
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty
Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936

Vážení členové a přátelé Občanského sdružení pacientů s idiopatickými střevními 
záněty - Pacienti IBD, 

předkládáme Vám výroční zprávu činnosti Občanského sdružení pacientů s idiopatickými 
střevními záněty (dále jen „Sdružení“) za rok 2014.
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Vážení přátelé,

uplynulý rok 2014 byl pro Sdružení úspěšný. Byla pořádána řada akcí, které podpořily infor-
movanost členů, odborníků a veřejnosti o problematice IBD. Těší nás zejména zpětná vazba, 
kterou vnímáme od našich členů. Do života Sdružení se zapojují dobrovolníci a tvoří tým lidí, 
který posouvá Sdružení dopředu. Daří se nám navazovat spolupráci s Pracovní skupinou lékařů 
pro IBD, Evropskou federací sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (EFCCA), vlád-
ními organizacemi v ČR i neziskovým sektorem. 

Děkuji Vám všem za podporu v roce 2014, a věřím, že současný rok pro nás bude ještě  
úspěšnější.

 
 
 
 
               PhDr. Martina Pfeiferová
                    předsedkyně Sdružení 

Úvodní slovo
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Název Sdružení, IČ, sídlo  

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

IČ: 22720936
Se sídlem: Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10
Registrace:  u Ministerstva vnitra dne 10.10.2008 pod č. j. VS/1-1/73132/08/02-R 
Webové stránky: www.crohn.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:  2118787389/0800

Účel a poslání Sdružení

Posláním sdružení je zlepšování kvality života pacientů trpících idiopatickými střevními záněty, 
poskytnutí podpory a pomoci nejen těmto pacientům ale i jejich rodinným příslušníkům a dále 
zvyšování informovanosti veřejnosti o těchto onemocněních. 

Sdružení vzniklo v roce 2008 z iniciativy pacientů trpících idiopatickými střevními záněty  
a jejich lékařů a sdružuje nemocné z celé České republiky.

Co jsou to idiopatické střevní záněty

 chronická zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva
 výskyt v posledních desetiletích narůstá
• jsou řazeny mezi civilizační nemoci
• jejich vznik není zcela objasněn
• postihují především mladé lidi mezi 20. – 30. rokem života
• mezi idiopatické střevní záněty se řadí Crohnova choroba a ulcerózní kolitida
• jedná se o nevyléčitelná onemocnění

Základní informace  
o Sdružení
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Činnosti Občanského sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty –  
Pacienti IBD

 pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových  
 a společenských akcí
 provozování webových stránek sdružení
• zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby
• zajištění zdravotního, sociálního a právního poradenství
• vydávání informačních a propagačních materiálů, odborně zaměřených publikací  
 a dalších tiskovin souvisejících s činností a výsledky sdružení
• podílení se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným 
 právním předpisům týkajících se naplňování cíle sdružení
• spolupráce s odbornou veřejností a lobbing (hájení oprávněných zájmů)
• spolupráce s praktickými a odbornými lékaři, s odbornými společnostmi, subjekty  
 a pracovišti zabývajících se léčbou
• spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením na území ČR i v zahraničí
• podpora výzkumu a moderních metod léčby
• prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti

....................................................................................................................................................................................................
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

5



Organizační struktura Sdružení 
 
Předsedkyně:     PhDr. Martina Pfeiferová     
 
Místopředseda:     JUDr. Michal Sýkora     

Členové výkonného výboru:   Bc. Jakub Jelínek
      Ing. Helena Krejčí
      Ing. Veronika Hanzlíková
 
Dobrovolnický tým Sdružení:  Petr Hřích 
      Ing. Olga Tabakovová 
       Mgr. Michaela Malinová
      Kristýna Komorová
      Ondřej Trombík
      Michal Hrdina
      Kateřina Janikovičková
      Lucie Laštíková
      Rudolf Brož
      Karel Dušek
      Lenka Slabá 

....................................................................................................................................................................................................
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Členská základna

Ke konci roku 2014 mělo Sdružení 716 registrovaných členů. Během roku 2014 se do Sdružení 
zaregistrovalo 318 nových členů. Struktura členů je uvedena v následujícím grafu. Členská 
základna se rozšiřovala především díky webu, založení facebookové skupiny spolku a propagaci 
projektů WC karta a WC kompas. V roce 2014 byly zavedeny členské poplatky v hodnotě 200 Kč.

Sdružení chce být otevřené všem, kteří se ztotožní s posláním Sdružení a mají zájem se podílet 
na jeho aktivitách. Vítáme podporu ze strany pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, 
ale i dalších osob, které podporují cíle Sdružení. Registrační formulář pro všechny, kteří mají 
zájem stát se členy Sdružení je umístěn na stránkách sdružení www.crohn.cz. Výhodou členství 
je především možnost účastnit se všech vzdělávacích, sociálních, kulturních a sportovních akcí 
pořádaných Sdružením, a možnost podílet se i na dalších činnostech Sdružení.
 

 
Graf č. 1: Struktura členů Sdružení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................................................................
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

7



Semináře pro pacienty

Sdružení již od svého založení pořádá pravidelné semináře se zastřešujícím názvem „Život  
s IBD“ v Praze i Brně. Semináře opět probíhaly v neformálním duchu za přítomnosti odborníků 
především z řad lékařů z různých oborů medicíny, ale i z jiných profesí jako jsou například psy-
chologové nebo právníci. Smyslem těchto seminářů byla snaha o to, aby měli přítomní možnost 
dozvědět se více o idiopatických střevních zánětech, poradit se o způsobech léčby, diskuto-
vat o praktických problémech, které tato onemocnění v životě přinášejí, promluvit si o svých 
zkušenostech s lidmi s obdobnými zdravotními problémy. Účast na těchto seminářích byla 
otevřena všem, kteří o účast projevili zájem, nikoli pouze pro členy. 

V roce 2014 proběhlo 10 seminářů v Praze, 2 v Brně a jeden seminář a blok přednášek (konfe- 
rence) v Hradci Králové. Zájem byl také o setkání dětských IBD pacientů s lékaři konané v květnu 
2014 v Praze. Z některých seminářů byly po souhlasu přednášejícího vytvořeny audiozáznamy, 
které jsou zveřejněné na stránkách Sdružení.

Projekt WC karta a WC kompas

Nápad na vytvoření WC karty vzešel ze životních zkušeností pacientů s idiopatickými 
střevními záněty (IBD). Z těch vyplývá, že v případě náhlých a akutních zdravotních potíží  
je často problém najít a rychle se dostat na vhodnou toaletu. Tento projekt jsme připravili  
pro české pacienty po vzoru pacientských organizací, které se sdružují v rámci Evropské federace  
pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Projekt byl představen na tiskové konferenci  
13. května 2014 a vyvolal u české veřejnosti velkou odezvu. Projekt byl tedy rozšířen z IBD 
pacientů na pacienty se střevním onemocněním (stomici, celiaci atd.) Tuto skutečnost musí  
pacienti doložit potvrzení od lékaře, poté je za manipulační poplatek vydána WC karta. Členové 
našeho Sdružení mají WC karty zdarma po zaplacení členského poplatku. Do konce roku 2014 
bylo vydáno 470 WC karet. 

Součástí tohoto projektu je i projekt WC kompas, který má za cíl mapovat veřejné i neveřejné 
toalety, které mohou pacienti navštívit. Ke konci roku 2014 byl zahájen provoz tohoto projektu. 

Myslíme si, že naše pozitivní snaha najde odezvu u veřejnosti. Každý člověk bude mít 
příležitost svou vstřícností pomoci a zachovat důstojnost druhému člověku s nelehkým 
životním údělem. 
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Součástí projektu je osvětová a informační kampaň k obeznámení veřejnosti a potenciálních 
držitelů s dostupností karty a jejími možnostmi. Stejně jako snaha o navázání spolupráce  
se samosprávou i firmami: provozovateli obchodních řetězců, čerpacích stanic, nebo kaváren  
či dopravců apod.

Projekt podpořila Evropská federace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, Národní rada 
zdravotně postižených, firmy Toi Toi, AbbVie, Tillotts Pharma a Alliance Healthcare.

Světový den IBD 2014

Evropská federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu vyhlásila 19. květen 
Světovým dnem idiopatických střevních zánětů. Pacienti si připomínají tento den ve 36 zemích 
světa nejrůznějšími způsoby okolo tohoto data. V České republice jsme tuto akci uspořádali 
v sobotu 24. května 2014 pod záštitou primátora Hlavního města Prahy. Symbolem akce  
a zároveň symbol závažnosti našeho onemocnění se stala rulička od toaletního papíru. Během 
akce se pacientům a příznivcům Sdružení podařilo navléci 2,4 km dlouhého hada z ruliček  
na pražská Ladronce. Pacientům se podařilo nasbíráním 24 169 ruliček vytvořit český rekord  
a zápis do knihy rekordů. Akcí upozornilo sdružení na potíže nemocných IBD v Čechách již po-
druhé. Vyhlášena byla i NEJ IBD sestra roku 2013 – pacienti poslali nejvíce hlasů Věře Boldišové 
z Nemocnice Karlovy Vary. Velký zájem pacientů, který provázel tuto akci, byl známkou 
soudržnosti našeho sdružení a dalších jeho příznivců. Akce se zúčastnila i předsedkyně 
slovenského Crohn clubu paní Viola Štěvůrková, která informovala o aktivitách na Sloven-
sku. Účast přijal také Dr. Dušan Baraga, který působí ve slovinské pacientské organizaci.  
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a MUDr. Martin Bortlík, Ph. D. podpořili pacienty za Pracovní 
skupinu lékařů pro IBD. Všichni se aktivně připojili k navlékání hada. Ze Světového dne bylo 
pořízeno mnoho fotografií a video, které jsou vystaveny na našich stránkách. Akce se mohla 
uskutečnit díky podpoře našich dárců.
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Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................................................................
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

10



Pacientské konference

15. 5. 2014 se konala pacientská konference v Ostravě v prostorách Vítkovické nemocnice. 
Účastníci se dozvěděli např. základní fakta o idiopatických střevních zánětech, jak IBD diagnos-
tikováno, léčeno, o problematice IBD v těhotenství, při porodu a kojení, cestování nemocných  
s IBD, výživě pacientů s IBD atd. 

V Hradci Králové se konala regionální pacientská konference 5. 11. 2014. Zájemcům zde 
byly poskytnuty informace o kostní nemoci (osteoporóza) u střevních onemocnění léčených  
kortikoidy, přípravě pacienta před vyšetřením trávicí trubice, dění v pacientské organizaci IBD   
či problematice IBD a práva (např. poskytování lázeňské péče). Proběhla také panelová diskuse. 

Svatováclavská IBD konference 

9. ročník Svatováclavské IBD konference 2014 proběhla ve spolupráci s Pracovní skupinou  
pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP v čele  
s prof. MUDr. Milanem Lukášem, CSc. a za podpory grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Konala 
se 27. 9. 2014 v Praze. V rámci programu vystoupili odborníci z různých oborů, které souvi-
sí s problematikou IBD. Dostatečný prostor byl věnován také diskusi s odborníky. Konference 
byla zaměřena např. na novinky v léčbě IBD, revmatologické problémy u IBD pacientů, výživu 
v pohybu, gynekologické problémy, těhotenství a porod u IBD pacientek, kožní problémy u IBD 
pacientů, právní problémy IBD pacientů. Ke konci roku 2014 vydalo Sdružení 500 WC karet  
zájemcům z celé České republiky. V závěru se konala také panelová diskuse za účasti  
MUDr. Martina Bortlíka, Ph. D., JUDr. Michala Sýkory, MUDr. Radkina Honzáka  
a MUDr. Michala Zikána, Ph.D. Byly poskytnuty informace o projektech WC karta  
a WC kompas. Sdružení v průběhu roku 2014 rozvíjelo síť smluvních partnerů, kde může držitel 
WC karty bezplatně využít WC. Cílem je i nadále rozšiřovat tuto síť a napomáhat tak pacientům 
s IBD. 

....................................................................................................................................................................................................
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Projekt cyklus přednášek na téma“ Život s IBD“ podpořený MZ ČR

Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční 
dotace na rok 2014 pod č.: ZSS/PGP/G4/37/75/4132/14. Výše poskytnuté dotace činila  
30 000 Kč. Dne 27. 9. 2014 se uskutečnila Svatováclavské IBD konference (viz. kap. 3. 4). Podařilo 
se také naplnit požadovanou kapacitu konference. Dále se konal také cyklus přednášek – semináře.  
Tyto semináře se konaly v průběhu roku 2014 v Praze a Brně. Semináře však nebyly podpořeny 
MZ ČR. Byly vytvořeny evaluační dotazníky pro účastníky konference. Odevzdáno bylo  
60 vyplněných dotazníků. Z nich mimo jiné vyplývá, že 90 % respondentů hodnotilo konferenci 
známkou 1.: Mimo jiné se podařilo zorganizovat setkávání s ostatními stejně nemocnými lidmi, 
kdy si vyměňují své zkušenosti. Díky tomu cítí, že nejsou na své problémy samy a nezůstávají  
v izolaci.

Harmonogram projektu byl splněn. Realizací Svatováclavské IBD konference byly naplněny cíle 
projektu. Došlo ke vzdělávání pacientů s idiopatickými střevními záněty, kteří tak získali kvalitní 
informace o svém onemocnění a mohli své problémy konzultovat s lékaři a ostatními odborníky. 
Tímto bylo umožněno se pacientům lépe se zorientovat v problémech, které je mohou v rám-
ci života s nevyléčitelným onemocněním potkat. Pacienti jsou díky tomu vzděláváni v proble- 
matice idiopatických střevních zánětů a stávají se tak pro lékaře a ostatní zdravotnický personál 
partnery.

Projekt „Rozvoj spolupráce s The European Federation of Crohn’s and Colitis Association“

Projekt byl podpořen Úřadem vlády v rámci dotačního programu “Podpora veřejně účelných 
aktivit spolků zdravotně postižených”s přiznanou dotací ve výši 40 000 Kč.  Cílem projektu 
bylo rozvíjet spolupráci s The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations,  
podpořit aktivní zapojení pacientů do společnosti prostřednictvím kontinuálního přenosu 
poznatků z YOUTH EFCCA Group do českého prostředí či například zajistit spolufinancování 
členského příspěvku pro Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty  
za členství v the European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations.

Činnost pro Evropskou federaci sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu

Během roku 2014 se zúčastnili reprezentanti Sdružení následujících akcí, které pořádala Evrop-
ská federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. 

 Světový den IBD  - Slovenian Association of Patients with IBD (SAIBD), konaný  
 v květnu 2014 ve Slovinsku, 

 Jednání Youth EFCCA, Conference on the Cross Border, konané  v červnu v irském  
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 Dublinu, 

 Jednání k problematice Healthcare Directive konané v červenci ve slovinské Ljubljani, 

 ECCO (Evropská společnost pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu) Christmas  
 Meeting konaný v prosinci ve Vídni

Na valné hromadě EFCCA bylo odsouhlaseno hospodaření této mezinárodní organizace,  
schválen plán na další rok a zvoleni nový delegáti do výkonných orgánů této organizace. 

Spolupráce s Pracovní skupinou lékařů pro idiopatické střevní záněty

Sdružení dlouhodobě spolupracuje s Pracovní skupinou lékařů pro IBD, kterou vede  
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a sdružuje lékaře zabývající se tímto onemocněním po celé České 
republice. Lékaři pravidelně připravují prezentace pro naše semináře a pacientskou konferenci 
a v neposlední řadě informují své pacienty o aktivitách Sdružení. Zástupce našeho sdružení se 
pravidelně účastní schůzek této Pracovní skupiny. Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a MUDr. Martin 
Bortlík, Ph.D. se aktivně zúčastnili propagace Světového dne IBD v rámci tiskové konference  
i akce samotné.

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi

Sdružení i v roce 2014 spolupracovalo s Klubem stomiků a Sdružením pro psychosoma-
tiku. Je členem Národní rady osob se zdravotním postižením a Asociace veřejně prospěšných  
organizací. Zástupci Sdružení se účastnili také jednání Koalice pro zdraví.

Publikační činnost

Publikační aktivita byla v roce 2014 směřována na web Sdružení. Vydány byly informační letáky 
s akcemi Sdružení na rok 2014 a pozvánky na akce, které byly distribuovány do všech gastroen-
terologických ambulancí v ČR, zejména pak do IBD center. Zároveň byl vydán leták pro mladist-
vé pacienty s IBD s cílem zapojit je do činnosti organizace a pomoci jim v nelehké životní situaci.
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Web a Facebook

Členové sdružení využívají pro komunikaci internetové stránky www.crohn.cz. Vytížené jsou 
jak diskusní fórum webu, kde pacienti mohou diskutovat své problémy navzájem, tak online 
poradny pro pacienty; - Poradna lékaře (vede MUDr. Viktor Komárek, Poradna právníka (vede 
JUDr. Michal Sýkora), Poradna výživová (vede Ing. Veronika Hanzlíková). Facebooková stránka 
sdružení měla k 31. 12. 2014 celkem 620 fanoušků. Obě online média jsou využívána především 
ke komunikaci s pacienty, získávání zpětné vazby na činnosti a akce sdružení. V rámci webu 
i facebookové stránky se snažíme pacientům přinášet různorodé a užitečné informace jak  
z domova tak ze zahraničí a motivovat je k zapojení do činnosti Sdružení. Pravidelně každý měsíc 
byly rozeslány e-mailové novinky na 2500 registrovaných uživatelů.  Webovou stránku v roce 
2014 navštívilo 31 306 uživatelů, z toho 62 % bylo nově příchozích na náš web.  

Různé

Letní soutěž, aneb nebojme se s IBD cestovat

Začátkem léta byla vyhlášena facebooková soutěž pro pacienty s IBD, kteří zasílali pohlednice  
na adresu Sdružení z nejrůznějších koutů světa i z ČR. Naskenované pohlednice byly vystaveny 
na facebooku. V rámci Svatováclavské IBD konference byly oceněni výherci ve třech kategoriích 
(I. Kategorie – vzdálenost, II. kategorie – nejvtipnější pozdrav, III. Kategorie – nekrásnější místa). 
Výhercům byly praktické výhry rozdány na Svatováclavské IBD konferenci nebo zaslány poštou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................................................................
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

14



....................................................................................................................................................................................................
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, o. s.,                      www.crohn.cz 
Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10, IČ: 22720936, č. ú.: 211 878 7389 / 0800                   obcanske.sdruzeni@crohn.cz 
                                   

15

 
 
 
 
 

Sdružení provede transformaci na spolek dle platné právní úpravy. 

Sdružení změní sídlo a pokusí se zajistit členům a zájemcům o jeho aktivity odpovídající 
prostředí.

Sdružení bude pokračovat v pořádání seminářů a Svatováclavské konference zaměřených  
na aktuální otázky týkající se života s idiopatickými střevními záněty. Dále budeme rovněž roz-
víjet spolupráci s Pracovní skupinou lékařů pro IBD.

Sdružení velmi stojí o bližší spolupráci s pacienty z dalších regionů ČR a o rozšíření aktiv-
it mimo Prahu. Zároveň se budeme snažit o rozšíření spolupráce našeho sdružení s dětskými 
lékaři, abychom mohli poskytovat služby i rodičům dětských IBD pacientů. 

V roce 2015 budeme pokračovat ve spolupráci s evropskou zastřešující organizací EFCCA, 
budeme se účastnit školení pořádaných touto organizací a zapojíme se do evropských projektů. 

Bude rozvíjen projekt WC karta, pro nějž jsme se inspirovali v rámci EFCCA u ostatních 
členských organizacích, kde tento projekt realizují. 

Propagace Sdružení je důležitou součástí našich aktivit, aby naši pacienti věděli o existenci 
Sdružení a nabízených službách.

V neposlední řadě Sdružení plánuje vydávání dalších informačních materiálů o sdružení  
a publikací pro pacienty.

Chceme se zapojit do aktivit tzv. občanské společnosti v České republice a to díky našemu 
členství v zastřešujících neziskových organizacích. Chceme rozvíjet spolupráci s ostatními pa-
cientskými organizacemi a podílet se na společných projektech.

Sdružení bude v roce 2015 usilovat o zajištění dostatečných finančních prostředků, za pomoci 
kterých bude moci naplnit plány, které si pro příští rok 2015 předsevzalo. Za tímto účelem má 
Sdružení v úmyslu ucházet se o granty a dotace poskytované státem, územně samosprávnými 
celky, nebo Evropskou unií.

 

Plány Sdružení do roku 2015
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Sdružení vítá každou pomoc při rozvíjení svých aktivit. Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete 
nám pomoci, můžete se zapojit  mnoha způsoby:

 Finančním darem, 

 Věcným darem, 

 Bezplatným využíváním Vašich služeb – tvorba obsahu www stránek, školení, organizace 
 seminářů atd., 

 Zprostředkováním sponzorského daru, 

 Šířením informací o IBD onemocnění mezi odbornou i laickou veřejností, 

 Umístěním odkazu na naše Sdružení na vašich webových stránkách, 

 Mediální podporou, 

 Zpřístupněním Vámi provozované toalety pro pacienty, kteří se prokáží WC kartou.

A co můžete za Vaši pomoc získat Vy? 
  
 Za Váš dar vystavíme potvrzení pro snížení daně  z příjmu – darovací smlouvu, 

 Zveřejníme Vás v seznamu dárců s uvedením Vašeho kontaktu,

 Umístíme Vaše logo na našich webových stránkách a v propagačních materiálech,

 Provedeme distribuci Vašich propagačních materiálů na akcích Sdružení,

 Veřejně Vám poděkujeme za Vaši podporu na našich akcích,

 Můžete se stát hlavním partnerem některého z našich projektů, 

 Budete sdílet radost z pomoci druhým.

Jak můžete pomoci Občanskému 
sdružení pacientů s idiopatický-

mi střevními záněty?
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Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, spolupracovníkům a lékařům, kteří pomáhají 
rozvíjet poslání našeho Sdružení. Bez jejich obětavé pomoci bychom nikdy nemohli naplnit své 
cíle, které jsme si pro rok 2014 předsevzali. 

Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří podporují naše Sdružení a jeho činnost.   
Věříme, že se nám i s Vaší pomocí podaří naplnit plány stanovené na rok 2014.   

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vládní výbor

AbbVie s. r. o.

MSD s.r.o.

FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o.

Tillotts Pharma Czech s. r. o.

MEDIMPORT spol. s r. o.

TOI TOI, sanitární systémy

DANONE

Herbadent

Poděkování dobrovolníkům, 
dárcům a partnerům
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Finanční zpráva za rok 2014

1  x  příslušnému  fin.  orgánu

Občanské  sdružení  pacientů  s  idiopatickými  střevními  záněty,  o.  s.
Václava  Trojana  1483/5
Praha  10  -  Uhříněves
104  00

(  v  haléřích  )

Název,  sídlo  a  právní  forma
účetní  jednotky

k 31.12.2014

Účetní  jednotka  doručí:
22720936

IČO

Rozvaha  podle  Přílohy  č.  1
vyhlášky  č.  504/2002  Sb. Rozvaha  v  plném  rozsahu

2b

Stav  k  posled.  dni
účetního  období

1c

číslo
řádku

Stav  k  prvnímu  dni
účetního  obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet  I.až  IV.Dlouhodobý  majetek  celkem 1

I. Součet  I.1.  až  I.7.Dlouhodobý  nehmotný  majetek  celkem 9 7  188,00
Nehmotné  výsledky  výzkumu  a  vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná  práva (014) 43.

Drobný  dlouhodobý  nehmotný  majetek (018) 5 7  188,004.

Ostatní  dlouhodobý  nehmotný  majetek (019) 65.

Nedokončený  dlouhodobý  nehmotný  majetek (041) 76.

Poskytnuté  zálohy  na  dlouhodobý  nehmotný  majetek (051) 87.

II. Součet  II.1.  až  II.10.Dlouhodobý  hmotný  majetek  celkem 20 86  555,00
Pozemky (031) 101.

Umělecká  díla,  předměty  a  sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné  hmotné  movité  věci  a  soubory  hmotných  movitých  věcí (022) 134.

Pěstitelské  celky  trvalých  porostů (025) 145.

Základní  stádo  a  tažná  zvířata (026) 156.

Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek (028) 16 86  555,007.

Ostatní  dlouhodobý  hmotný  majetek (029) 178.

Nedokončený  dlouhodobý  hmotný  majetek (042) 189.

Poskytnuté  zálohy  na  dlouhodobý  hmotný  majetek (052) 1910.

III. Součet  III.1.  až  III.7.Dlouhodobý  finanční  majetek  celkem 28

Podíly  v  ovládaných  a  řízených  osobách (061) 211.

Podíly  v  osobách  pod  podstatným  vlivem (062) 222.

Dluhové  cenné  papíry  držené  do  splatnosti (063) 233.

Zápůjčky  organizačním  složkám (066) 244.

Ostatní  dlouhodobé  zápůjčky (067) 255.

Ostatní  dlouhodobý  finanční  majetek (069) 266.

Pořizovaný  dlouhodobý  finanční  majetek (043) 277.

IV. Součet  IV.1.  až  IV.11.Oprávky  k  dlouhodobému  majetku  celkem 40 -93  743,00
Oprávky  k  nehmotným  výsledkům  výzkumu  a  vývoje (072) 291.

Oprávky  k  softwaru (073) 302.

Oprávky  k  ocenitelným  právům (074) 313.

Oprávky  k  drobnému  dlouhodobému  nehmotnému  majetku (078) 32 -7  188,004.

Oprávky  k  ostatnímu  dlouhodobému  nehmotnému  majetku (079) 335.

Oprávky  ke  stavbám (081) 346.

(082)
7. 35Oprávky  k  samostatným  hmotným  movitým  věcem

a  souborům  hmotných  movitých  věcí
Oprávky  k  pěstitelským  celkům  trvalých  porostů (085) 368.

Oprávky  k  základnímu  stádu  a  tažným  zvířatům (086) 379.

Oprávky  k  drobnému  dlouhodobému  hmotnému  majetku (088) 38 -86  555,0010.

Oprávky  k  ostatnímu  dlouhodobému  hmotnému  majetku (089) 3911.
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2b

Stav k posled. dni
účetního  období

1c

číslo
řádku

Stav  k  prvnímu  dni
účetního  obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet  B.I.  až  B.IV.Krátkodobý  majetek  celkem 41 76 633,94 456 736,60

I. Součet  I.1.  až  I.9.Zásoby  celkem 51 5 600,00
Materiál  na  skladě (112) 421.

Materiál  na  cestě (119) 432.

Nedokončená  výroba (121) 443.

Polotovary  vlastní  výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží  na  skladě  a  v  prodejnách (132) 487.

Zboží  na  cestě (139) 498.

Poskytnuté  zálohy  na  zásoby (314) 50 5 600,009.

II. Součet  II.1.  až  II.19.Pohledávky  celkem 71 10 000,00
Odběratelé (311) 521.

Směnky  k  inkasu (312) 532.

Pohledávky  za  eskontované  cenné  papíry (313) 543.

Poskytnuté  provozní  zálohy (314) 554.

Ostatní  pohledávky (315) 565.

Pohledávky  za  zaměstnanci (335) 576.

Pohl.  za  institucemi  soc.  zabezpečení  a  veřejného  zdrav.  pojištění (336) 587.

Daň  z  příjmů (341) 598.

Ostatní  přímé  daně (342) 609.

Daň  z  přidané  hodnoty (343) 6110.

Ostatní  daně  a  poplatky (345) 6211.

Nároky  na  dotace  a  ostatní  zúčtování  se  státním  rozpočtem (346) 6312.

Nároky  na  dotace  a  ost.  zúčt.  s  rozp.  orgánů  územ.  samospr.  celků (348) 6413.

Pohledávky  za  společníky  sdruženými  ve  společnosti (358) 6514.

Pohledávky  z  pevných  termínových  operací  a  opcí (373) 6615.

Pohledávky  z  vydaných  dluhopisů (375) 6716.

Jiné  pohledávky (378) 68 10 000,0017.

Dohadné  účty  aktivní (388) 6918.

Opravná  položka  k  pohledávkám (391) 7019.

III. Součet  III.1.  až  III.8.Krátkodobý  finanční  majetek  celkem 80 76 633,94 435 436,60
Pokladna (211) 72 2 295,00 1 805,001.

Ceniny (213) 732.

Účty  v  bankách (221) 74 74 338,94 433 631,603.

Majetkové  cenné  papíry  k  obchodování (251) 754.

Dluhové  cenné  papíry  k  obchodování (253) 765.

Ostatní  cenné  papíry (256) 776.

Pořizovaný  krátkodobý  finanční  majetek (259) 787.

Peníze  na  cestě (261) 798.

IV. Součet  IV.1.  až  IV.3.Jiná  aktiva  celkem 84 5 700,00
Náklady  příštích  období (381) 81 5 700,001.

Příjmy  příštích  období (385) 822.

Kurzové  rozdíly  aktivní (386) 833.

Součet  A.  až  B.Aktiva  celkem 85 76 633,94 456 736,60
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4b

Stav k posled. dni
účetního  období

3c

číslo
řádku

Stav  k  prvnímu  dni
účetního  obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet  A.I.  až  A.II.Vlastní  zdroje  celkem 86 75 285,94 445 224,60

I. Součet  I.1.  až  I.3.Jmění  celkem 90

Vlastní  jmění (901) 871.

Fondy (911) 882.

Oceňovací  rozdíly  z  přecenění  finančního  majetku  a  závazků (921) 893.

II. Součet  II.1  až  II.3.Výsledek  hospodaření  celkem 94 75 285,94 445 224,60
Účet  výsledku  hospodaření (963) 91 x 369 938,661.

Výsledek  hospodaření  ve  schvalovacím  řízení (931) 92 -76  178,20 x2.

Nerozdělený  zisk,  neuhrazená  ztráta  minulých  let (932) 93 151  464,14 75 285,943.

B. Součet  B.I.  až  B.IV.Cizí  zdroje  celkem 95 1  348,00 11  512,00
I. Hodnota  I.1.Rezervy  celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet  II.1.  až  II.7.Dlouhodobé  závazky  celkem 105 5 600,00
Dlouhodobé  bankovní  úvěry (951) 981.

Vydané  dluhopisy (953) 992.

Závazky  z  pronájmu (954) 1003.

Přijaté  dlouhodobé  zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé  směnky  k  úhradě (958) 1025.

Dohadné  účty  pasivní (389) 103 5 600,006.

Ostatní  dlouhodobé  závazky (959) 1047.

III. Součet  III.1.  až.  III.23.Krátkodobé  závazky  celkem 129 1  348,00 5  912,00
Dodavatelé (321) 106 698,00 1  498,001.

Směnky  k  úhradě (322) 1072.

Přijaté  zálohy (324) 1083.

Ostatní  závazky (325) 1094.

Zaměstnanci (331) 110 300,005.

Ostatní  závazky  vůči  zaměstnancům (333) 111 650,00 4  114,006.

Závazky  k  institucím  soc.  zabezpečení  a  veřejného  zdrav.  pojištění (336) 1127.

Daň  z  příjmů (341) 1138.

Ostatní  přímé  daně (342) 1149.

Daň  z  přidané  hodnoty (343) 11510.

Ostatní  daně  a  poplatky (345) 11611.

Závazky  ve  vztahu  k  státnímu  rozpočtu (346) 11712.

Závazky  ve  vztahu  k  rozpočtu  orgánů  územ.  samospr.  celků (348) 11813.

Závazky  z  upsaných  nesplacených  cenných  papírů  a  podílů (367) 11914.

Závazky  ke  společníkům  sdruženým  ve  společnosti (368) 12015.

Závazky  z  pevných  termínových  operací  a  opcí (373) 12116.

Jiné  závazky (379) 12217.

Krátkodobé  bankovní  úvěry (231) 12318.

Eskontní  úvěry (232) 12419.

Vydané  krátkodobé  dluhopisy (241) 12520.

Vlastní  dluhopisy (255) 12621.

Dohadné  účty  pasivní (389) 12722.

Ostatní  krátkodobé  finanční  výpomoci (249) 12823.
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4b

Stav k posled. dni
účetního  období

3c

číslo
řádku

Stav  k  prvnímu  dni
účetního  obdobíPASIVAOznačení

a
IV. Součet  IV.  až  IV.3.Jiná  pasiva  celkem 133

Výdaje  příštích  období (383) 1301.

Výnosy  příštích  období (384) 1312.

Kurzové  rozdíly  pasivní (387) 1323.

Součet  A.  až  B.Pasiva  celkem 134 76 633,94 456 736,60

Pozn.:Předmět  podnikáníPrávní  forma  účetní  jednotky

Sestaveno dne: 15.03.2015 Podpisový  záznam  statutárního  orgánu  účetní  jednotky
nebo  podpisový  vzor  fyzické  osoby,  která  je  účetní  jednotkou
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IČO

příslušnému  finančnímu
orgánu

1  x
Účetní  jednotka  doručí:

22720936

Občanské  sdružení  pacientů  s  idiopatickými  střevními  záněty,  o.  s.
Václava  Trojana  1483/5
Praha  10  -  Uhříněves
104  00

Název  a  sídlo  účetní  jednotky(  v  haléřích  )
k  31.12.2014

VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY
Výkaz  zisku  a  ztráty
podle  Přílohy  č.  2
vyhlášky  č.  504/2002  Sb

Číslo
řádku

Název  ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované  nákupy  celkem Součet  I.1.  až  I.4. 2 114  623,91107  605,91 7  018,00I.

Spotřeba  materiálu 7  018,00103  405,91 110  423,9131. (501)

Spotřeba  energie 4  200,00 4  200,0042. (502)

Spotřeba  ostatních  neskladovatelných  dodávek 53. (503)

Prodané  zboží 64. (504)

Služby  celkem Součet  II.5.  až  II.8. 7 506  908,03474  188,03 32  720,00II.

Opravy  a  udržování 85. (511)

Cestovné 45  681,00 45  681,0096. (512)

Náklady  na  reprezentaci 719,00 719,00107. (513)

Ostatní  služby 32  720,00427  788,03 460  508,03118. (518)

Osobní  náklady  celkem Součet  III.9.  až  III.13. 12 61  000,0061  000,00III.

Mzdové  náklady 61  000,00 61  000,00139. (521)

Zákonné  sociální  pojištění 1410. (524)

Ostatní  sociální  pojištění 1511. (525)

Zákonné  sociální  náklady 1612. (527)

Ostatní  sociální  náklady 1713. (528)

Daně  a  poplatky  celkem Součet  IV.14.  až  IV.16. 18IV.

Daň  silniční 1914. (531)

Daň  z  nemovitostí 2015. (532)

Ostatní  daně  a  poplatky 2116. (538)

Ostatní  náklady  celkem Součet  V.17.  až  V.24. 22 37  908,0637  908,06V.

Smluvní  pokuty  a  úroky  z  prodlení 2317. (541)

Ostatní  pokuty  a  penále 2418. (542)

Odpis  nedobytné  pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové  ztráty 651,00 651,002721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka  a  škody 2923. (548)

Jiné  ostatní  náklady 37  257,06 37  257,063024. (549)

Odpisy,  prodaný  majetek,  tvorba  rezerv  a  
opravných  položek  celkem

VI. 31Součet  VI.25.  až  VI.30.

Odpis  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného  majetku 3225. (551)

Zůstatková  cena  prodaného  dlouhodobého  nehmot.  a  hmot.  majetku 3326. (552)

Prodané  cenné  papíry  a  podíly 3427. (553)

Prodaný  materiál 3528. (554)

Tvorba  rezerv 3629. (556)
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Číslo
řádkuNázev  ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba  opravných  položek 3730. (559)

Poskytnuté  příspěvky  celkem Součet  VII.31.  až  VII.32. 38VII.

Poskytnuté  příspěvky  zúčtované  mezi  organ.  složkami 3931. (581)

Poskytnuté  členské  příspěvky 4032. (582)

Daň  z  příjmů  celkem Hodnota  VIII.33. 41VIII.

Dodatečné  odvody  daně  z  příjmů 4233. (595)

Náklady  celkem Součet  I.  až  VIII. 43 720  440,00680  702,00 39  738,00
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Číslo
řádkuNázev  ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby  za  vlastní  výkony  a  zboží  celkem Součet  I.1.  až  I.3. 45 323  900,0036  170,00 287  730,00I.

Tržby  za  vlastní  výrobky 461. (601)

Tržby  z  prodeje  služeb 285  000,0036  170,00 321  170,00472. (602)

Tržby  za  prodané  zboží 2  730,00 2  730,00483. (604)

Změna  stavu  vnitroorganizačních  zásob  celkem Součet  II.4.  až  II.7. 49II.

Změna  stavu  zásob  nedokončené  výroby 504. (611)

Změna  stavu  zásob  polotovarů 515. (612)

Změna  stavu  zásob  výrobků 526. (613)

Změna  stavu  zvířat 537. (614)

Aktivace  celkem Součet  III.8.  až  III.11. 54III.

Aktivace  materiálu  a  zboží 558. (621)

Aktivace  vnitroorganizačních  služeb 569. (622)

Aktivace  dlouhodobého  nehmotného  majetku 5710. (623)

Aktivace  dlouhodobého  hmotného  majetku 5811. (624)

Ostatní  výnosy  celkem Součet  IV.12.  až  IV.18. 59 33,4933,49IV.

Smluvní  pokuty  a  úroky  z  prodlení 6012. (641)

Ostatní  pokuty  a  penále 6113. (642)

Platby  za  odepsané  pohledávky 6214. (643)

Úroky 33,49 33,496315. (644)

Kurzové  zisky 6416. (645)

Zúčtování  fondů 6517. (648)

Jiné  ostatní  výnosy 6618. (649)

Tržby  z  prodeje  majetku,  zúčtování  rezerv  a  
opravných  položek  celkem

V. 67Součet  V.19.  až  V.25.

Tržby  z  prodeje  dlouhodobého  nehmot.  a  hmot.  majetku 6819. (652)

Tržby  z  prodeje  cenných  papírů  a  podílů 6920. (653)

Tržby  z  prodeje  materiálu 7021. (654)

Výnosy  z  krátkodobého  finančního  majetku 7122. (655)

Zúčtování  rezerv 7223. (656)

Výnosy  z  dlouhodobého  finančního  majetku 7324. (657)

Zúčtování  opravných  položek 7425. (659)

Přijaté  příspěvky  celkem Součet  VI.26.  až  VI.28. 75 696  445,17696  445,17VI.

Přijaté  příspěvky  zúčtované  mezi  organizačními  složkami 7626. (681)

Přijaté  příspěvky  (dary) 635  755,16 635  755,167727. (682)

Přijaté  členské  příspěvky 60  690,01 60  690,017828. (684)

Provozní  dotace  celkem Hodnota  VII.29. 79 70  000,0070  000,00VII.

Provozní  dotace 70  000,00 70  000,008029. (691)

Výnosy  celkem Součet  I.  až  VII. 81 1  090  378,66802  648,66 287  730,00
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Číslo
řádkuNázev  ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek  hospodaření  před  zdaněním 369  938,66121  946,66 247  992,00C. 82Výnosy  -  Náklady

Daň  z  příjmů 8334. (591)

Výsledek  hospodaření  po  zdanění 369  938,66121  946,66 247  992,00D. 84C.  -  34.

Pozn.:Předmět  podnikáníPrávní  forma  účetní  jednotky

Sestaveno  dne: 15.03.2015 Podpisový  záznam  statutárního  orgánu  účetní  jednotky
nebo  podpisový  vzor  fyzické  osoby,  která  je  účetní  jednotkou
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2014

Název a sídlo účetní jednotky

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

Václava Trojana 1483/5

104 00  Praha 10 – Uhříněves

IČ: 22720936

DIČ: CZ22720936

Datum zřízení účetní jednotky: 10. 10. 2008

Právní forma účetní jednotky

Sdružení je registrované jako občanské sdružení s právní subjektivitou u Ministerstva vnitra ČR,  
čj. VS/1–1/73132/08-R.

Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena

Hlavním cílem sdružení je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními 
záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

K základním činnostem sdružení k naplnění hlavního cíle zejména náleží:

a) Pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových  
 a společenských akcí.

b) Provozování webových stránek sdružení. 

c) Zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby.

d) Zajištění zdravotního, sociálního a právního poradenství.

e) Vydávání informačních a propagačních materiálů, odborně zaměřených publikací  
 a dalších tiskovin souvisejících s činností a výsledky sdružení.

f) Podílení se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným 
 právním předpisům týkajících se naplňování cíle sdružení.
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g) Spolupráce s odbornou veřejností a lobbing (hájení oprávněných zájmů).

h) Spolupráce s praktickými a odbornými lékaři, s odbornými společnostmi, subjekty  
 a pracovišti zabývajících se léčbou.

i) Spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením na území ČR i v zahraničí.

j) Podpora výzkumu a moderních metod léčby.

k) Organizace rekondičních pobytů pro své členy a jejich rodinné příslušníky.

l) Prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti.

m) Zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost sdružení a nakládání s nimi  
 v souladu s cílem a zaměřením sdružení.

Ostatní činnosti účetní jednotky

Účetní jednotka může podle Stanov sdružení Článku V. Zásady hospodaření nabývat majetek 
zejména:

a) z členských příspěvků (pokud budou schváleny)

b) z dobrovolných členských příspěvků členů

c) z dobrovolných příspěvků třetích osob (právnických i fyzických)

d) ze sponzorských a jiných darů (finančních a nefinančních)

e) prodejem sponzorských darů (nefinančních)

f) komerčním využitím sponzorských ploch

g) ze státních dotací a grantů

h) z výnosů ze sbírek

i) z výnosů z činnosti sdružení, zejména z akcí přednáškových, vzdělávacích a obdobných, 
 konaných převážně pro své členy

j) z výnosů z vlastního majetku
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Statutární orgán

PhDr. Martina Pfeiferová

Členská schůze a výkonný výbor

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která je tvořená všemi členy sdružení.

Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení, který řídí jeho činnost.

Složení výkonného výboru:

PhDr. Martina Pfeiferová  předsedkyně sdružení

JUDr. Michal Sýkora  místopředseda sdružení

Ing. Veronika Hanzlíková  členka výkonného výboru

Ing. Helena Krejčí   členka výkonného výboru

Bc. Jakub Jelínek   člen výkonného výboru

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2014.

Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoÚ“), je 31. 12. 2014.

Použité účetní metody

Účetní jednotka pořídila v roce 2014 darováním následující drobný hmotný majetek v celkové 
ceně 23.000,- Kč:

 Tiskárna DATACARD, typ SP25 PLUS

Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek účetní jednotka nemá. Vzhledem k tomu, že nemá 
žádný dlouhodobý majetek, tudíž neodepisuje.

 Cenné papíry, podíly apod. organizace nepořídila.

 Oceňovací rozdíly organizace nepoužila.
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 Opravné položky organizace netvořila.

 Vzájemné zúčtování se v organizaci nevyskytlo.

 Účetní jednotka nemá devizovou pokladnu ani účet, proto neúčtovala o kurzových  
 rozdílech.

Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovány účetní sdružení Ing. Helenou Krejčí pomocí účetního softwaru 
Pohoda Premium. Na stejném účetním softwaru je vedena i evidence majetku a mzdy. Účetní  
a prvotní doklady jsou vedeny i v písemné formě. 

Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ. Po zaúčtování jsou řádně 
označeny a uloženy v kanceláři účetní. Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá 
podle platných předpisů.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností

Hlavní činnost

Náklady     680.702,- Kč

Výnosy  802.648,66 Kč

Zisk/Ztráta  121.946,66 Kč

 

Hospodářská vedlejší činnost

Náklady    39.738,- Kč

Výnosy  287.730,- Kč 

Zisk/Ztráta   247.992,- Kč
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Informace o zaměstnancích

Účetní jednotka neměla v roce 2014 zaměstnance v pracovním poměru. Uzavřela pouze  
10 dohod o provedení práce, z toho 3 se členy výkonného výboru, ostatní s externími spolupra-
covníky sdružení.

Osobní náklady celkem   61.000,- Kč

Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

 Účetní jednotka účtuje od 1.1.2009 v soustavě podvojného účetnictví. Počáteční zůstatky 
 k 1.1.2014 byly zaúčtovány na základě účetní závěrky k 31.12.2013.

 Pohledávky a závazky jsou k 31.12.2014 běžné povahy (pohledávky: 10.000,- Kč –  
 Noviere s. r. o. – finanční dar, závazky: 1.498,- Kč – Vodafone-telefon, 300,- Kč – odměna  
 H. Krejčí, 4.114,- Kč – cestovní náhrada M. Pfeiferová).

 Náklady vynaloženými na dosažení příjmů byly především materiálové náklady a ostatní 
 služby.

 Výnosy tvořily především příjmy z pronájmu výstavních prostor na Svatováclavské  
 konferenci.

Přehled přijatých darů

 Tillotts Pharma Czech s. r. o.    91.000,- Kč (finanční prostředky)

 HYGI-WC s. r. o.           3.480,- Kč (hygienické výrobky)

 4LIFE PHARMA CZ s. r. o.     25.000,- Kč (finanční prostředky)

 TOI TOI s. r. o.         23.000,- Kč (tiskárna DATACARD)

 FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o.  70.000,- Kč (finanční prostředky)

 Danone a. s.                3.617,16 Kč (mléčné výrobky)

 Abbvie s. r. o.       25.000,- Kč (tisk formulářů)

 Abbvie s. r. o.                  300.000,- Kč (finanční prostředky)

 Hepato-Gastroenterologie HK s. r. o.         15.000,- Kč (finanční prostředky)
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 Takeda Pharmaceuticals Czech r. s.r . o.    30.000,- Kč (finanční prostředky)

 Noviere s. r. o.     10.000,- Kč (finanční prostředky)

 Nadace Open Society Fund Praha   10.000,- Kč (finanční prostředky)

 ECCO (European Crohn´s and Colitis Organization)     27.600,- Kč (fin. prostř.)

 Kofola a.s.                     2.058,- Kč (výrobky)

  

Daňová úspora

V roce 2011 vznikla občanskému sdružení daňová úspora ve výši 31.179,- Kč, která byla využita 
v roce 2014 na úhradu následujících nákladů:

 Nájem kanceláře Polská 1664, Praha 2 za období 10-12/2014  19.800,- Kč

 Evidence rekordu do České databanky rekordů   8.554,70 Kč

 Nájem sídla Václava Trojana 1483, Praha 10               4.000,- Kč

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření z předcházejících let je stále veden na účtě č. 932000 Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let.

Okamžik sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena dne 15.3.2015.

Účetní závěrku sestavila Ing. Helena Krejčí, účetní občanského sdružení.

Schválil: …………………………………………………………………..

PhDr. Martina Pfeiferová, předsedkyně sdružení


