DMD pacienti jsou v průměru starší 
(53,6 let × 41,6 let) a mají také vyšší průměrný věk v době začátku onemocnění (35,1 let × 30,9 let). Výrazně nižší podíl z non-DMD pacientů 
je pracovně aktivní, což může být způsobeno také vyšším věkem pacientů. 62,7 % non-DMD pacientů v době poslední návštěvy nepracuje 
ani na částečný úvazek. Non-DMD pacienti z registru mají v průměru vyšší EDSS než DMD/IVIG pacienti (4,7 × 2,7), nejčetnější skupinou 
podle EDSS jsou pacienti s EDSS stupně 6,5–7 (23,7 %). 5 non-DMD pacientkám (0,2 %) se v posledních 6 měsících narodilo dítě.

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

rozložení pacientů  
podle kraje bydliště k 30. 6. 2017

všichni
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18. jedličkovy dny – neurologický kongres s mezinárodní účastí, 
31. května – 1. června 2017, praha 

Mezi odborné akce, na kterých se pořadatelsky z důvodu podpory registru ReMuS Nadační fond IMPULS podílí, patří neurologické sympó-
zium Jedličkovy dny. Hostem letošního kongresu byl významný neurolog prof. Dr. Heinz Wiendl z univerzity v Münsteru. Poprvé v České 
republice na takto významném sympoziu vystoupili i zástupci všech pacientských organizací s představením svojí činnosti. Společnou 
cestu všech utvrdila předpremiéra filmu „Roztroušený svět“, který za podpory Nadačního fondu IMPULS natočil mladý nadějný režisér 
Vojta Staněk s produkční podporou Filipa Tatara. Hlavní protagonista filmu MVDr. Roman Kvapil v něm nese naději pro všechny, kterých  
se toto onemocnění týká.

perfecto design 10 let na trhu po svém, vernisáž, 29. května 2017, praha

Dlouholetý partner Nadačního fondu IMPULS koupelnové studio Perfecto design v rámci vernisáže netradiční výstavy koupelnuálního 
umění uspořádalo dražbu vystavených artefaktů. Hosté mohli dražit dadaistickou ambaláž koupelnových doplňků nebo umyvadlo zasa-
zené do mechu. Výtěžek dražby ve výši 18 200 Kč pomůže nasbírat data od 57 pacientů s touto nevyléčitelnou nemocí.



59

2. konference k registru remus, téma: registry v medicíně – ztráta peněz nebo investice 
do budoucnosti? 10. listopadu 2017, praha 

V Ústavu vědeckých informací v Praze se sešlo 25 účastníků na druhé konferenci k registru ReMuS. Na programu byly informace o narůsta-
jícím zájmu evropských regulatorních orgánů o registry v evropském měřítku a o legislativních změnách týkajících se nové ochrany údajů, 
které se budou bezprostředně dotýkat registru ReMuS. Praktická část byla věnována příkladům využití dat pro vědecké účely a konkrétním 
ukázkám použití dat pro každé centrum. Informace o novinkách v metodice byly spojeny s praktickým nácvikem změn.

7 / Budoucnost registru ReMuS
V nejbližší budoucnosti je nutné věnovat péči dalšímu začleňování nových pacientů. Nesmíme zapomínat na ty, kteří neměli to štěstí 
a v čase jejich diagnózy ještě nebyly moderní léky dostupné. Vyhledávání jejich spolehlivých dat je časově velmi pracné, ale pevně věříme, 
že vše s jejich pomocí a s pomocí nejen pacientských organizací zvládneme. Jednáme a budeme jednat s evropskými autoritami o zařazení 
registru ReMuS do mezinárodních projektů. Potřebujeme sbírat data o účinnosti a bezpečnosti léčby, protože právě to jsou každodenní 
pomyslné lékařské váhy, na kterých každý lékař váží, zda zvolit přínos, který léčba každému člověku přináší, nebo zda převáží rizika, které 
provází každý lék. Registr ReMuS dává naději na lepší budoucnost, na lepší život. 

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco 
má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel
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8 / Finanční část
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seznam nadačních příspěvků přiznaných správních radou 
a vyplacených v roce 2017 v celkové výši 233 500 kč

seznam úplat za sběr dat do registru remus vyplacených v roce 
2017 v celkové výši 3 233 665 kč

Příjemce příspěvku Účel Kč

Krajská nemocnice T. Bati
akciová společnost
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
IČ: 27661989

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

123 500 Kč

Nemocnice České Budějovice
akciová společnost
se sídlem B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
IČ: 26068877

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

110 000 Kč

Celkem 233 500 Kč

Příjemce příspěvku Účel Kč

Fakultní nemocnice Brno
příspěvková organizace
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

106 200 Kč

Fakultní nemocnice Hradec Králové
příspěvková organizace 
se sídlem Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové
IČ: 00179906

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

325 800 Kč
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Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
příspěvková organizace
se sídlem Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
IČ: 00064173

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

143 400 Kč

Fakultní nemocnice Olomouc
příspěvková organizace
se sídlem I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
IČ: 00098892

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

72 150 Kč

Fakultní nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
se sídlem 17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
IČ: 00843989

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

299 850 Kč

Fakultní nemocnice Plzeň
příspěvková organizace
se sídlem E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
IČ: 00669806

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

218 250 Kč

Fakultní nemocnice v Motole
příspěvková organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČ: 00064203

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

333 141 Kč

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem 
IČ: 25488627
Odštěpný závod: Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z.
se sídlem Duchcovská 53
415 29 Teplice

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

392 700 Kč

Nemocnice České Budějovice
akciová společnost
se sídlem B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
IČ: 26068877

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

63 150 Kč
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Nemocnice Jihlava 
příspěvková organizace
se sídlem Vrchlického 461/59
586 01 Jihlava
IČ: 0090689

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

115 650 Kč

Nemocnice Pardubického kraje
akciová společnost
se sídlem Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČ: 27520536

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

149 100 Kč

Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
se sídlem Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
IČ: 00064190

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

110 100 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2
128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Centrum pro demyelinizační onemocnění, 
databáze pacientů s RS – projekt ReMuS 

904 174 Kč

Celkem 3 233 665 Kč
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Dary a jiné příjmy rovny a vyšší než 10 000 Kč

Merck spol. s r.o. 850 000 Kč

Nadace ČEZ 750 000 Kč

Novartis s.r.o. 1 000 000 Kč

Perfecto design s.r.o. 10 000 Kč

Sanofi-aventis, s.r.o. 500 000 Kč

Teva Pharmaceutical CR s.r.o. 650 000 Kč

Drobné dary 16 569 Kč

Vlastní tržby a zúčtování fondů 2 363 514 Kč

Celkem 6 140 083 Kč

přehled darů do registru remus

dary a jiné příjmy registru remus v roce 2017  
v celkové výši 6 140 083 kč
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Annual Report 2017



We dedicate this Annual Report to Karel Kesner who for long years has been encouraging all around him,  
by giving them joy and enthusiasm, and we also dedicate it to all the people who are struggling with all their 
heart with their disease, and do not give up…

The Annual Report 2017 is accompanied by a feuilleton. As mirroring of life, as a reminder, as comparison.

Martin Švihla: An Ordinary Tree 

At the end of the winter, they were cutting a big tree on Vinohrady square. The tree was seemingly healthy.  
However, the workmen had the permission and were skillfully cutting the branches one by one. I was watching 
this being that will not experience the next spring anymore, and I was thanking it for all the shadow, humidity, 
clean air, and green it had shared with us… And suddenly a story unfolded before my eyes. Long ago, 30 or  
40 years ago, somebody bought a little tree on that square. 
He made a hole with a spade, and planted the tree. And then, he was taking care of it and observed how it was 
taking root gradually. As the tree was growing, life was gurgling in it, and around it. When it became mightier, 
children climbed on it. When it grew even more, somebody placed a bench under it, and every evening, teenagers 
gathered there to discuss the most important world issues. At night, lovers leaned against the tree, and some-
body engraved a heart in the bark. It became a regular stop for local dogs and their owners. In the treetop, birds 
made their nests and sang to people on their way to work in the morning. They educated their young ones, and 
with cries they chased away a wandering cat. All of these the tree experienced with us – something benefited 
it and other events just had to endure. It lived its slow life among us, as we lived our fast lives around it. And 
maybe we even did not notice it, even though we gave it a look every day. Now, it is not here anymore, and so 
there is nobody to thank to, there is nobody we could smile at. Maybe it is not just the case of trees. Maybe it 
is the same with people around us and with ourselves. Do we pay attention to the life, and to what makes it 
develop and to what makes it pleasant? Or are we in such a hurry that the life itself lost its value for us?  
That we do not feel any gratitude for being alive, for having people, animals, and trees around us? Till our heart  
is beating, it is possible to find that value, again…

Martin, thank you for your kind permission to publish your feuilleton…
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Another year has passed by, and like every year we are submit-
ting you the Annual Report that includes a year full of events, 
a year that brought a lot of new things. Many new questions refer 
to the core of our work, and its priorities. We also dealt with this 
Annual Report in a different way. This year the work and energy of 
IMPULS, Endowment Fund focused especially on the support of 
Register ReMuS. Every project develops separately. And we have 
joy to observe that the Register of patients ReMuS is viable, and 
it brings new information that is important for science, and re-
search. You can learn more about it in a stand-alone section.
Everything you will read about, we accomplished only thanks to 
you. Because only with you we could support projects, and maybe 
move the border a little further again. We could destroy myths 
that still exist today. We could address issues that represent a ta-
boo for many others. We could pass on true information – infor-
mation that is neither embroidered nor misleading.
Today, there are many technologies, and many possibilities of in-
formation. However, many times there is a lack of important infor-
mation that are helpful, and do not cause harm.
17 years, and the approaching 18th birthday of IMPULS, 
Endowment Fund – that is the entrance into the world of adult-
hood. And yet, it still brings enthusiasm on the wings of its youth. 
We balance every year, whether we managed to meet all our com-
mitments, and expectations of all around us, and also our own 
expectations. With full responsibility and awareness of your trust 
we consider, what has been IMPULS, Endowment Fund doing in 

the last year – whether the direction of our way was good, or did 
we get lost; and whether our way was straight, and meaningful.
Further support, common path, and deepening relationships, 
projects where you have been taking part in, and which you so 
enjoy as we do. The same direction and fulfilment of the motto 
“Together against MS, or Life Does not End with MS”, tells us that 
you want to go together with us onwards. This gives us hope that 
we can move the earth together.
We thank all that have a kind heart for their help, for all the mo-
ments when you supported us, in whatever form. We thank you 
for the moments when you have found the right word, the right 
level, and when you were a fixed point for us.
I wish you that your ways have a clear direction and goal, and to 
find a fixed point and a lever long enough if necessary … I wish 
you that you meet people you want go forward with, as we  
have met.

For IMPULS, Endowment Fund
Kateřina Bémová

1 / A Few Words to Start with 

Dear friends of IMPULS, Endowment Fund,

This Annual Report has been approved by the Managing Board  
of IMPULS, Endowment Fund, on June 19, 2018.
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Multiple sclerosis is incurable. It is a disease of young people. Most often, it is diagnosed at the beginning of their professional and 
family life. At the same time, the most important thing is an early diagnosis and a rapid implementation of biological treatment.
But how could a young person who never came across the disease get the idea that he has the symptoms and that it is necessary to 
visit a specialist (neurologist)? Therefore, we have focused on public awareness.
Not everything the MS patients need is financed by public health insurance. Generally, not everything what people with MS can do 
for themselves and what they should do is known. Here, the public awareness mingles with projects that enable the patients to 
live a quality life despite the MS. The joint influence is presented bellow in the presentation of individual areas of support. Here, just 
shortly, we will present individual activities from the point of view of measurable indicators that quantify a given activity.
The change, we are trying to achieve, is to broaden basic awareness about the manifestations of the disease, to expound possibilities, 
and to enable people not to fear to tell at work, and in their neighborhood “I have multiple sclerosis”.

2 / Starting Points and Challenges

… and what have we done in this area

4 projects with republic-wide effect

409 articles, interviews, broadcasts

4 350 participants

59 837 263 ratings, readings

systematic work with media

/ Publishing of press releases about current issues,  
  incentives to journalists
/ Direct presentation in media
/ Organization of a press conference

public awareness and professional events, 
organized directly by impuls, endowment 
fund, or with its cooperation

/ We published 36 press releases concerning individual events.
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outcomes:
/ 80 outcomes with ratings of 14 378 061 – MaRS 2017, statewide
/ 95 outcomes with ratings of 4 819 054 – MaRS 2017, regional
/ 53 outcomes with ratings of 16 452 344 – Press Conference concerning ReMuS Register
/ 132 outcomes with ratings of 21 169 180 – Let’s light up the Czech Republic, and the World MS Day
/ 49 outcomes with ratings of 3 018 624 – Let’s light up the Czech Republic Autumn round and a Children’s competition

mission of impuls, endowment fund is:
 
… to alleviate the present of patient's with multiple sclerosis by supporting a complex and 
quality rehabilitation care in specialized centers.

… to give them a chance for better future by supporting science, and research not only in the 
form of register remus that can be used both in research of the disease, and in development of 
new medicines.

… raising of public awareness, to change the view of the disease over time.

“Past changes according to the present. If the present changes,  
our view of the past changes, too.”

Bohuslav Martinů
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what do we deal with and how do we deal with it,  
and what have we already accomplished

For 17 years we have been enjoying every project that we have brought into live, and which will help there where a lack of public finances 
is. There are tens of projects. Some of them have a short-term character. But we have managed to finance vast majority of them steadily 
for several years.

support of a complex treatment of multiple sclerosis
Part of a complex treatment is the support of physiotherapy, psychotherapy and rehabilitation. It is impossible to separate completely 
the support of MS Centers and the support of therapies. We wanted to point out the importance of individual therapies and also their  
relation and interconnection. Therefore, contributions from the Endowment Fund are directed where public finances fall short.

physiotherapy and rehabilitation
The basis of a successful treatment of multiple sclerosis – as we already know – is regular exercise and a good physical condition.
Individual outpatient care, rehabilitation on the bed, group rehabilitation exercise (supported by the General University Hospital in Prague, 
since 2011), based on a round training appropriate for the MS patients. The thought of a 24 hour marathon of exercise for MS, came up 
just during such therapy.

psychotherapy
It is not a joyful experience being diagnosed with multiple sclerosis. Many times, newly diagnosed patients need a space to share their 
emotions. They need somebody who is listening and accompanying them. They can go to the psychotherapist for support, for informa-
tion, to weep, to think over, to look for answers, to line up the thoughts, find motivation and strength. Psychotherapy helps the patients 
to accept the new life's situation, unbinds from the pathological process and gives space for the consciousness of the relation between 
the body, emotions and life events. In this way develops personal strength to realize new solutions and to the creation of a satisfactory 
way of life. As in the case of physiotherapy, psychotherapeutic care is not wholly covered by health insurance. Interconnection of physi-
otherapy and psychotherapy by including aromatherapy, music therapy, and dance therapy happens during intensive weekend meetings 
called “Body Meets the Soul”.
IMPULS, Endowment Fund, supported physiotherapy and psychotherapy – directly by endowment contributions and  
support of projects in regions, and also with projects “Body Meets the Soul” and MaRS, 24 hour marathon of exercise – with  
the amount CZK 1,346,928. The sum comprises a paid out amount of CZK 289,284 assigned to sustain physiotherapy in the 
year 2018.

public awareness and education – let’s change our view
In the age of information technologies, the term “awareness” is perceived as superfluous. In case of multiple sclerosis, the disease 
affects wide range of people around the patient. And unfortunately, there are still myths and misleading information concerning not 
only the disease itself, but also the treatment. Very important is an early diagnosis, and implementation of an appropriate treatment. 
And in this way slowing down, or halting of progression of the disease, by putting emphasis on physical activity, information for young 
people, supporting those who are losing strength and optimism. Each activity organized by IMPULS, Endowment Fund, bears some of 
these emphases in itself.
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3 / Why IMPULS, Endowment Fund

establishment, and goals of impuls, endowment fund
IMPULS, Endowment Fund, was founded on April 6, 2000, as the first endowment fund focusing on the issue of cerebrospinal multiple 
sclerosis, and helping people with this diagnosis. Areas of activity are exactly defined in the Statute and foundation charter. The goal is 
and also will be a transparent distribution of financial means gained on the projects in order to cover the need of the largest number of 
patients with MS possible.
Although we know that it is impossible to do everything, our projects aim further and we hope that a day will arrive when science and 
research, and development of new drugs will advance so, that incurable multiple sclerosis will be a matter of history.

We thank to all who help IMPULS, Endowment Fund, to bear this hope onward.

impuls, endowment fund, is a member of the association of endowment funds donor forum and 
it is a holder of the mark of quality of the donors forum.

Name:  IMPULS, Endowment Fund
Seat:  Kateřinská 30, 128 08 Prague 2
ID No.:  261 69 428
Establishment:  6th of April, 2000, registered in the Czech Endowment Register, section N, insert 325, 
 by the Prague City Court.

In 2017, IMPULS, Endowment Fund, supported public awareness including own activities organized on the occasion of the 
World MS Day – Open Door Day MSC, Prague 2, Concert with the Motto “Together against MS, or Life Does not End with MS”, 
Spring and Autumn “Let’s light up the Czech Republic” with total amount of CZK 1,484,229.
We firmly believe, the day is approaching when the verdict “Non-curable Disease” will change into the statement that a remedy already 
exists… Therefore, the effort concentrates on data gathering, and collecting of important information.

Future – IMPULS, Endowment Fund, spent CZK 5,704,302 on the Project for Support of Science and Research,  
ReMuS – Register of Patients with MS.
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founders of impuls, endowment fund, and their deposit  
in equity

Zdena Hadrbolcová Deposit CZK 1,000 
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Deposit CZK 1,000 
prof. ThDr. Jan Heller Deposit CZK 1,000 
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Deposit CZK 1,000 
JUDr. Cyril Svoboda Deposit CZK 1,000 
JUDr. Martin Šolc Deposit CZK 1,000 
Ing. Jaroslav Zika Deposit CZK 1,000

management, and controlling bodies of impuls,  
endowment fund, as of 12/31/2017

Managing Board
Chairwoman of the Managing Board: Ing. Kateřina Bémová
Members of the Managing Board: Ing. Jiří Hrabák 
 MVDr. Hana Navrátilová
 JUDr. Martin Šolc
 Adam Blecha

All members of the Managing Board performed their function all along without any claim on financial remuneration.

Executive Director of IMPULS, Endowment Fund
Ing. Kateřina Bémova assumed the executive authority as chairwoman of Managing Board.

Director of Project of ReMuS, Statewide Register of patients, IMPULS, Endowment Fund
Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Contacts
Website: www.nfimpuls.cz, www.multiplesclerosis.cz
E-mail: info@nfimpuls.cz
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bank accounts of the endowment fund impuls 

Current account of IMPULS, Endowment Fund: No. 19-2833670227/0100
Current account is conducted by Komerční banka, a.s., Budějovická 1667/64, 141 00 Praha 4. Chairwoman of the Managing Board, 
Ing. Kateřina Bémová, and member of the Managing Board MVDr. Hana Navrátilová, upon power of attorney, have signing authority to the 
account. The account has been opened at the establishment of IMPULS, Endowment Fund, and is used until now as communication ac-
count. It serves to cover expenditures of the Endowment Fund, to receive financial donations, and to provide endowment contributions.

Account for Public Collection of the Endowment Fund IMPULS No. 2107056767/2700
This account is conducted by UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch office Na Pankráci 58, 140 00 Prague 4.  
It has been opened for purposes of public collection that started on 4/16/2010. On 5/14/2013, by the Decision of the Municipality of the 
capital city Prague this collection has been prolonged for an indefinite period of time. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing 
Board, and Mgr. Jana Vojáčková, MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account, and also Marcela Nováková. 

other accounts of the endowment fund

Current Account No. 2600340999/2010
On 12/5/2012, a current account was opened by Fio banka, a.s., branch office V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, for purposes of the 
project ReMuS, Register of Patients with Multiple Sclerosis. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, and Mgr. Jana 
Vojáčková, MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account.

Current Account No. 3500892555/2010
On 11/12/2015, a current account was opened by Fio banka, a.s., branch office V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, for purposes of pay-
ments of grant projects. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, and Mgr. Jana Vojáčková, MBA, upon power of attorney, 
have signing authority to this account.

Account No. 8888999000/2010
On 2/28/2017, a current account was opened by Fio banka, a.s., branch office V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, for purposes of payments 
of the project “Let’s light up the Czech Republic”. Chairwoman of the Managing Board, Ing. Kateřina Bémová, and Mgr. Jana Vojáčková, 
MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account.
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Account No. 2104595466/2700 
This account was opened on 6/21/2013, by UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch office Na Pankráci 58, 140 00 Prague 
4, as a current account for non-profit organizations. A term deposit and an asset account with securities for purpose of higher valoriza-
tion of financial means of the Endowment Fund IMPULS, were set up on this account. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing 
Board, and Mgr. Jana Vojáčková, MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account, and also Marcela Nováková.

Account No. 2109805880/2700 
This account was opened on 12/12/2013, by UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch office Na Pankráci 58, 140 00 Prague 
4, as account conducted in EUR for purposes of payments concerning foreign projects. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing 
Board, and Mgr. Jana Vojáčková, MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account, and also Marcela Nováková.

Account No. 2112438612/2700
This account was opened on 12/8/2015, by UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch office Na Pankráci 58, 140 00 Prague 
4, as account conducted in AUD for purposes concerning payments for foreign projects. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing 
Board, and Mgr. Jana Vojáčková, MBA, upon power of attorney, have signing authority to this account, and also Marcela Nováková. Closed 
on 6/23/2017.

forms and types of donations
 
Financial Support
Transparency, purposefulness, and effectivity are priorities followed by the Endowment Fund IMPULS when using the gifts received. The 
purpose of the Endowment Fund is to collect financial means, and to distribute them purposefully for projects concerning multiple sclero-
sis. When the Endowment Fund receives a gift, it uses it according to the will of the donor for the specific project, or it will assess the gift, 
and (with respect to the aims of the Fund and the height of the contribution) it will choose the most appropriate target project that will 
help the maximum number of patients. Donors will get the feedback about how the donation was used.
IMPULS, Endowment Fund, appreciates every financial help regardless its height. However, if a non-profit subject wants to help in the 
long-term, it cannot get along without donors who contribute regularly. Their contribution is more than a gift. It is a manifestation of 
good will and trust in the sense of supported projects.

Let’s Change the Future Together with us  
– Donate Regularly
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Thank you all.

bank transfer
Bank transfer to the account number 19-2833670227/0100

donor sms as a standing support:
DMS TRV IMPULS 30 to the telephone number 87777. The price of one DMS is CZK 30. Endowment fund IMPULS will receive CZK 29.
DMS TRV IMPULS 60 to the telephone number 87777 The price of one DMS is CZK 60. Endowment fund IMPULS will receive CZK 59.
DMS TRV IMPULS 90 to the telephone number 87777 The price of one DMS is CZK 90. Endowment fund IMPULS will receive CZK 89.
It is possible to call off the standing support by sending an SMS in the form STOP IMPULS.

one-time dms in the form:
DMS IMPULS 30 to the telephone number 87777 The price of one DMS is CZK 30. Endowment fund IMPULS will receive CZK 29.
DMS IMPULS 60 to the telephone number 87777 The price of one DMS is CZK 60. Endowment fund IMPULS will receive CZK 59.
DMS IMPULS 90 to the telephone number 87777 The price of one DMS is CZK 90. Endowment fund IMPULS will receive CZK 89.
For more information see www.darcovskasms.cz. 

On June 22, 2017, the Czech Charity Crowdfunding Portal Darujspravne.cz, became a unique online fundraising platform in our country, 
with all the instruments, that the world digital fundraising offers – from long-term online fundraising, to short-term crowdfunding pro-
jects of non-profit organizations.
Online through PaySec, Credit Card, Portal Darujspravne.cz
Online donation through the webpage www.nfimpuls.cz, using payment interface or a card.

material and volunteer support
We appreciate every hand that has been stretched out, and the help of friends around us. Every help is not only welcomed, but also very 
important, and often it brings the right impulse in the right place.
It took many hours, and much energy, of many of our friends because all who support us became our friends. Without them, our journey 
would be desolate, sad, and very short.
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4 / Activities in 2017
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taekwondo tournament, prague 9, february 18, november 26

Traditionally, 2017 events began with a tournament in martial arts. Kangsim Knights interconnected sporting tournament with awareness 
of multiple sclerosis, with advertising the Endowment Fund, IMPULS, and also with a collection. A gym full of joy and smiles, what could 
we desire more… The proceeds amounting to CZK 9,051 was dedicated to the support of rehabilitation and physiotherapy of MS patients.

mars 2017 – 6th year of marathon with multiple sclerosis, march 3–4

MaRS is a 24hour marathon of exercise, when teams throughout the whole Czech Republic, and also abroad are doing exercise to support 
people with multiple sclerosis. Different places, different forms of sporting disciplines appropriate for MS patients, different participants 
(not only patients, but also their families, friends, physicians, nurses, and therapists) – that is MaRS, in short. The main goal is a motiva-
tion to an active approach to self, a healthy lifestyle, and a regular movement. Are we running from Marathon to Athens (42.195 km) or 
from Athens to Sparta (246 km)? In some of these places, there is the real origin of Marathon … Anyway a long-distance run symbolizes 
a long-run for all whose life companion is MS. So the last appeal to all the enthusiasts, whether they have MS or not.
Each year, more and more people join the event. In 2015, exercises took place in 12 cities. In 2016, already in 23 cities; in 2017, it was 
33 places in 6 countries, in total (which is a record-breaking number).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Overview of Activities in 2017

“In order to live fully, it is necessary to be in constant movement;  
only then can each day be different from the previous.” 

Paulo Coelho

84 194

1 11 12 23 33

MaRS over the years

630 876 1940 3244 number of participants

number of cities
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In the Czech Republic, 2,262 participants joined the marathon actively, and together with abroad, there were 3,244 participants.  
Tents of others cheered for, and supported…
In total, 175 articles and broadcasts with high ratings have been released about the 24hour marathon MaRS 2017.
As every year, total proceeds amounting to 252,353 have been dedicated to the support of physiotherapy.
Building of bridges between people, cities, connection, and sharing, and helping others is what the Marathon MaRS brings in itself every 
year. Again, the host of the Prague Marathon was the sport center FitnessAction. After a ceremonial opening, and some interesting talks, 
it sent forward an imaginary baton that the individual cities were handing over in the course of 24 hours. Many cites connected through 
television screen exercised together for a while, encouraged themselves and people who were doing exercises shared their joy from move-
ment. Without all those who took part – all partners, team of physiotherapists, students together with psychotherapy, teams of those 
doing exercises (and those who were exercising by night, hats off to them), Marathon MaRS would not have been such a great event. 
And accompanying program? Full of interesting games, designing of mandalas, corner of beauty for all women, traveler presentation 
(with the tireless photo documentation of Zajíc on the journey). And in the end, as an encouragement and thank to all, a great concert of 
Maranatha Gospel Choir. We are thankful to all of this for the great atmosphere during all the 24 hours. 
We thank all for the preparation, help, and support. And we thank Roman Kvapil without whom there would be no Marathon MaRS.  
Petr Štěpánek, Mayor of Prague 4, and deputy mayor Iva Kotvová, granted the patronage and care of the Marathon MaRS.  
Pavel Bělobrádek, deputy chairman of the government, for science and research, took over the republic-wide patronage.
Marathon MaRS in an event where everyone can take part at least for a while.
… and so, if you have time, join us the next year to live in full with those who want keep moving even though they have  
multiple sclerosis.

beneficial event for impuls, endowment fund, on research and support of people with ms, 
hradec králové, april 6

As a gift for its 17th birthday, IMPULS, Endowment Fund, received a concert from the Philharmonic Orchestra Hradec Králové. Concert hall 
resounded compositions from Verdi, Stravinsky, Tchaikovsky, and Brahms. The choice of compositions, and the accompanying speech of 
the director of the Philharmonic Orchestra Hradec Králové, Václav Derner, created a unique atmosphere of the evening. 
The collection amounting to CZK 33,646 supported the project Register of MS patients (ReMuS).
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world ms day, topic: “life with ms is difficult, every day 
brings new challenges that need new decisions.”, may 31, 
prague

Many supporting events with a common denominator – public awareness – take place 
during the World MS Day throughout the Czech Republic. All the events are shared and 
those that take place in Prague, are a part of a common platform of all who care about 
people whose unwelcomed companion is multiple sclerosis.

open door day in ms center by general university hospital  
in prague 2

Just a few courageous personalities are not afraid to speak openly about their experi-
ence, and can encourage others, and motivate them that despite an incurable disease 
a person can live a full-blown life. Consultation with physicians, and other specialists, 
possibility to try neurostimulators, or mobile application, help the MS patients. The dis-
ease is not an invariable – it changes always. And this gives a large space to influence it.

charity concert for impuls, church of st. simon and st. jude, prague 1, april 20

It is already few years that a charity concert has been supporting 
psychotherapy which is not financed from public insurance. World re-
nowned artists together have voiced support for through music – said 
the first lady of Czech viola, Kristina Fialová, during the concert. Her 
music guests who pleased the full hall, were Václav Hudeček, legend of 
Czech violin; Petr Nouzovský, violoncellist; and the group Barocco sem-
pre giovane. The program has been drawn up especially for this even-
ing. Baroque and romantic compositions of Mozart, Vivaldi, Tchaikovski 
and interesting setting of instruments – viola, violin, and violoncello 
accompanied by a chamber ensemble of young artists underlined the 
unique evening in an original way.
Selling exhibition of photographs from students from Secondary 
School of Technical Communication Engineering, Panská street, in 
Prague, and a charity sales booth of IMPULS, Endowment Fund, contributed to the proceeds of the evening.
Long-year general partner of the concert, Unimex Group Company, handed over a checque of CZK 350,000. Together with the concert 
performance in the Prague Church of St. Simon and St. Jude, it amounted to CZK 400,803 in total.
Milan Štěch, chairman of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, held patronage of the concert.
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concert, prague crossroad, prague 1, “together against ms, or life does not end with ms”

This was the motto of a nontraditional evening in which the MS Day culminated. In the 
frame of opening an imaginary door about the disease, a common project of patients’ or-
ganizations – citizens’ association SMS, ROSKA UNION and IMPULS, Endowment Fund, was 
the concert and the premiere of a short documentary film. “Disseminated World” is a gradu-
ate’s film of the students of SPŠ ST Vojta Staněk and Filip Tatar. …how to introduce better 
the life with MS and to draw attention to the difficulties of the disease and alert young 
people who have not come across it yet, and for whom such information could mean an 
essential change in the quality of their life, rather than a direct testimony of a person who 
already struggles with the disease.
And also music that caressed the soul; music that makes a person dance, music that 
warmed every heart. Although everyone is different, they met in one accord to encourage 
people with MS.
Pavel Šporcl, Hana Robinson and Helena Zeťová. Artists who despite their workload of con-
certs found time and supported those who do not give up.
Pavel Bělobrádek, deputy chairman of the government, took over the patronage of the con-
cert. Guarantor of Expertise of the event was SKNIL ČNS ČLS JEP.

“let’s light up the czech republic” – spring and autumn, 1st year of awareness compaign,  
české budějovice; jihlava; ostrava; prague; teplice; june 6

… unpredictable, elusive, varied, creeping, tiring, paralyzing, restricting, tingling, defocusing, noncontagious, incurable with-
out a clear cause, however, not hopeless… So, the MS through the eyes of patients. 
Sunflower seeds represent individual patients – each one of them is unique in his struggle with the insidious disease. Sunflower petals 
represent activities of IMPULS, Endowment Fund, and, at the same time, individual patients’ organizations ROSKA. Sunflower stalk rep-
resents healthy population against which people with MS need to lean. Leafs on the stalks represent outstretched, helping hands. Every 
morning the sunflower turns its face towards the sun, it goes to meet a new hope, as the patients with a serious diagnosis do.

Project Let’s light up the Czech Republic, like the 24hour Marathon MaRS, intercon-
nects the worlds, and opens new possibilities for all: Sick people and their families, 
and for all the others to whom it shows that here are people who despite their dis-
ease are brave, and wrestle with the it.
The main aim is to spread awareness about the disease, its symptoms, and pos-
sibilities that the patients have – And to destroy the myths, and taboos, and half-
truths concerning MS; to get rid of out outlived superstitions, and also to point 
out the problem of underestimating the disease. On the same day, and in the same 
hour, in five locations, gathered those who wanted to stand on the notional start-
ing line of the fifth year. They planted a symbolic hope – in order for it to grow, and 
to thrive. Every sunflower planted had many smiles behind…
Happening of planting sunflowers of the project Let’s Light up the Czech Republic 
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touched the hearts of the participants, and inspired others to plant their own sunflower (did you also plant one?). From here it was just 
a step to a children’s competition – to draw, to photograph their own sunflower – and to send us the pictures…
And so photographs began to come to us, and then pictures – one prettier than the other. All of them were full of joy and optimism. 
Every work held also another message: “Yes, we are not unconcerned of people around us. We are not unconcerned of people whose life 
companion is an incurable disease.
In autumn, we went to the regions to reap what we have sown. Announcement of the results of the competition took place. Expert 
jury assessed all the photographs and pictures. It was difficult to choose the best of the best… how to choose only a few where you 
are inclined to choose all of them. First place in the photographic competition occupied the 4th grade of the elementary school and 
Kindergarten Chodov, Prague 4 and graphic part won the girls from the 8th grade of the elementary school of M.Šolle in Kouřim. 
We carried the award also to the children in elementary school Prague–Radotín, and Kindergarten Mašinka in Jihlava. We are very proud of 
all the children and we thank all of them very much!
Albi Czech Republic Company dedicated games for the winners, we thank for support.

5th year of multi-branch professional conference ms 2017, brno, june 16–17

A conference with the topic “Genetics, Paediatrics, Pregnancy, and MS”.
We participated in the two day event for non-medical, health personnel of MS Centers and neurology departments with the presentation 
called “MaRS 2017 – Development and Accomplishments”. Why MaRS and how important is the motivation to exercise. And how to moti-
vate? To put on shoes and go to exercise with those for whom a good physical condition means a good and quality life.
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“Be like the fountain that overflows not like the cistern  
that merely contains water…”

Paulo Coelho

“body meets the soul”, recreational facility by jetřichovice, spring and autumn

The project runs continuously from October 2011. By the end of 2017, even 11 stays took place. Annual cycle of intensive group therapy 
“Body Meets the Soul” consists of three community weekend meetings. “Life cycle” with help of dance therapy and elements of theater 
techniques and psychodrama teaches the patients how to live better with the symptoms of the disease. “My Disease and Me” with the 
help of art therapy suggests how not to be overrun by the disease. The third, and initially the last meeting of the work group, called 
“Communication in Motion” implements everything in a big picture of working, and personal life. Under the tutelage of experienced 
therapists, MS patients try to realize the connection between the mental and physical aspect of their personality.
For the graduates, the project has been extended by a fourth weekend with the topic “Stress” that is topical for everybody. The life did 
not come to an end and further possibilities to work on self is a big challenge. The fact that one of the factors involved in developing MS 
is stress is well known. But a life with a chronic disease is stressing also for the family and nearby people. The weekend brought answers 
to many questions, and also a lot of useful views on further life of all. Every participant left with the awareness that stress does not have 
to govern our lives…

15th year of the exposition “cesta za duhou” (“journey to the rainbow”),  
prague 2 city district

Come with me for a while to a sunny day 15 years ago. Gallery Atrium hosts “Cesta za duhou” (“Journey to the Rainbow”), and only few 
know what it is. Introductory word, music, atmosphere, admiration to joy, and also to sorrow, emanate from every exhibited piece. And 
then a moment comes, that will accompany me onwards, and which I will never forget. Skiers, an object, a statue… skiing hill with minia-
tures of skiers. Some go downhill, some are still on the top, here and there some are lying on the ground so as they fell down. Everything 
is so real that you almost felt the smell of snow. And a little inconspicuous text was saying – I will never ski…
“Journey to the Rainbow” entered into the hearts of all who, now and then, have the possibility to walk on it, at least for a while. With 
those who do not give up, who did not choose their way but they go forward bravely. With those who are not afraid and with what are 
they opening in their works, they are helping the one who is still collecting courage to cope with the hill called multiple sclerosis.
I wish all to manage to surmount that hill and to descend it on skis, at least in their thoughts. That they managed to be a fountain that 
overflows. And to everyone I wish to meet his skiers.
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… and yet we would like to share with you some joyful news: 

global challenge and virgin pulse and journey around the world in 100 days 

Our life is gaining momentum, and it is obvious in both working and personal life. We don’t have the “reset” button. But it is within our 
strength to change the approach – to stop, and to slow down for a while.
We joined the teams all around the world and we “paced” to support healthy lifestyle. In total, IMPULS, Endowment Fund, team did  
4262 km. in average 9,973 steps per day, and we took the 122. place in the world (ranking among teams 23 064).

p.f. 2018 – new year greetings card from children of elementary school m. šolle, kouřim.

I hope, that all who read as far as here began the Year 2018 with the New Year’s wish the children from the elementary school in Kouřim 
drew for you…
The topic was a winter landscape. And the wish hand in hand with the text and picture directs our vision, and desires to the moment 
when the day will come when the multiple sclerosis will be a curable disease. Like when the spring replaces the winter.
We thank all the school, all the children and their teachers who guide the children to the art of opening eyes and see things how they  
really are. But at the same time they lead them with trust and hope without fear. Thank you, children. Thank you to all the school. 

rabbits on the journey and a calendar that helps

For the whole year, photographer Aleš Zajíček (“Rabbit”), together with Jana Svobodová, accompanied us with his pictures, and incredible 
energy. The photographs of Aleš accompany for the whole year the ones who had the luck to get the calendar.
Also the calender for the next year will delight every eye, every heart, and will caress the soul. Rabbits on the Journey, we thank you for 
your invincible strength you are giving fistful around. Thank you for your great invention, lot of joy that is enough for all around you. May 
you continue to thrive, may everything you share with smile come back to you in abundance…
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5 / Financial section
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list of endowment contributions approved by the managing 
board and paid out in 2017 

… including Endowment Contributions Paid out for Project ReMuS, Register amounting to CZK 1,105,690 in total.

Returned the underspend endowment contributions made up CZK 131,643 in total. Then in 2017 we paid out contribution  
of CZK 289,284 assigned to sustain physiotherapy in the year 2018.

Recipient of Contribution Purpose CZK

District Charity Červený Kostelec,
Home Centre St. Joseph in Žireč
Seat: 5. května 1170, 
549 41 Červený Kostelec
ID No. 486 23 814

Full-Area Transportation Equipment –  
Partial Financing

136,000 

Hospital České Budějovice, a.s.
Seat: B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
ID No.: 26068877

Center for Demyelinating Diseases,  
Support of Physiotherapy – Purchase of Rehabilitation 
and Exercise Tools  

33,000

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients – 
Reimbursement of a Part of Physiotherapists Wages 
Costs  

165,087

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients – 
Reimbursement of a Part of Physiotherapists Wages 
Costs  

124,197

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Psychologic Care for MS Patients -
Reimbursement of Psychotherapists Wage Costs  

373,880

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Support of Psychotherapy for MS Patients - 
Training Program Happy Neuron 

5,990
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Regional Organization  
ROSKA České Budějovice
Seat: Na Zlaté stoce 551/14 
370 12 České Budějovice 
ID No.: 65011732

Support of Physiotherapy 5,000

Regional Organization 
ROSKA Hradec Králové
Seat: Plácelova 1 257
500 03 Hradec Králové
ID No.: 70935971

Support of Physiotherapy 5,000

Regional Organization  
ROSKA Jihlava
Seat: Březinova 4064/136
586 01 Jihlava
ID No.: 75072769

Support of Physiotherapy 5,000

Regional Organization 
ROSKA Liberec
Seat: Americká 761/54
460 10 Liberec
ID No.: 65100395

Support of Physiotherapy 5,000

Regional Organization
ROSKA Ústí nad Orlicí
Seat: Čs. Armády 1 181
562 01 Ústí nad Orlicí 
ID No.: 69172234

Support of Physiotherapy 5,000

Regional Organization
ROSKA Žďár nad Sázavou
Seat: Mařákova 6
591 01 Žďár nad Sázavou 
ID No.: 65759826

Support of Physiotherapy 5,000

ASIANA, s.r.o.
Seat: Velflíkova 1430/8
160 00 Prague 6
ID: 49704362

Database of Patients with MS – Project ReMuS  4,036
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Tomas Bata Regional Hospital
Limited Company
Seat: Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
ID No.: 27661989

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS  

123,500

Hospital České Budějovice, a.s.
Seat: B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
ID No.: 26068877

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS  

110,000

Total CZK 1,105,690

Mgr. Lucie Suchá, 
Seat: Tomanova 1150/70, 
169 00 Prague 6 – Břevnov
ID No. 76617947

Therapeutic Weekend Programs
„Body Meets the Soul“ - 
return of underspend endowment contribution for 2016

13,132

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients -
return of underspend endowment contribution for 2016

86,614

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients -
return of underspend endowment contribution for 2016

29,208

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients -
return of underspend endowment contribution for 2016

2,234

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Physiotherapeutic Care for MS Patients -
return of underspend endowment contribution for 2015

455

Total Endowment Contributions Paid Out CZK 974,502
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donations and financial contributions  
to the endowment fund in 2017

in Total Value of CZK 5,911,979.30

Donations and Financial Contributions from Legal Persons, Exceeding or Equal to CZK 10,000

Aurum - Crystal s.r.o. CZK 25,000

Hennecke s.r.o. CZK 100,000

Merck spol. s r.o. CZK 850,000

Nadace AGROFERT CZK 100,000

Nadace ČEZ CZK 750,000

Nadace ČEZ CZK 558,610

NEXT REALITY GROUP a.s. CZK 40,000

Novartis s.r.o. CZK 1,000,000

PENTO Invest a.s. CZK 60,000

Perfecto design s.r.o. CZK 10,000

Sanofi-aventis, s.r.o. CZK 650,000

SPŠ sdělovací techniky CZK 13,755

Tango, spol. s r.o. CZK 30,000

Teva Pharmaceutical CR s.r.o. CZK 650,000

Tourma s.r.o. CZK 12,000

UNIMEX GROUP, a.s. CZK 350,000

Total CZK 5,199,365

Donations and Financial Contributions from Legal Persons, Lower than CZK 10,000

Total CZK 52,149.30
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Donations and Financial Contributions Exceeding or Equal to CZK 10,000 (Physical Persons)

Bělobrádek Pavel, MVDr., Ph.D., MPA CZK 80,000

Beran Marian CZK 25,000

Exner Filip, JUDr. CZK 50,000

Hitzger Jan, Ing. CZK 10,000

Miléřová Hana CZK 10,000

Skrip Marián CZK 10,000

Uher Tomáš, MUDr., Ph.D. CZK 34,000

Vojtovi Jana a Martin CZK 30,000

Total CZK 249,000

Donations and Financial Contributions Lower than CZK 10,000 (Physical Persons)

Total CZK 150,034

Donations and Financial Contributions from Donors that Don’t Want to Show Their Name

Total CZK 128,646

TOTAL DONATIONS AND FINANCIAL CONTRIBUTIONS CZK 5,779,194.30

Collection

Total CZK 132.785

TOTAL IN 2017 CZK 5,911,979.30
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endowment fund’s costs, control of expenditures,  
and economic result

In 2017, total operating costs of the Endowment Fund IMPULS amounted to CZK 535,466.

Personnel Costs CZK 347,608  

Other Indirect Expenses CZK 1,500

Materia CZK 30,768

Travel cost CZK 0

Other cost CZK 89,331

Accounting, Auditor and Other Services CZK 66,259

Income tax CZK 0

Total Indirect Expenses CZK 535,466

Possible Costs

50% of CZK 1,000,000 CZK 500,000

10% of CZK 105,690 CZK 10,569

Possible Total Costs in Compliance with IMPULS, Endowment Fund, Statute CZK 510,569

Real Costs CZK 535,466

Statute of the Endowment Fund IMPULS determines that in the given year total costs related to administration of the Endowment Fund 
must not exceed 50% of provided endowment contributions total value which is not higher than CZK 1,000,000 and 10% of the value 
which is higher than CZK 1,000,000.
Direct costs of the Endowment Fund IMPULS have not increased in this year, they stay at the same level despite of cumulative activities.
One of the reasons for the difference between the actual costs and the costs approved by the Status of the Endowment Fund 
IMPULS and what really has changed this year is the project of the RS patients register, called ReMuS.
In the first pilot stage the Endowment grants were paid and only at the moment when most of the professional centres moved on to  
the second stage of the project (i.e. the project not only complies with the expectation and yields returns to a lot of questions) the whole 
configuration was changed. The financing of the ReMuS register works in a new mode. Payments are transparently transfered  
to individual professional MS centers for data collection, nevertheless the Endowment Fund returns to every MS Center (which is the 
owner of its data) clarified and relevant data serviseable for other work. For science and research, to facilitate that every professional  
MS centre could work with these anonymized data and use them to assist all with MS. Independent Auditor’s Report for the Managing 
Board of the Endowment Fund for 2017. Financial Statements and Attachment of Financial Statements 2017
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financial statements and their approval

Accounting of Endowment Fund IMPULS is kept and financial statements has been prepared in compliance with Act No. 563/1991 Coll.  
on Accounting, as amended and executive measures related to it. Accounting book is kept by external accountant. 
Income tax return was and will be declared in compliance with the Law of the Czech Republic.

In its session held on June 19, 2018, Managing Board of IMPULS, Endowment Fund

1.  Reviewed and approved the financial statements as at December 31, 2017,
2.  Date of preparation of financial statements is May 5, 2018,
3.  Concluded that the financial statements provide true view on assets, endowment equity, receivables, liabilities, 
 financial position and economic result.

IMPULS, Endowment Fund
Ing. Kateřina Bémová, Chairwoman of the Managing Board
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This year, for the first time you are holding in your hands 
the Annual Report of Register ReMuS, as a separate part 
of the Annual Report of Endowment Fund, IMPULS (NF IMPULS).  
The reason thereof is that the Register ReMuS is one 
of the biggest projects of NF IMPULS. In fact, within five years of 
its existence, it became one of the five best registers dealing with 
multiple sclerosis, in Europe. It is a honor to rank among registers 
such as the Swedish, or Danish ones that are running for 50 years, 
or the French one which has been supported financially by the 
government for years.
May 20, 2013 –D-Day. The Day when Office for Personal Data 
Protection approved keeping of the Register ReMuS. This moment 
was preceded by a year of intense preparations when we tried to 
prepare everything as it should be prepared. Knowing that a pro-
ject which will follow up all the principles upon which IMPULS was 
founded – Support of science and research, Ensuring of long-
term duration, and helping people who did not cause their disease 
themselves – Is coming into existence.
What does the magic of the Register ReMuS consist of?  
The Register is a database that maps incidence of the disease – 
regardless where you live, what kind of treatment do you  have, 
what form of the disease is it; and regardless your age, and sex. 
The Register does not have any limiting conditions, and it includes 
all who allowed being included. Today, Register ReMuS is firmly an-
chored not only in the cognizance of all who are touched by the un-
welcomed friend Multiple Sclerosis, but also by those who patiently 
insert the data into the Register, every day.  
It is also interpolated into the cognizance of those who have con-
tributed to its establishment, and duration, and those who daily 
dedicate their time to the Register. It is a common way for all who 
are not unconcerned about the destiny of people living among us.  
Thanks to all of you, the Register ReMuS is perceived by state au-
thorities as a respected source of information, today.

It is always necessary to say “thank you” because a person can 
do anything alone. To say “thank you” for help, for counsel, for 
giving a helping hand, for a contactprovided, for resources sup-
plied, and for whatever that can be helpful. There are many who 
deserve our “thank you”. Let’s name at least some of them. A big 
“thank you” belongs to the attorney's office Kocián, Šolc, Balaštík 
which for five years, in the frame of its pro bono activities, has 
been accompanying us through the difficulties of paragraphs, 
and which stands behind the firm foundations of the Register. We 
thank doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., Guarantor of Expertise 
of the Register ReMuS, for her great endeavor, time, and expert 
knowledge. For five years, she has been cooperating in the devel-
opment of the Register without any claim on financial remunera-
tion. Without her the Register ReMuS would not exist  
in Europe, today. 
The opportunity of publishing new information on the webpage 
www.multiplesclerosis.cz, is possible only thanks to Stáňa 
Beyerová, the author of this source of information who also in-
vited her husband Tomáš to this beneficial cooperation. A “thank 
you” belongs to my team that faces every new task with great 
enthusiasm and energy. And perhaps the biggest “thank you” 
belongs to our patients who understand the relevance of the 
Register and provide their data without any claim on remunera-
tion. So we can use the data for the benefit of future genera-
tions, too.

I wish you such a great and maybe even greater joy, as we do 
have, from the biggest research, and statistic project in the area 
of multiple sclerosis in the Czech Republic.

Your
Jana Vojáčková

1 / A Few Words to Start with 

Dear Friends,



120

Establishment of the Register of patients with multiple sclerosis is a result of an almost ten year long endeavor of both professional, and 
lay society – an endeavor for a better future of people who are bearing bravely, and without grumbling their heavy burden.
In the Czech Republic, there is an estimated 22 thousand patients with this diagnosis. Nobody knows the exact number so far. Every day, 
two people are diagnosed with multiple sclerosis. In most cases, they are young people on the threshold of their professional and private 
life. That is also a reason why creation of the Register ReMuS is worthwhile – to help science, and research to find a medicine so that we 
all could say that this incurable disease is a thing of the past.
Goal of the statewide Register of patients with multiple sclerosis, ReMuS, is acquiring information about the prevalence, and incidence of 
the disease, seriousness of the disease at the time of diagnosis, and the course of multiple sclerosis, their clinical symptoms, incidence of 
relapses, progression of the disease, treatment of MS, disability, diseases associated with MS, and causes of death.  
The goal is to provide outcomes for following the costs, and efficiency of health care, and medications, assessment of information for 
healthcare payers, and other public institutions, and producers of medicines, assessment of MS seriousness, and its socioeconomic im-
pacts for scientific, epidemiologic and statistical purposes.
Based on the data gained, it will be possible to find out risk factors for both, incidence of MS itself, and for non-efficiency of treatment 
and a faster MS progression. Information on the course of MS will enablethe payers of healthcareto make a better planning of financial 
means that are necessary for treatment of this disease. Information about effectivity of treatment also helps the doctors to choose bet-
ter the treatment and, to change it, if necessary.

2 / Establishment, and Goals  
of Register ReMuS

Part of the Register ReMuS in 2017,  
were the patients with multiple sclerosis: 

that signed the informed consent with 
processing of their personal, and clinical data  
in the Register ReMuS, and were treated in one 
of the specialized MS Centers involved.



121

Founder of Register ReMuS is IMPULS, Endowment Fund, which acts as owner of data, administrator of the Register, and its operator. 
Based on a common memorandum on Cooperation, Section for Clinical Neuroimmunology and Liquorology ČLS ČNS JEP (SKNIL) assumed 
the role of Guarantor of Expertise.

Contacts

Webpage: www.multiplesclerosis.cz 
E-mail: info@multiplesclerosis.cz, janavojackova@gmail.com
Tel.: +420 604 232 583

4 / Bank Account of Register ReMuS

current account no. 2600340999/2010
On 12/5/2012, a current account was opened by Fiobanka, a.s., branch office V celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, for purposes of the project 
ReMuS, Register of Patients with Multiple Sclerosis. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, and Mgr. Jana Vojáčková, 
MBA, have signing authority to this account, upon power of attorney.

 
5 / Financial Collateral of the Register ReMuS
ReMuS Register is fully financed from the sources of IMPULS, Endowment Fund. Its running cannot do without donations, and grants. 
Each contribution is a manifestation of trust in this project. Also the initiator of the Register puts his means into it. In fact, he regularly 
dedicates proceeds of the neurological symposium Jedličkovy dny to the running of the Register.

Project Manager of Register ReMuS
Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Guarantor of Expertise of the Register ReMuS
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

3 / Founders, and Controlling Bodies  
of Register ReMuS, as of 12/31/2017
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Each year, we enjoy every little thing that we accomplish because a big work consists in details. We enjoyed the trademark No. 357353 
that the Industrial Property Office granted us. The trademark enhanced the importance of the Register. We enjoy the increasing number 
of data in the Register that was eight times higher, as of 12/31/2017 than in its beginnings. We are glad about the involvement of all the 
15 MS Centers in the Czech Republic, because all the 14 regions are covered so. Twice a year we always enjoy new data that are sent to 
the Register. Once in six months, we regularly process 33 final reports. Why so many? Each specialized center out of fifteen in total that 
are contributing to the Register receives from us its own data in a cleaned and processed form.  
In combination with location of the specialized centers, 14 regions means 17 additional reports. Statewide processing yields another two 
reports. The last report is the English version which is also available on the web page www.multiplesclerosis.cz.
In the last two years, the Register is opened for the use of data by commercial and academic spheres. In 2017, we processed another 
three outcomes on specific medications that broadened therapeutic possibilities for patients with multiple sclerosis. As at the date of 
this Annual Report, two outcomes for academic sphere were still under construction.

what are the present results of the register? 
According to the last outcome from the Register ReMuS, on 12/31/2017, the tenth export of data into the Register ReMuS took place. 
Afterwards, an analysis of data followed that focused on the period from 1/1/2017 to 31/12/2017. In the period assessed, data of DMD/
IVIG patients from 15 MS Centers are a part of the Register ReMuS. These MS Centers are located in: General University Hospital in 
Prague, Hospital Teplice, Hospital Jihlava, University Hospital in Motol, University Hospital in Plzeň, Regional Hospital Pardubice, University 
Hospital in Ostrava, University Hospital in Královské Vinohrady in Prague, Thomayer Hospital in Prague –Krč, University Hospital in Hradec 
Králové, University Hospital Brno Bohunice, University Hospital, Olomouc, Hospital in České Budějovice, St. Anne's University Hospital in 
Brno, and Tomas Bata Regional Hospital in Zlín. Data on non-DMD patients are available in 8 MS Centers – General University Hospital 
in Prague, Hospital Teplice, Hospital Jihlava, University Hospital in Plzeň, University Hospital, Ostrava, Thomayer University Hospital in 
Prague – Krč, University Hospital in Hradec Králové, and Hospital in České Budějovice. These MS Centers are not in the initial two-year 
long phase anymore (they have been putting in the data of the patients for more than two years), and at the same time, they sent to the 
Register data of 20 non-DMD patients at least. MS Centers put data of their patientsin the Register continuously. By 12/31/2017, which 
was the day of the export, there were data available on treatment of 10 666 DMD/IVIG patients, and 2 337 non-DMD patients. After elimi-
nation of patients without current data, the data of 10230 DMD/IVIG patients, and 2019 non-DMD patients from all the Czech Republic 
entered into the analysis. 
The main part of the analysis has been performed for patients of the DMD/IVIG sub-group. 71.7 % of patients in the Register are women, 
average age at the time of the last visit is 41.8 years and 31 years at the time of the onset of the disease. 99.7 % of patients were older 
than 18 years at the time of the last visit. In the Register, there are data of patients from all the regions of the Czech Republic. 73.9 % of 
patients are able to work (they are in full-time employment, orin part-time employment), and 34.1 % are in disability pension of 1st-3rd 

6 / Activities of Register ReMuS
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degree. The most numerous group as to the degree of disability, are patients with EDSS between 1.5 and 2.  
In 2017, 154 patients with MS delivered a child (2.1%).
Criteria used for description of non-DMD patients are demography, employment and social allowances, period of duration of the disease, 
EDSS, relapses, and pregnancy. Analysis took place in 8 MS Centers that have sent the data on non-DMD patients to the Register. In av-
erage, the non-DMD patients are older (54.3 years × 41.8 years), and they also have a higher average at the time of onset of the disease 
(35.3 years × 31.0 years). Significantly lower part of non-DMD patients are able to work which can be caused by a higher age of the pa-
tients. 8 non-DMD female patients (0.4 %) delivered a child, in 2017.
Since the establishment of the Register, individual MS Centers have been joining in, and they have been adding new patients, continu-
ously. In all the MS Centers involved, the data are being complemented, and adjusted, on the basis of error reports. In comparison with 
the first data export in June 2013, there are eight times more patients in the Register, now. The number of missing data is lower, and with 
new MS Centers involved, the variability of patients and their treatment in the Czech Republic accentuated.

how does the register look like graphically?
Since the very beginning of the Register, data of patients with biological treatment (DMD) have been collected. Today, as the register con-
tains 90% of these patients, these data provide already a representative sample. We began collecting data of patients without biological 
treatment after the first two years, and now they do not have a telling value, yet.
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30/06
2013

31/12
2013

30/06
2014

31/12
2014

30/06
2015

31/12
2015

30/06
2016

31/12
2016

30/06
2017

31/12
2017

VFN 1284 1393 1502 1726 1943 2009 2065 2086 2159 2192

Teplice 163 470 555 612 671 730 847 919 950 1002

Jihlava 54 105 167 192 213 238 260 274 288 301

Motol 575 713 720 777 887 981 1071 1118 1146

Plzeň 78 357 400 424 471 487 511 526 564

Pardubice 104 338 336 397 439 448 491 494 536

Ostrava 195 411 523 624 792 828 866 918 944

Vinohrady 101 112 253 361 416 456 488 474

Krč 229 236 258 277 293 307 331 353

Hradec Králové 283 617 678 710 772 785 838 845

Brno Bohunice 28 100 341 336 347 354 354 407

Olomouc 31 65 173 177 176 214 266 396

České Budějovice 347 359 386 394 414 439

Sv. Anna 69 172 312

Zlín 47 247 300 319

CELKEM 1501 2920 4715 5639 7099 7786 8353 9044 9583 10230

10thoutcome from the register, as of 12/31/2017 
patients cured with biological treatment
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employment

59 % full-time

2 % student

0 % not stated

23 % does not work15 % part-time
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social allowances

56 % no allowance

0 % not stated

14 % disability 1

8 % disability 2
6 % maternity pay 

1 % unempoyed

3% old age pension

12 % disability 3
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65 % collecting of clinical data

9 % costs

26 % administration of register, 
safety and data analysis

0 % not stated

14 % disability 1

what are the annual cost for running the register? 
In 2017, IMPULS, Endowment Fund, spent for running the Register ReMuS CZK 5,704,032.  
The largest part of expenditures is used for collecting clinical data.  
As it is dealing with personal, and sensitive data, this activity cannot be substituted by the work of volunteers.
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Overview of Activities in 2017

Presentation of current overall results of collecting data in ReMuS, 
statewide Register of patients. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. had 
a contribution on neuropsychological difficulties by MS, and pos-
sibilities of prevention; doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (Guarantor 
of Expertise of Project ReMuS) presented the first valuable 
data about patients with progressive phase of MS; and Mgr. Jana 

Tomanová spoke about “Psychological Insight into the Soul of a MS 
Patient”.
Despite provable psychological problems, insurance compa-
nies do not contribute on psychotherapeutic help. Therefore, 
the Press Conference pointed out this lack also in frame 
of the World MS Day.

press conference on the project remus, topic: “multiple sclerosis affects the psyche  
of the whole family”, may 16, 2017, prague

outcome from the remus register, as of 6/30/2017

June 30, 2017, has been made the ninth data export into the ReMuS Register, and subsequently took place a through analysis of data 
from the Register focused on the period from 1/1/2017 to 6/30/2017. In the period assessed, data of DMD/IVIG patients from fifteen MS 
Centers were part of the Register ReMuS. These Centers are not in the initial two-year phase of the project anymore (they have been 
inserting data of the patients for more than two years), and at the same time they sent data of at least 20 non-DMD patients to the 
Register. By 6/30/2017, which was the day of the export, there were data available on treatment of 9,911 DMD/IVIG patients, and 2,288 
non-DMD patients. After excluding of patients without current data, data of 9,583 DMD/IVIG patients, and 2,013 non-DMD patients from 
the whole Czech Republic entered into the analysis.
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Main part of the analysis has been performed for patients of the DMD/IVIG sub-group. 71.5 % of patients in the Register are women, av-
erage age at the time of the last visit is 41.6 years and 30.9 years at time of the onset of the disease. 99.7 % of patients were older than 
18 years at time of the last visit.In the Register, there are data of patients from all the regions of the Czech Republic.  
71.7 % of patients are able to work (they are in full-time employment, or in part-time employment), and 32.3 % are in disability pension of 
1st–3rd degree. The most numerous group as to the degree of disability, are patients with EDSS between 1.5 and 2.
Criteria used for description of non-DMD patients are demography, employment and social allowances, period of duration of the disease, 
EDSS, relapses, and pregnancy.Analysis only took place in 7 MS Centers that are sending data on non-DMD patients to the Register. In 
average, the non-DMD patients are older (53.6 years × 41.6 years), and they also have a higher average age in the moment of onset of the 
disease (35.1 years × 30.9 years). Significantly lower part of non-DMD patients are able to work which can be caused by higher age of the 
patients. At the time of the last visit, 62.7 % of non-DMD patients did not work not even in part-time employment. In average, non-DMD 
patients from the Register have a higher EDSS than DMD/IVIG patients (4.7 × 2.7). According to EDSS, the most numerous group is com-
posed by patients with EDSS of 6.5–7 (23.7 %). 5 non-DMD female patients (0.2 %) delivered a child, in the last 6 month.

distribution of patients according to region  
of residence, as of 6/30/2017
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perfecto design 10 years on the market “my way”, vernissage, may 29, 2017, prague

Bathroom studio, Perfecto Design, a long-time partner of IMPULS, Endowment Fund, organized an auction of the artefacts exhibited in 
frame of the vernissage of non-traditional exhibition of bathroom art. Guests had the possibility to auction a dadaistic wrapping of bath-
room accessories, or a washbasin planted in moss. Proceeds of the auction amounting to CZK 18,200 will help to collect data from 57 pa-
tients with this incurable disease.

18thjedlička days – neurological congress with internation participation, 
may 31 – june 1, 2017, prague

Jedlička Days, a neurological symposium, is one of the specialized events where IMPULS, Endowment Fund, participates organizationally be-
cause of the support of the Register ReMuS. Prof. Dr. Heinz Wiendl from Münster University was an important guest of the symposium. For 
the first time, on such an important symposium in the Czech Republic representatives from all the patients' organizations presented their ac-
tivity. Preview of the movie “Disseminated World” confirmed the common path of all. Director of the film was a young and promising director, 
Vojta Staněk, with production support of Filip Tatar. The film was made with the support of IMPULS, Endowment Fund.  
The protagonist of the film, MVDr. Roman Kvapil, brings hope to all who are touched by this disease.
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2nd conference on the register remus, topic: “registers in medicine – loss of money, 
or an investment into the future?”, november 10, 2017, prague

25 participants met on the Second Conference on the Register ReMuS, in the Institute of Scientific Information, in Prague.  
On the schedule were information about a growing interest of European regulatory organs for registers on a European scale, and legisla-
tive changes concerning new data protection that will immediately affect the Register ReMuS. Practical part was dedicated to examples 
of application of data for scientific purposes, and actual illustrations of the data utilization for each Center. Information about news in 
methodic were connected with practical training of changes.

7 / Future of the Register Remus
It is necessary to care about further implementation of new patients, in the nearest future. We cannot forget those did not have the luck 
and in time of their diagnosis modern drugs were not available. Searching for their reliable data is very laborious in terms of time but we 
firmly believe that we will manage everything with their help, and with the assistance of patients organizations.  
We are negotiating, with European authorities on including the Register ReMuS among international projects. We need to collect data on 
efficiency, and safety of the treatment, because these are the very daily notional medical wages, where every physician weighs, whether 
to choose the benefit which the treatment brings to every patient, or whether the risks that accompany every drug will outweigh. ReMuS 
Register gives hope for a better future, and for a better life.

“Hope is not the conviction that something will find a good end, but 
certainty that something has sense – regardless how shall it end.”

Václav Havel
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8 / Financial section
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list of endowment contributions, approved  
by the managing board and paid out in 2017,  
in total amount czk 233,500

list of payments for data collection in the register remus, 
paid out in 2017, in total amount czk 3,233,665

Recipient of Contribution Purpose CZK

Tomas Bata Regional Hospital
Limited Company
Seat: Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
ID No.: 27661989

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

123,500

Hospital České Budějovice, a.s.
Seat: B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
ID No.: 26068877

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

110,000

Total CZK 233,500

Recipient of Contribution Purpose CZK

University Hospital, Brno,
Contribution Organization
Seat: Jihlavská 20
625 00 Brno
ID No.: 65269705

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

106,200

University Hospital, Hradec Králové
Contribution Organization 
Seat: Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové
ID No.: 00179906

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

325,800
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University Hospital, Královské Vinohrady
Contribution Organization 
Seat: Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
ID No.: 00064173

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

143,400

University Hospital, Olomouc
Contribution Organization
Seat: I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
ID No.: 00098892

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

72,150

University Hospital, Ostrava
Contribution Organization
Seat: 17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
ID No.: 00843989

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

299,850

University Hospital, Plzeň,
Contribution organization
Seat: Edvarda Beneše 13,
305 99 Plzeň
ID No. 00669806

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

218,250

University Hospital in Motol,
Contribution organization,
Seat: V Úvalu 84,
150 06 Prague 5
ID No.: 00064203

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

333,141

Regional Health, plc. – Masaryk Hospital 
Ústí nad Labem, o.z.,
Seat: Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem 
ID No.: 25488627
Odštěpný závod: Regional Health, plc. 
Hospital Teplice, o.z.
Duchcovská 53 
415 29 Teplice 

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

392,700
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Hospital České Budějovice, a.s.
Seat: B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
ID No.: 26068877

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

63,150

Hospital Jihlava,
Contribution Organization
Seat: Vrchlického 461/59, 
586 01 Jihlava
ID No. 0090689

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

115,650

Regional Hospital Pardubice,
Limited Company,
Seat: Kyjevská 44
532 03 Pardubice
ID No.: 27520536

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

149,100

Thomayer University Hospital,
Contribution organization,
Seat: Vídeňská 800, 
140 59 Prague 4 – Krč
ID No.: 00064190

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

100,100

General University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2, 
128 08 Prague 2
ID No. 00064165

Center for Demyelinating Diseases, 
Database of Patients with MS – Project ReMuS

904,174

Total CZK 3,233,665
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donations and other incomes of the register remus in 2017, in 
total value of czk 6,140,083

Donations and Financial Contributions Exceeding CZK 10,000

Merck spol. s r.o. 850,000

Nadace ČEZ 750,000

Novartis s.r.o. 1,000,000

Perfecto design s.r.o. 10,000

Sanofi-aventis, s.r.o. 500,000

Teva Pharmaceutical CR s.r.o. 650,000

Small Donations 16,569

OwnRevenues, and Settling of Fund 2,363,514

Total CZK 6,140,083
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

On verification of information stated in Annual Report of Register ReMuS,

as of December 31, 2017

of the Accounting Unit

IMPULS, Endowment Fund

ID No. 26169428

Seat: Prague 2, Kateřinská 30, ZIP Code 128 08

To the founder of the Endowment Fund

AUDITOR’S STATEMENT

In my opinion the information presented in the Annual Report of Register ReMuS 2017, 

administered by the accounting unit IMPULS, Endowment Fund ID. No. 261 69 428 are in all 

material respects in compliance with the Czech accounting standards and in compliance with the 

financial statements of IMPULS, Endowment Fund, as at December 31, 2017.

I conducted the verification in accordance with the Act on Auditors and Auditing Standards of the 

Chamber of Auditors of the Czech Republic. The Annual Report of Register ReMuS has been prepared 

by the management of the accounting unit in compliance with the Czech accounting standards.

These auditor guidelines require planning and implementation of the audit in the way providing the 

auditor with adequate assurance that the accounting information does not contain any significant 

errors.

Responsibility of the Management of the Accounting Unit for the Report

The management of the accounting unit is responsible for preparation of the Annual Report of 

Register ReMuS in accordance with accounting principles and for such internal control system as the 

management determines is necessary for the preparation of the Report that is free from material 

misstatement, whether due to fraud or error.
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