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Několik slov úvodem 

Vážení a milí přátelé,  

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 takových 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. 

Jana Vojáčková 

 

http://www.multiplesclerosis.cz/
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Vznik a cíle registru ReMuS 
 

Vznik registru pacientů s roztroušenou sklerózou je výsledkem takřka desetileté snahy 
odborné a laické společnosti, snahy o lepší budoucnost 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 diagnózu 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, závažnosti 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, vyhodnocování 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 rychlejší 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. 
 
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. 
 
 

Zakladatelé a řídící orgány registru ReMuS k 31. 12. 2017 

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. 
 
Projektová ředitelka registru ReMuS 
Mgr. Jana Vojáčková, MBA 
 
 
Odborný garant registru ReMuS 
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. 
 
Kontakty 
webové stránky: www.multiplesclerosis.cz  

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

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 roztroušenou sklerózou ReMuS. Podpisové právo 
k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a Mgr. Jana Vojáčková, MBA 
na základě plných mocí. 

  

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.   
 

Činnost registru ReMuS v roce 2017  
 

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 přibývajícího 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 kombinaci 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 výstupy 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. 

 

 

 

mailto:info@multiplesclerosis.cz,%20janavojackova@gmail.com
http://www.multiplesclerosis.cz/
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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 proběhla 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 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 v 8 RS centrech, která 
data non-DMD pacientů do registru zasílají. Non-DMD pacienti jsou v průměru starší (54,3 let 
x 41,8 let) a mají také vyšší průměrný věk v době začátku onemocnění (35,3 let x 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 
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Sociální dávky 
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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 

Tisková konference k registru ReMuS, téma: „Roztroušená skleróza zasahuje psychiku celé 
rodiny“, 16. května 2017, Praha 
 
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. 
 

 
 
 
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 
zasazené do mechu. Výtěžek dražby ve výši 18 200 Kč pomůže nasbírat data od 57 pacientů 
s touto nevyléčitelnou nemocí.  
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Výstup z registru ReMuS k 30. 6. 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. 
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 x 41,6 let) a mají také vyšší průměrný věk v době začátku 
onemocnění (35,1 let x 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 x 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. 
 
Rozložení pacientů podle kraje bydliště k 30. 6. 2017 
 

0%

5%

10%

15%

20%

Všichni

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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 sympózium 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. 
 

  
 

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 narůstajícím 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. 
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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 

 
 
 
FINANČNÍ ČÁST 
 

 

Seznam nadačních příspěvků přiznaných správních radou a vyplacených 
v roce 2017 v celkové výši 233 500 Kč 
 

Příjemce příspěvku Účel Kč 

Krajská nemocnice T. Bati 

akciová společnost 

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 

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 
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Seznam úplat za sběr dat do registru ReMuS vyplacených v roce 2017 
v celkové výši 3 233 665 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 

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. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem  

IČ: 25488627 

Odštěpný závod: Krajská zdravotní, a.s. 

Nemocnice Teplice, o.z. 

Duchcovská 53 

415 29 Teplice 

Centrum pro demyelinizační onemocnění,  

databáze pacientů s RS – projekt ReMuS   
392 700 Kč 

Nemocnice České Budějovice 

akciová společnost 

B. Němcové 585/54 

370 01 České Budějovice 

IČ: 26068877 

Centrum pro demyelinizační onemocnění,  

databáze pacientů s RS – projekt ReMuS   
63 150 Kč 

http://www.fnkv.cz/
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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 

 
 
 

Dary a jiné příjmy registru ReMuS v roce 2017 v celkové výši 
6 140 083 Kč 
 
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 

 

 
 
 
Zpráva nezávislého auditora pro registr ReMuS za rok 2017 
 

Textová část: Jana Vojáčková 

Jazyková a redakční korektura: Jana Vojáčková 

Praha 2018 

www.multiplesclerosis.cz 

  



ZPRAVA
NEZAVISLEHO A{JDITORA

o ověření informací uvedených ve Výroční zprávé registru ReMuS

k31.12.2017

účetní jednotky

IMPULS, nadační fond

lČ za 69 428

se sídlem Kateřinská 30o 128 08 Praha 2

zřizov atelinadačního fondu

VÝnor Auotron q,

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě registru

ReMuS za rok201,7, spravovaného účetní jednotkou IMPULS, nadační fond

tČ Za 69 428, ve vŠech qiznamných (materiáIních) ohledech v souladu

s Českými ÚČetními předpisy a v souladu s účetnízávěrkou IMPULS' nadační

fond k31.12.2017.



Ověření jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Výroční zptáva registru ReMuS byla sestavena vedením

účetní jednotky v souladu s česklimi právními předpisy o účetnictví.

Tyto auditorské směmice požadují naplánování a provedení auditu tak. ab,r auc:lc: z.sr.-__

přiměřené ujištění o tom, že pŤedložené účetní informace neobsahují r,íznamne nťsp:Jr :-., . .

Odpovědnost vedení účetní jednotley za soupis

Vedení účetní jednotky je odpovědné za sestavení Výroční zprávy registru ReMuS v souladu

s účetní legislativou azatakový vniřní kontrolní systém, který považuje zanezbyný pro

sestavení zprávy tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávrrosti způsobené

podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Moji odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok k této zprávé. Audit jsem provedla

v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem

povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou

jistotu, že laěetru závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnqe provedení auditorských postupů k získtíní důkazních informací o částkách a

údajích zveřejněných ve zprávě. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahmujícím i

vyhodnocení rizikýznamné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v soupisu způsobené

podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní

systém relevantní pro sestaveru zprávy. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných

okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního

systému účetní jednotky. Audit též zahmuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel,

přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace soupisu.

i- 'f



Jsem přesvědčena, že důkazni intbrmace" které jsem ziskala, poskýují dostatečný a vhodný

základ pro vydání výroku auditora.

Moji povinností je informovat vedení účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a

naěasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho pruběhu uěinila, včetně

zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

potvrzuji, žetY/to povinnosti byly řádně splněny, pruběžně byly jednotlivó etapy konzultovány

ažádnévýznamné nedostatky v kontrolním systému nebyly zjištěny.

V Odoleně Vodě, dne25.7.2018

Ing. Irena Gajdošová, auditor

se sídlem V Malém háji 351, 250 70 Odolena Voda

číslo oprárměni2047
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Příloha: Výroční zpráva registru ReMuS


