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A.

Úvodní slovo
Roztroušená skleróza mozkomíšní (sclerosis cerebrospinalis multiplex, polyskleróza, sclérose

en plaques, RS, MS) je jedna z nejčastějších neurologických nemocí. Patří mezi demyelinizační
onemocnění centrálního nervového systému, která jsou charakteristická poruchou myelinových
pochev CNS.
Při RS je bílá hmota mozku, mozečku a míchy postižena mnohočetnými ložisky rozpadu
myelinu. Následkem je zpomalení až úplné přerušení vedení nervových impulsů, což způsobí
klinické projevy, dané lokalizací zánětlivých procesů. Ve tkáni se tvoří tzv. plaky (ložiska
demyelinizace), která se hojí tuhou jizvou z gliových buněk. RS spadá mezi autoimunitní choroby,
kdy si tělo tvoří protilátky proti vlastní nervové tkáni. V mozku však existují také tzv. němé zóny,
jejichž postižení demyelinizačním procesem zůstává bez klinických příznaků.
Ve světě se odhaduje asi 2,5 milionu lidí s RS. V naší zeměpisné šířce je onemocnění časté.
V České republice je registrováno asi 10 tisíc nemocných s RS. První projevy se objevují nejčastěji
již ve věku 20 až 40 let, více u žen. Není výjimkou ani časnější začátek onemocnění, stále stoupá
počet postižených s prvními projevy choroby již v 11 - 12 letech.
Cílem Nadačního fondu IMPULS je podporovat projekty, které se léčbou roztroušené
sklerózy a jiných demyelinizačních onemocnění zabývají a podílet se na realizaci vědeckých
výzkumů, studijní případně osvětové činnosti vztahující se k této problematice. IMPULS chce
především vytvořit transparentní celostátní systém financování projektů, které budou realizovány
jinými - zdravotními zařízeními, školami, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi; takový
systém by měl poskytnout každému, kdo má zájem uskutečnit projekt související s problematikou
roztroušené sklerózy, možnost požádat nadační fond, aby se pokusil pro tento projekt získat
financování, a jistotu, že s každou takovou žádostí bude nakládáno řádně a transparentně.
Těm, kdo chtějí naopak věnovat své finanční příspěvky na projekty v oblasti terapie,
rehabilitace či výzkumu roztroušené sklerózy, bude fond garantovat 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 (s
ohledem na cíle fondu a výši příspěvku) jako nejvhodnější.
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B.

Poslání nadace
Nadační fond IMPULS byl založen s ideou vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou

mozkomíšní centrum zajišťující komplexní a kvalitní péči. To je podle názoru členů Nadačního
fondu IMPULS možné komplexní léčbou na nejvyšší úrovni, která vychází z nejnovějších vědeckých
poznatků, je zajišťována speciálně vyškoleným týmem zdravotníků v důstojném a potřebně
vybaveném prostředí, a dále informovaností nemocných o nemoci samé, její léčbě a možnosti, jak s
ní kvalitně žít.
Cílem Nadačního fondu IMPULS je podporovat projekty, které se léčbou demyelinizačních
onemocnění (včetně rehabilitace) zabývají a podílet se na realizaci vědeckých výzkumů, studijní
případně osvětové činnosti vztahující se k této problematice.

C.

Základní informace
Nadační fond IMPULS byl zřízen k podpoře aktivit v oblasti terapie a výzkumu

demyelinizačních onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových
dle Zákona č.227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nadačních fondech) zaregistrována a dnem 6. dubna
2000 zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N,
vložce č. 325.
Název: IMPULS, nadační fond
Sídlo: Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
Identifikační číslo – IČ: 26 16 94 28
Zřizovatelé:
Hadrbolcová Zdena
MUDr. Havrdová Eva, CSc.
Prof., MUDr., DrSc. Nevšímalová Soňa
Prof., ThDr. Heller Jan
JUDr. Svoboda Cyril
JUDr. Šolc Martin
Ing. Zika Jaroslav
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Kontakty:
Mgr. Marcela Zálišová- administrátor
tel.: 736 641 888
fax.: 736 604 258
e-mail: zalisova@seznam.cz
http://www.multiplesclerosis.cz/

D.

Organizace nadace

Složení správní rady nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2004
Předseda správní rady: JUDr. ŠOLC Martin
Správní rada:
Ing. Mgr. Ariana BUČKOVÁ
MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ
Ing. Kateřina POKORNÁ
JUDr. Cyril SVOBODA
Složení správní rady nadačního fondu IMPULS od 02. 02. 2005
Předseda správní rady: MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ
Správní rada:
Ing. Mgr. Ariana BUČKOVÁ
Ing. Kateřina POKORNÁ
Ing. Mgr. Robert SZURMAN
JUDr. Martin ŠOLC
Mgr. Vladimíra VOLKOVÁ
E.

Činnost a aktivity nadace v roce 2004
1.

SBÍRKY NADACE

a) 29.4.2003 byla zahájena sbírka na projekty, která potrvá tři roky. V souladu se Zákonem
č.117/2001 Sb. veřejnou sbírku s cílem shromáždit finanční prostředky primárně pro realizaci
projektů podporovaných NF IMPULS

b) 15.11.2004 byla zahájena sbírka, která potrvá tři roky za účelem získán í finančních prostředků
na projekty v oblasti terapie, rehabilitace a výzkumu RS mozkomíšní, na dovybavení center pro
pacienty s RS a jejich podporu v souladu se Zákonem č.117/2001 Sb.
2. Byla navázána spolupráce s Pražskou komorní filharmonií
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F.

Finanční zpráva nadačního fondu IMPULS

Aktiva
Stálá aktiva
Oběžná aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky
Finanční majetek

0,00
v hotovosti
na BÚ
1.sbírka
2.sbírka

Sklady
Časové rozlišení

Náklady příštího období

3725,70

Aktiva celkem

Pasiva
Vlastní kapitál

413126,85

Základní jmění
Zůstatek na fondech
Hospodářský výsledek
Závazky k zaměstnancům

7000,00
459962,65
-122835,80
69000,00
413126,85

Pasiva celkem

Přehled fondů
Zůstatek z roku 2003

715478,18

Dary přijaté v roce 2004
Čerpání fondů

112850
30329,00
126134,05
92245,90
3862,20
43980,00

18240,00
Dary poskytnuté
HV 2003

260500,00
13255,53

Výdaje jsou v souladu se statutem NF Impuls.
273755,53*50%>>136877,77
Skutečná ztráta >> 122.835,80
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1. Finanční příspěvky nadačního fondu IMPULS v roce 2004:
Nadační příspěvek pro Mgr. Marcelu Zálišovou na financování zvýšených nákladů v souvislosti s
roztroušenou sklerózou mozkomíšní >> 83 000,Nadační příspěvek pro Unii ROSKA-česká MS společnost na vydání osvětových edukačních brožur
pro lidi s roztroušenou sklerosou mozkomíšní a související osoby >> 82 500,Nadační příspěvek pro o.p.s. CEROS za účelem nastartování projektu vybudování Centra komplexní
specializované neurorehabilitační péče pro nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní >> 95 000,-

2. Finanční dary NF Impuls v roce 2004:
Dary
Celkem přijato na účet 1.sbírky
Celkem přijato na účet 2.sbírky
Přijaté dary na základě
darovací smoluvy

Kč
4240,00
4000,00
10000,00

3. Schválení účetní závěrky
Správní rada nadačního fondu IMPULS na svém zasedání dne 2.2.2005 přezkoumala a schválila
účetní uzávěrku k 31.12.2004. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje
majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace.
G.

Ostatní
1. Zajištění vedení účetnictví nadace

Účetnictví nadačního fondu IMPULS je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se
Zákonem č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích
opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byl v roce 2004 pan Martin Palkoska
Přiznání k daním budou podána v souladu s právním řádem ČR.
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H.

Zpráva správní rady nadace

1. Účty Nadace
Běžný účet IMPULSu, nadačního fondu je veden u Komerční banky, Václavské náměstí 42,
Praha 1, 114 07
č.ú.:192833670227/0100
1. Účet veřejné sbírky , IMPULSu, nadačního fondu pro činnost CEROS o.p.s je veden u
Komerční banky, Václavské náměstí 42,
Praha 1,114 07
č.ú.: 51-0667960237/0100
2.Účet veřejné sbírky je veden u Komerční banky, Václavské náměstí 42,
Praha 1,114 07
č.ú. 35-3707320247/0100

Za správní radu nadačního fondu IMPULS:
-------------------------------------------

MVDr. Hana Navrátilová- předseda správní rady nadačního fondu IMPULS
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