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„Každý den nám Bůh dává stejně jako sluneční jas i okamžik, 
kdy je možné změnit všechno, co nás činí nešťastnými. Ten 
kouzelný okamžik nastává, když „ano“ a „ne“ mohou změnit 
celou naši existenci.

Každý den zkoušíme předstírat, že jsme si toho okamžiku 
nevšimli, že neexistuje, že dnešek je stejný jako včerejšek 
a zítra to bude zase totéž. Ale každý, kdo se na svůj den 
pořádně soustředí, může ten tajemný okamžik objevit.

Může se skrývat ve chvíli, kdy ráno strčíme klíč do dveří, nebo 
v tichu, které zavládne po večeři, v tisíci a jedné věci, které 
nám připadají stejné. 

Ale k těmto okamžikům dochází. Jsou to chvíle, kdy námi 
proudí síla hvězd a umožňuje nám dělat zázraky.“ 

Paulo Coelho
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Pár slov úvodem

„Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.“ 
George Bernard Shaw

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2011, která se Vám tímto dostává do rukou, je zde pro ty, kteří se 
s nadačním fondem setkávají poprvé, tak ty, kteří již dříve kontakt našli, či s nadačním fondem spolupracují.
Cílem výroční zprávy je poskytnout přehledné informace za uplynulý rok a představit další cíle do let příštích.
Nadační fond IMPULS funguje již více než 10 let, a co je podstatné, je jediným nadačním fondem v České republice, 
jehož oblastí zájmu je roztroušená skleróza mozkomíšní.
Roztroušená skleróza mozkomíšní je nemoc nevyléčitelná, její formy jsou velmi různorodé, je rozmanitá svojí 
nepředvídatelností. Každý pacient je tedy zcela jedinečný, proto je třeba i jedinečný přístup, léčba, terapie. Širší veřejnost 
bohužel stále nemá kvalitní informace o této chorobě, ta je pořád obestřena jakýmsi tajemstvím, odstupem, tabu.

Touto výroční zprávou za rok 2011 nabízíme veřejnosti komplexní zprávu o činnosti fondu. Neočekávejte pouze účetní 
tabulky, dočtete se o lidech, kterým není lhostejný život nejen osob blízkých, ale i zcela cizích lidí. Lidí, kteří chtějí  
vnímat a pomoci.

Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu IMPULS ke dni 31. 7. 2012.

Poděkování patří všem, kteří nás podporují, všem těm, kdo s námi pracují. Vážíme si finančních darů a příspěvků,  
pomoci ve formě námětů, dobré rady a úsměvu při práci, která nikdy nekončí.

„Dobrý boj je boj, který vedeme ve jménu svých snů, přenesený z bitevních polí do hlubin našich duší.“
Paulo Coelho

Váš Nadační fond IMPULS
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Nadační fond IMPULS byl založen dne 6. 4. 2000 jako první a jediný subjekt, jehož okruhem zájmu je široká  
problematika roztroušené sklerózy. Do této doby zde totiž neexistovala žádná nadace či nadační fond, který by se 
výhradně věnoval tomuto tématu. Základními úkoly nadačního fondu od počátku bylo šíření osvěty o této veřejnosti 
dosud málo známé nemoci, získávání finančních darů na úhradu léčebných a rehabilitačních projektů; podpora výz-
kumu a uvádění v život nových metod a postupů pro zkvalitnění života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Cílem bylo a zůstává vytvořit systém transparentního rozdělování získaných finančních prostředků na škálu projektů tak, 
aby byla pokryta potřeba co největšího počtu příjemců, tzn. pacientů s rozlišnými potřebami, resp. jejich možnostmi 
a tématy konkrétní pomoci.

V České republice IMPULS, nadační fond podporuje především specializovaná centra léčby roztroušené sklerózy. Tato 
centra (tzv. MS centra) byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví koncem 90. let. Jsou velkou pomocí pacientům, neboť 
zde se dostávají do péče specializovaných odborníků. Finanční náročnost léčby je vysoká, proto nadační příspěvky 
od našeho fondu jsou vždy zásadním přínosem a posunem vpřed. Nezpochybnitelné je vždy transparentní využití 
finančních prostředků směřující k co nejvyššímu počtu pacientů.

Nadačnímu fondu se podařilo vytvořit systém financování projektů, které uvádějí v život jiné organizace. Jedná se 
především o zdravotnická zařízení, vědecká pracoviště, ale i školy a jiné subjekty. Ti všichni mají možnost požádat 
Nadační fond IMPULS o finanční pomoc na uskutečnění projektů souvisejících s roztroušenou sklerózou, obecně to 
značí projekty, které pomáhají léčbě a zkvalitnění života nemocných i v dalších oblastech. A zpět zase k podstatě – vždy 
od počátku jasně, konkrétně a transparentně. Z výše uvedeného vyplývá, že jsou vždy finanční prostředky přidělovány 
po řádném a konkrétním vyhodnocení a posouzení.

V současné době je v České republice přibližně 17.000 pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Je smutnou 
skutečností, nicméně faktem, že nemocných stále přibývá. Jedná se o civilizační chorobu postihující osoby v produk-
tivním věku, a to mezi 20. a 40. rokem života. Procentním vyjádřením přibližně z 65 % ženy a z 35 % pak muže. 
Z uvedeného vyplývá, že je skutečně pro koho pracovat, komu pomáhat a naplňovat čtyři základní cíle Nadačního 
fondu IMPULS.

„Společnost a společenství pomáhá…“
Neznámý autor

Vznik a poslání
Nadačního fondu IMPULS
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Cíl první 

– vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou odborné centrum zajišťující komplexní péči. Rozumíme tím skutečně 
to, co obsahuje výraz komplexní – konkrétní péče týmu lékařů s použitím všech dostupných aktuálních léčebných 
prostředků a postupů. Právě takové MS centrum bylo v roce 2007 otevřeno na Karlově nám. 32 v Praze 2. Centrum, 
které soustředilo lékaře, odborný zdravotnický personál, neuropsychology, fyzioterapeuty, psychoterapeuty, sociální 
pracovníky. Centrum, které má holistický přístup k pacientům.

Cíl druhý 

– podpora rehabilitace. Nejedná se zde však pouze o fyzické cvičení pod vedením rehabilitačních pracovníků, ale  
i o psychoterapii. Při léčbě roztroušené sklerózy jsou tyto dvě složky vzájemně propojeny a jsou naprosto nutnou 
a nedílnou součástí léčby. Zde se dostáváme ke sdělení zásadního problému – fyzioterapie a psychoterapie není (ano, 
čtete správně) hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Přitom je naprosto jasné, že právě rehabilitace těla i duše je 
tou cestou, jak udržet pacienty v aktivním věku v aktivním životě, a to jak pracovním, tak soukromém. Jen tak totiž  
mohou společnosti vrátit investici do jejich zdraví vloženou.
Nadační fond IMPULS od samého počátku věnuje pozornost a podporuje tuto oblast ze všech sil. Nedařilo se vždy  
podle představ, avšak v posledních čtyřech letech jsou výsledky výrazně příznivější, cíl se naplňuje, ale je stále kam 
pokračovat.

Cíl třetí 

– podpora vědy a výzkumu v dané oblasti. Bude pro vás možná překvapující informace, že ani v 21. století není  
známa příčina tohoto onemocnění. Z toho jasně vyplývá, jak důležitá právě podpora vědy a výzkumu je. Zjištění příčiny 
onemocnění přinese jistě nový náhled na předcházení nemoci, čili prevenci celkově, i nový pohled na možnosti léčby 
a vývoj nových léků a léčebných metod.
Každý rok věda postupuje malými krůčky kupředu a s každým rokem se těšíme spolu s nemocnými na den, kdy nový lék 
postaví pevnou hráz RS.

Cíl čtvrtý 

– nekonečná osvětová činnost. Zdá se to možná jako jednoduchý úkol. Není…
V dnešní záplavě informací lidé „vypínají“ s pocitem, že vše, budou – li potřebovat, najdou na internetu. Ano, lze to 
tam nalézt, ale otázka zní, jak dospět k tomu, aby chtěli hledat…
Nevšímavost a minimum empatie je velkou bolestí současnosti. Nebuďme tedy jedněmi z mnoha, buďme jiní. Bude- 
me-li vědět, bude se snad většině z nás chtít nějakou formou pomoci. Máme různé možnosti, každý má ten pomyslný 
strop jinde, ale i malá pomoc je stále pomocí.
Pomáhejme, je komu a je proč…
Pomáhat tam, kde je to třeba, je dobře…
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Nadační fond IMPULS byl založen dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších 
předpisů. Byl zaregistrován dne 6. dubna 2000 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddílu N, vložka 325.

Název: IMPULS, nadační fond
Sídlo: Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
IČO: 261 69 428

Oblasti působení Nadačního fondu IMPULS jsou přesně vymezeny jeho Statutem a zakládací listinou. Účelem nadačního 
fondu dle výše uvedených listin je podpora aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelizačních onemocnění, především 
roztroušené sklerózy mozkomíšní, včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.

Zakladatelé Nadačního fondu IMPULS a výše jejich vkladu do vlastního jmění:
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.  vklad 1.000 Kč
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.  vklad 1.000 Kč
JUDr. Martin Šolc    vklad 1.000 Kč
JUDr. Cyril Svoboda   vklad 1.000 Kč
Prof. ThDr. Jan Heller   vklad 1.000 Kč
Ing. Jaroslav Zika    vklad 1.000 Kč
Zdena Hadrbolcová   vklad 1.000 Kč

Správní rada:
předsedkyně správní rady: Ing. Kateřina Bémová
členové správní rady: MVDr. Hana Navrátilová
   JUDr. ing. Ariana Bučková
   Ing. Jiří Hrabák
   JUDr. Martin Šolc
   Mgr. Vladimíra Volková

Zakladatelé
a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS 
k 31. 12. 2011
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Všichni členové správní rady pracovali celý rok bez nároku na finanční odměnu.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Ing. Petr Štěpán

členové dozorčí rady: Mgr. Marta Gellová 
   Ing. Jiří Polenda

K 31. 12. 2011 požádal Ing. Jiří Polenda o uvolnění z funkce člena dozorčí rady.
Všichni členové dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu.

Nezapsané změny v obchodním rejstříku:
Výmaz:
Člen dozorčí rady: Ing.Jiří Polenda

Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS:
Jana Vojáčková
Ve funkci ředitelky Nadačního fondu IMPULS pracuje od ledna roku 2010

Kontakty
www.multiplesclerosis.cz

e-mail:
info@multiplesclerosis.cz
impuls@multiplesclerosis.cz
janavojackova@gmail.com

tel.: 604 232 583



11

Běžný účet Nadačního fondu IMPULS je veden u Komerční banky, Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 
a má číslo: 19-2833670227/0100.
Podpisové právo k tomuto účtu mají ing. Kateřina Bémová a MVDr. Hana Navrátilová
Tento účet byl založen již 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 jsou z něj poskytovány nadační příspěvky.

Účet pro veřejnou sbírku IMPULSU, nadačního fondu je veden u UniCreditBank, Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4.
Číslo účtu je 2107056767/2700.
Podpisové právo k tomuto účtu má MVDr. Hana Navrátilová.
Dne 16. 4. 2010 byla oznámením zahájena veřejná sbírka pronájmem telefonní linky. Tato sbírka byla povolena  
Rozhodnutím, které vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 24. března 2010 s nabytím právní moci 8. dubna 2010. 
Termín zahájení veřejné sbírky je tímto Rozhodnutím určen na 16. dubna 2010 a sbírka bude ukončena 23. března 2013. 

Další účty nadačního fondu:
Dne 10. 8. 2010 byl založen běžný účet číslo 5122611718/4000 pro neziskové organizace u LBBW Bank CZ, Václavské 
náměstí 795/40, 110 00 Praha 1.
Na tento účet byla převedena část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení. 

U stejné banky je dále veden termínovaný účet č. 5122611208/4000 za účelem kvalitnějšího zhodnocení finančních 
prostředků nadačního fondu a majetkový účet s cennými papíry.
Podpisové právo k těmto účtům má MVDr. Hana Navrátilová a Jana Vojáčková. 

Dne 21. 6. 2010 byl založen běžný účet číslo 2104595466/2700 pro neziskové organizace u UniCreditBank, 
Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a dva majetkové účty s cennými papíry 
z důvodu vyššího zhodnocení finančních prostředků Nadačního fondu IMPULS.
Podpisové právo k tomuto účtu má MVDr. Hana Navrátilová a Jana Vojáčková.

Běžné účty
Nadačního fondu IMPULS
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Formy a typy darů

DMS  
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS IMPULS na číslo 87777.  
Cena jedné DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 27 Kč.

DMS roční podpora
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK IMPULS na číslo 87777.  
Roční podpora je 12 x 30 Kč. NF IMPULS obdrží 27 Kč z každé DMS.

Platba PaySec
Prostřednictvím služby PaySec můžete věnovat finanční částku přímo online na internetu.  
V tomto případě použijte naše stránky www.multiplesclerosis.cz.

Platební karta
Prostřednictvím Vaší platební karty MasterCard nebo VISA lze provést Vaši platbu přímo online na internetu. 
V tomto případě použijte naše stránky www.multiplesclerosis.cz

Jednorázový příspěvek bankovním převodem na číslo účtu
19-2833670227/0100

Pokud chcete dát ve správnou chvíli správný impuls,  
nabízíme Vám několik platebních možností:
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Aktivity Nadačního fondu IMPULS v roce 2011 směřovaly k naplnění cílů, o kterých jsme již v textu podrobněji infor-
movali. Seznámíme Vás nyní s konkrétními akcemi, které Nadační fond IMPULS zorganizoval v průběhu roku 2011. 
Akce jsou řazeny chronologicky.

Projekt CZECH SKY RECORDS, 18. 2. 2011
Projekt pro Nadační fond IMPULS vytvořila jazzová zpěvačka Hana Robinson spolu s mistrem světa v rallye Martinem 
Prokopem. Cílem akce byla osvěta roztroušené sklerózy. Život s roztroušenou sklerózou je totiž jako život na houpačce, 
ale není nutné klesat na mysli, budou i dny lepší než byl ten včerejší. Akci, při které na lyžích Hana Robinson absolvovala 
sedm pohoří a sedm hor v jeden den, bylo možno sledovat téměř ve všech hlavních médiích v České republice. 

Koncert pro IMPULS, nadační fond  
v pořadu Dobré ráno s ČT1, 4. 4. 2011
V pořadu vystoupili výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana Vojáčková a člen souboru Clarinet Factory 
Petr „Pepino“ Valášek. Ve velmi neformálním příjemném rozhovoru byla veřejnost seznámena s posláním a činností 
Nadačního fondu IMPULS a s letitým benefičním přátelstvím souboru Clarinet Factory a NF IMPULS.

Koncert pro IMPULS, nadační fond 
Aula ČVUT – Betlémská kaple, Praha, 7. 4. 2011
Koncert pod názvem Dobrá meditace byl první jarní akcí tohoto typu. Tradičně v rámci benefice zahráli Clarinet Factory 
a jejich hosté – studenti konzervatoře. Ojedinělý, zcela originální projekt lze označit jako dialog staré hudby a současné 
nadžánrové hudby Clarinet Factory. Společný večer zahájil a moderoval Mirek Hrabě.
Součástí programu byla v úvodu i v závěru ochutnávka jihoafrických vín Phant, za jejichž výběr a kvalitu ručila paní Elsie 
Pells, držitelka titulu Cape Wine Master. Příjemným zpestřením bylo i jarní přivítání v podobě módní přehlídky, kterou 
v rámci benefice připravilo studio Magic Helena. Právě na modelech a modelkách bylo patrné, co vše dokáže moderní 
medicína a jak úspěšní mohou být pacienti s roztroušenou sklerózou. 

Činnost a aktivity
nadačního fondu v roce 2011
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Koncert pro IMPULS, nadační fond, Aula ČVUT – Betlémská kaple, Praha, 7. 4. 2011
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Výtěžek Koncertu pro IMPULS ve výši 303.150 Kč byl použit na úhradu fyzioterapie a psychoterapie v MS centrech 
v Praze 2 a v Plzni. Záznam průběhu koncertu byl vydán na pamětním dárkovém DVD. Hlavním mediálním partnerem 
bylo Rádio Impuls.
Z důvodu ojedinělosti akce z pohledu společenského, charitativního i komerčního prestižní časopis Leaders Magazine 
věnoval celou stranu v rubrice společenských zajímavostí právě Koncertu pro IMPULS:
http://ecpaper.leadersmagazine.cz/2011-issue-3/#page=100-101

Tisková konference, hotel Imperial, Praha, 16. 5. 2011
Tisková konference byla uspořádána u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy, který byl v roce 2009 vyhlášen 
mezinárodní platformou pro RS MSIF (Multiple Sclerosis Internacional Federation). Akci zorganizovala a hosty zvala 
Unie ROSKA, vystoupili na ní fundovaní zástupci všech subjektů zabývajících se problematikou roztroušené sklerózy, 
kteří ve shodě zdůrazňovali potřebu otevření diskuse týkající se zahájení včasné léčby a zajištění dostatečné medika-
mentózní léčby pro nově diagnostikované pacienty.

Kutnohorské rockování, Kutná Hora, 28. 5. 2011
Akce byla společným dílem Rosky Kutná Hora, Unie ROSKA v ČR, Nadačního fondu IMPULS a týmu Expedice RS  
Kilimanjaro. Cílem akce byla osvěta roztroušené sklerózy mozkomíšní a dále seznámení veřejnosti s projektem pláno-
vaného prvního rehabilitačního centra pro pacienty s RS.
Účast mladých lidí na koncertu byla předpokladem, že souběžně se zábavou přijde i poučení o tom, co je to roztroušená 
skleróza a současně i informace o této nemoci mladých lidí.

Dražba šperků, hotel Clarion, Praha, 7. 6. 2011
Dražba se konala především díky pacientce s RS Mgr. Lence Matouškové a její společnosti JwL Jewelery, která věnovala  
šperky do aukce, a současně díky laskavosti hotelu Clarion v rámci benefiční spolupráce s Nadačním fondem IMPULS.
Tato charitativní dražba, resp.její výtěžek ve výši 8.440 Kč, má jasné určení – podporu vybudování rehabilitačního centra 
pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Výzva k předkládání projektů, 1. 6. 2011 – 30. 9. 2011
Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu IMPULS byla vyhlášena výzva na předkládání projektů v oblas-
ti výzkumu, léčby, terapie a osvěty roztroušené sklerózy. Žádosti o nadační příspěvky bylo možné podávat v období  
od 1. 6. do 30. 9. 2011. Formální posouzení a doplnění žádostí probíhalo do 30. 11. 2011, posléze následovalo 
předložení správní radě k rozhodnutí o přidělení nadačních příspěvků na projekty, které splnily kriteria výzvy a současně 
naplnily cíle statutu Nadačního fondu IMPULS.
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Žadatelem mohla být odborná MS centra či jiná pracoviště zabývající se problematikou roztroušené sklerózy z celé České 
republiky. Podpora projektu byla stanovena formou nadačního příspěvku. Upřednostněny byly projekty s více než ročním 
působením. Dalším požadavkem bylo i kvalitní zpracování projektu včetně všech povinných a relevantních příloh. 
O nadační příspěvek požádalo v termínu výzvy 5 subjektů, požadovaná výše finančních prostředků byla 262.533 Kč. 
Správní rada rozhodla o přidělení 4 nadačních příspěvků v celkové výši 198.660 Kč. 
Pro úplnost je třeba dodat, že v průběhu roku 2011 – mimo termín výzvy – byly správní radou odsouhlaseny a následně 
proplaceny další nadační příspěvky, které jsou podrobně uvedeny v další části této výroční zprávy.

4. pražský ETHNOFEST 
Lucerna Music bar, Praha, 29. 9. 2011
Velký hudební večírek spojený s oslavou třetích narozenin rádia ETHNO a potřetí věnovaný v rámci osvěty právě našemu 
nadačnímu fondu. Hvězdou večera byl legendární zpěvák Don Carlos z kapely Black Uhuru. Jednalo se o jedinečnou 
akci s těžko se opakující atmosférou.

Koncert Maranatha Gospel Choir pro IMPULS 
Divadlo ABC, Praha 9. 10. 2011
Již podruhé tento skvělý gospelový soubor věnoval jeden koncert v rámci benefice Nadačnímu fondu IMPULS.  
Nádherný večer plný energie zahájil a moderoval člen souboru Radomír Jonczy. Marantha Gospel Choir patří mezi 
soubory, které svoji nezdolnou vitalitu umí předat všem návštěvníkům koncertu. Energie je o to cennější s vědomím,  
že členy souboru jsou i pacienti s roztroušenou sklerózou.

Aukce faksimile Pergamenové listiny Polepšení znaku Starého 
Města pražského císařem Fridrichem III., aukční portál Aukro,  
10. 10. – 17. 10. 2011
Nakladatelství Tempus Libri, spol. s .r.o vydalo toto jedinečné faksimile v omezeném nákladu 99 výtisků, z nichž jeden 
výtisk darovalo Nadačnímu fondu IMPULS. Faksimile věrně kopíruje obsah a všechny postupy, které byly použity při 
výrobě originálu. Listina o velikosti 701 x 425 mm obsahuje uprostřed znakovou miniaturu o rozměrech 123 x 133 mm, 
která zobrazuje polepšený nový znak. Miniatura je zdobena plátkovým i práškovým zlatem. Listina je stvrzena velkou 
císařskou mincovní (=oboustrannou) pečetí ze surového vosku o průměru 136 mm. Zcela při spodu lícní strany pečetě 
je otisk císařova oválného sekretního prstenu o velikosti 11 x 15 mm.
Dar v hodnotě 50.000 Kč byl vydražen na aukčním portálu Aukro za benefiční podpory Rádia Impuls a společnosti  
Tempus Libri, spol. s r.o. za úžasných 39.900 Kč. 
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Koncert Maranatha Gospel Choir pro IMPULS, Divadlo ABC, Praha 9. 10. 2011
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Tisková konference 
Glam Gallasův palác, Praha, 18. 10. 2011
Příjemným zakončením aukce faksimile Pergamenové listiny Polepšení Starého Města pražského císařem Fridrichem III. 
byla tisková konference, na které byl za přítomnosti primátora Hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody předán 
od společnosti Tempus Libri, spol. s r.o. ve spolupráci s Rádiem Impuls šek Nadačnímu fondu IMPULS ve výši 39.900 Kč.
Finanční částka bude použita na podporu psychoterapie v odborném MS centru v Plzni.

Vernisáž výstavy Cesta za duhou 
Havlíčkovy sady, Praha, 1. 11. 2011
9. ročník výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou se konal od 1. 11. do 30. 11. 2011 v pavilónu Grébovka  
v Praze 2. Záštitu nad touto výstavou převzala paní Lenka Kohoutová, poslankyně parlamentu ČR a Všeobecná  
zdravotní pojišťovna. 
Vyjádřením obdivu vystavovaným dílům a poděkováním jejím autorům byl profesionálně zpracovaný katalog prací.
Nadační fond IMPULS patřil tradičně k partnerům tohoto ojedinělého projektu.

Vánoční dárek, Hana Robinson, prosinec 2011
Velmi milým překvapením byl vánoční dárek od jazzové zpěvačky Hany Robinson v podobě 100 ks jejího nového CD 
Brouk v hlavě. Přáním Hany Robinson bylo obdarovat v adventním čase přátele a partnery Nadačního fondu IMPULS. 
Toto přání bylo beze zbytku naplněno.

Krabička novinek  
– prezentační materiál Nadačního fondu IMPULS
Nový prezentační materiál s aktuálními informacemi o roztroušené skleróze a Nadačním fondu IMPULS, který je určen 
pro širokou laickou veřejnost, má zajímavou podobu skládačky ve tvaru krabičky. Je to proto, že v dnešní záplavě 
tištěných letáků je nutné zaujmout příjemce něčím neotřelým.

„Přijde den, kdy ti, kteří klepou na dveře, uvidí, jak se tyto dveře otevírají; kdy těm, kteří prosí,  
bude vyhověno, a ti, kteří pláčou, dojdou útěchy.“
Paulo Coelho
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Krabička novinek – prezentační materiál Nadačního fondu IMPULS

I M P U
L
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Je-li člověku diagnostikována nemoc, která ho bude 
provázet s nepředvídatelným průběhem po celý jeho život, 
je před něj postavena výzva – výzva tak veliká, že by ho 
mohla i zavalit. Je mnoho způsobů, jak se s touto výzvou 
vyrovnat, jak ji přijmout i odmítnout. Řada způsobů ucho-
pení této výzvy je obdivuhodných a může ukazovat cestu 
i k vyrovnání se s dalšími výzvami našich životů.

Těm, kdo chtějí věnovat své finanční příspěvky na projekty v oblasti 
terapie, rehabilitace, výzkumu a osvěty roztroušené sklerózy 
mozkomíšní, nadační fond garantuje, že příspěvky směrované 
dárcem výslovně na určitý projekt, budou pro takový projekt 
skutečně a beze zbytku použity a že příspěvky bez takového určení 
budou užity na projekty, které budou transparentním způsobem 
posouzeny jako nejvhodnější.

„Význam věcí neleží ve věcech samotných,  
ale v našem přístupu k nim.“ A. de Saint Exupéry
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Lidé s RS si svoji výzvu nevybrali…

Platba PaySec
platba online na internetu  
www.multiplesclerosis.cz

Platební karta
MasterCard nebo VISA  
platba online na internetu 
www.multiplesclerosis.cz

Bankovní převod
č.ú.19-2833670227/0100

Děkujeme!

DMS SMS ve tvaru DMS 
IMPULS na číslo 87777

DMS roční podpora SMS ve 
tvaru DMS ROK IMPULS na číslo 
87777

NF IMPULS obdrží 27 Kč  
z každé DMS





Finanční část
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Příjemce příspěvku Účel Kč

Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace, 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2
Psychologická péče o pacienty s RS – 
úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky 

422.880 Kč

Mgr Lucie Keclíková, 
se sídlem Tomanova 1150/70,  
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO: 76617947

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2 
Projekt propojení fyzioterapie  
a psychoterapie Setkání duše s tělem

261.323 Kč

Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace, 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2 
Podpora fyzioterapie – vybavení nové 
rehabilitační místnosti odbornými přístroji

268.178 Kč

Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2
Podpora fyzioterapie – nákup rehabilitačního 
přístroje Nintendo 

20.960 Kč

Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace, 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2 
Fyzioterapeutická péče o pacienty s RS – 
úhrada nákladů na mzdu fyzioterapeutky

170.821 Kč

Seznam nadačních příspěvků
přiznaných správní radou a vyplacených v roce 2011 
v celkové výši 1.767.809 Kč
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Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2
Psychologická péče o pacienty s RS – 
úhrada nákladů na mzdu neuropsycholožky

150.000 Kč

Fakultní nemocnice v Praze, 
příspěvková organizace, 
se sídlem U nemocnice 2, 
128 08 Praha 2
IČO: 00064165

Centrum pro demyelizační onemocnění, 
Karlovo nám. 32, Praha 2
Příprava projektu celostátní registr pacientů 
s RS – úhrada nákladů na mzdu

200.000 Kč

Unie ROSKA v ČR,
Senovážné nám. 994/2
110 0 Praha 
IČO: 457 68 889

Podpora osvětové činnosti – příspěvek 
na zhotovení filmu o Expedici RS Kilimanjaro

2.133 Kč

Unie ROSKA v ČR,
Senovážné nám. 994/2
110 0 Praha 
IČO: 457 68 889

Podpora osvětové činnosti – příspěvek 
na úhradu nákladů Expedice RS Kilimanjaro

7.514 Kč

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

Centrum pro demyelizační onemocnění  
Psychologická péče o pacienty s RS –  
úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky

96.000 Kč

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

Centrum pro demyelizační onemocnění  
Podpora očního vyšetření pro pacienty 
s RS

48.000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec, 
středisko Domov sv. Josefa v Žirči
se sídlem 5.května 1170, 
549 41 Červený Kostelec
IČO: 486 23 814

Pořízení stropního zvedacího a transportního 
zařízení Roomer včetně dopravy a montáže

120.000 Kč

Vyplacené nadační příspěvky za rok 2011 celkem 1.767.809 Kč
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Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS v roce 2011 činily 388.314 Kč (viz hlavní činnost):

hlavní činnost vedlejší činnost celkem

Mzdové náklady 70.620 Kč 31.575 Kč 102.195 Kč

Ostatní daně a poplatky 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Spotřeba materiálu 7.655 Kč 0 Kč 7.655 Kč

Cestovné 178.145 Kč 0 Kč 178.145 Kč

Jiné náklady 88.168 Kč 270.201 Kč 358.369 Kč

Účetní, auditorské a ostatní služby 43.726 Kč                                   0 Kč 43.726 Kč

Daň z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem 388.314 Kč 301.776 Kč 690.090 Kč

Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou Nadačního fondu IMPULS 
nesmějí 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.

Možné náklady: 
50 % z 1.000.000 Kč = 500.000 Kč + 10 % z 767.809 Kč = 76.780 Kč 

Celkové možné náklady dle Statutu Nadačního fondu IMPULS 576.780 Kč
Skutečné náklady      388.314 Kč 

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 67,32 % 
z celkově možných nákladů.

Náklady nadačního fondu,
kontrola výdajů nadačního fondu  
a hospodářský výsledek
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Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10.000 Kč

Biogen Idec (Czech Republic) 184.930 Kč

Biogen Idec (Czech Republic) 744.791 Kč

JAGGA Beroun s.r.o. 30.000 Kč

Merck spol. s r.o. 200.000 Kč

Novartis s.r.o. 2.160.000 Kč

Novartis s.r.o. 170.821 Kč

Novartis s.r.o. 80.000 Kč

Novartis s.r.o. 150.000 Kč

Novartis s.r.o. 114.373 Kč

Orange Controls s.r.o. 25.000 Kč

Perfecto Design s.r.o. 10.000 Kč

Tempus Libri spol. s r.o. 50.000 Kč

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. 69.988 Kč

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. 43.672 Kč

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. 100.000 Kč

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. 100.000 Kč

UNIMEX GROUP, a.s. 200.000 Kč

Fórum dárců – DMS 14.958 Kč

Celkem 4.448.533 Kč

Dary a finanční příspěvky
nadačnímu fondu v roce 2011 v celkové výši 
4.968.955,25 Kč



26

Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000 Kč

Celkem 18.130 Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000 Kč

Hašek Ivan 30.000 Kč

Prof. MUDr. Havrdová Eva, CSc. 103.317,50 Kč

Jazairi Daniela 25.000 Kč

MUDr. Lízrová Jana 73.537,75 Kč

Monhartová Alice 20.000 Kč

Ing. Olejár Dušan 10.000 Kč

Raus Daniel 30.000 Kč

Vojta Martin 75.000 Kč

Celkem 366.855,25 Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než 10.000 Kč

Celkem 135.437 Kč

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2011 CELKEM                                                                    4.968.955,25 Kč  
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Zpráva nezávislého auditora za rok 2011
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Účetní uzávěrka a opis přílohy  
k účetní uzávěrce 2011
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Zpráva Dozorčí rady za rok 2011
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Účetnictví Nadačního fondu IMPULS je vedeno a účetní uzávěrka 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 28. 3. 2012:
1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2011
2. datum sestavení účetní uzávěrky je 31. 12. 2011
3. dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
    finanční situaci a hospodářský výsledek

………….…………………………………………

IMPULS, nadační fond
Ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady

Účetní uzávěrka
a její schválení



„…děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat,

děkuji, děkuji za nezdar, jež naučí mne píli,

bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly.

Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí,

pokoře pro radost, pokoře bez područí.

Za slzy, za slzy děkuji, ty naučí mne citu,

k živým, jež žalují a křičí po soucitu!

Děkuji…“

Karel Kryl

Textová část: Jana Vojáčková
Jazyková a redakční korektura: Kateřina Bémová
Grafický návrh a zpracování: Klára Zápotocká
Vydal IMPULS, nadační fond
Praha 2012

Děkujeme Kláře Zápotocké za vynikající celoroční spolupráci a za grafické zpracování této výroční zprávy.
Tisk z edukačního grantu společnosti TEVA




