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Předkládáme veřejnosti Výroční zprávu Nadačního fondu IMPULS za rok 2009 s širším obsahem. 
Správní rada Impulsu chce tímto krokem podrobně a transparentně informovat o činnosti za uplynulý 
rok a podrobněji seznámit s posláním Nadačního fondu Impuls. 

„Snít o čemkoliv, o čem dokážete snít. To je krása lidské mysli. Dělat, co chcete dělat. To je síla lidské 
vůle. Věřit sobě, abyste prověřili své limity. To je odvaha uspět.“

Bernard Edmonds

Děkujeme všem, kteří nás podpořili, ať prostředky finančními či hmotnými, pomocí, nápadem nebo 
dobrou radou.

Váš Nadační fond IMPULS

Úvodem
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2007 – Slavnostní otevření RS centra – 1. LF UK a VFN, Karlovo náměstí, Praha
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Nadační fond Impuls byl založen 6.4.2000. Myšlenka založit fond se zrodila v rámci úvah o tom, že 
mezi českými nadacemi a nadačními fondy do té doby chyběl subjekt, který by se nejen specializoval 
na problematiku roztroušené sklerózy (a jiných demyelizačních nemocnění), ale současně na tuto 
problematiku nahlížel především z pohledu financování projektů v oblasti léčby, rehabilitace, výzkumu 
a osvětové činnosti.

Impuls chtěl především vytvořit celostátní transparentní systém financování projektů, které budou 
realizovány jinými - zdravotními zařízeními, školami, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi. 
Takový systém totiž poskytuje každému, kdo má zájem uskutečnit projekt související s problematikou 
roztroušené sklerózy, možnost požádat nadační fond Impuls a pokusit se tak získat pro svůj projekt 
nejen financování, ale i jistotu, že s každou takovou žádostí bude nakládáno řádně a transparentně. 

Těm, kdo naopak 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 po-
souzeny (s ohledem na cíle fondu a výši příspěvku) jako nejvhodnější. 

Cíle si nadační fond Impuls při svém založení určil nelehké.

Jedním z nich bylo vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní centrum zajišťující 
komplexní a kvalitní péči, centrum, které bude zajišťováno speciálním týmem vyškolených odborníků, 
centrum využívající komplexní moderní léčbu na nejvyšší úrovni, v potřebně a důstojně vybaveném 
prostředí. Tento cíl byl naplněn v roce 2007, kdy bylo otevřeno moderní MS centrum na Karlově nám 
32 v Praze 2.

Na tuto činnost navázala komplexní podpora rehabilitace, která je při léčbě roztroušené sklerózy 
nedílnou součástí léčebného režimu. Pojmem rehabilitace je v případě roztroušené sklerózy myšlena 

Vznik a poslání
nadačního fondu 

IMPULS
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rehabilitace těla i duše. Rehabilitační programy NF podporoval od svého úplného počátku a v posled-
ních dvou letech postupně tento cíl naplňuje beze zbytku.

Toto jsou projekty, o kterých věříme, že ulehčí a zlepší přítomnost pacientů.

Dalším z pilířů nadačního fondu je podpora vědeckých a výzkumných projektů. Vzhledem k tomu, že 
do dnešního dne není znám důvod vzniku roztroušené sklerózy, považuje nadační fond tento směr 
podpory za velmi důležitý. a právě tento rok byl významný podporou projektů, jejichž cílem je přispět 
k lepší budoucnosti všech, kteří jsou nemocní.

Posledním, ale velmi důležitým cílem, je osvětová činnost. Nejen bouráním mýtů a středověkých 
představ, právě reálným pohledem i odbornou terapeutickou pomocí … novým pohledem na RS. 

Tyto projekty jsou velké ne zrovna svojí finanční náročností, ale svým rozsahem, závažností a v nepos-
lední řadě i časovou náročností… i malé kroky na této cestě mohou být velkým právě pro ty, kteří 
s nemocí přicházejí do styku poprvé. Vzhledem k tomu, že roztroušená skleróza se týká především 
mladých lidí v produktivním věku, je osvětová činnost proces, který nikdy nekončí. a zde vidí nadační 
fond Impuls široké pole, kterému je třeba se intenzivně věnovat v příštích letech. 

Toto je pilíř, o kterém věříme, že zlepší minulost…

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

Bohuslav Martinů 
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Infuzní místnost – RS centrum 1. LF UK a VFN, Karlovo náměstí, Praha
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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:

Doc. 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

Zakladatelé
a řídící a kontrolní orgány nadačního fondu 
IMPULS k 31.12.2009
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Správní rada:

předsedkyně správní rady:  ing. Kateřina Bémová

členové správní rady:  MVDr. Hana Navrátilová

    JUDr. ing. Ariana Bučková

    JUDr. ing. Robert Szurman

    JUDr. Martin Šolc

    Mgr. Vladimíra Volková

Všichni členové správní rady pracovali celý rok bez nároku na finanční odměnu.

Revizorem nadačního fondu Impuls byl správní radou na jejím zasedání dne 1. dubna 2009 zvolen 
ing. Jiří Polenda, který svoji funkci přijal.

Dozorčí rada:

Členem dozorčí rady byl na zasedání správní rady dne 24.11.2009 zvolen jednomyslně  
ing. Jiří Polenda, který funkci přijal.

Vznikem dozorčí rady zaniká pozice revizora nadačního fondu Impuls a jeho povinnosti vyplývající ze 
Statutu nadačního fondu přejímá dozorčí rada, která bude doplněna o zbývající dva členy počátkem 
roku 2010.

Člen dozorčí rady pracoval po celou dobu výkonu svojí funkce též bez nároku na finanční odměnu.

Nezapsané změny v obchodním rejstříku:

Výmaz:

předseda správní rady: JUDr. ing. Ariana Bučková

revizor: ing. Monika Eliášová

Zápis:

předseda správní rady: ing. Kateřina Bémová

revizor: ing. Jiří Polenda

člen dozorčí rady: ing. Jiří Polenda
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Ředitelka nadačního fondu Impuls:

JUDr. Kateřina Kalistová

Ve funkci ředitelky nadačního fondu Impuls pracovala JUDr. Kateřina Kalistová do konce září roku 
2009, kdy z funkce pro vysoké pracovní vytížení odstoupila. Do konce roku 2009 nebyla její funkce 
obsazena.

Kontakty:

www.multiplesclerosis.cz

e-mail: info@multiplesclerosis.cz

 impuls@multiplesclerosis.cz
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Běžný účet nadačního fondu Impuls je veden u Komerční banky, Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 
a má číslo: 192833670227/0100

Podpisové právo k tomuto účtu mají JUDr. ing. Ariana Bučková 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 Commerzbank, pobočka Jugoslávská 1, 
120 21 Praha 2

Číslo účtu: 11804477/6200

Podpisové právo k tomuto účtu mají JUDr. ing. Ariana Bučková a MVDr. Hana Navrátilová.

Správní rada rozhodla počátkem roku 2009 o žádosti o veřejnou sbírku pronájmem telefonní linky 
a současně rozhodla o žádosti do Fóra dárců jako příjemci DMS. 

Obě akce budou realizovány v příštím roce. 

Tento účet byl zřízen na podzim roku 2009 za účelem splnění rozhodnutí správní rady a tedy jako účet 
sbírkový.

Běžné účty
nadačního fondu 

IMPULS
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28. 9. 2009 – Ethnofest – benefiční akce na podporu Nadačního fondu Impuls
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Činnost nadačního fondu Impuls v roce 2009 měla tři základní směry. 

Prvním směrem bylo vytvoření řádného systému přidělování nadačních příspěvků. 

Byla vytvořena jednotná šablona pro jednotlivé žádosti o nadační příspěvky, která byla zveřejněna na 
www.multiplescerosis.cz. Byl zaveden systém grantových výzev, kdy nadační fond Impuls vždy k 1.6. 
příslušného kalendářního roku vyhlásí výzvu na podávání projektů s termínem do 30.9.příslušného 
roku. Poté jsou vyřazeny žádosti, které nenaplňují statut nadačního fondu Impuls a následně je se 
všemi žádostmi o nadační příspěvek seznámena správní rada. z důvodu posouzení kvality žádostí byla 
navázána spolupráce s předními odborníky na problematiku roztroušené sklerózy s cílem vyhotov-
ení odborných posudků k žádostem o nadační příspěvky z pohledu finanční náročnosti, potřebnosti 
a jedinečnosti.

Po kompletaci veškerých materiálů správní rada žádosti o nadační příspěvky znovu posoudí a ro-
zhodne. Rozhodovací proces tedy není právě z výše popsaných důvodů časově ohraničen.

Druhým směrem bylo navázání spolupráce s mediálními partnery.

Rádio Ethno se stalo mediálním partnerem na jaře roku 2009. v rámci tohoto partnerství proběhl na 
podzim roku 2009 ve smíchovském Futurum Music Baru festival ETHNOFEST, který byl věnován právě 
nadačnímu fondu Impuls.

Jednání o partnerství s rádiem Impuls nebylo do konce roku dokončeno, jednání budou pokračovat 
i v roce následujícím.

Třetím směrem bylo vytvoření dozorčí rady.

Podle statutu nadačního fondu Impuls funkci revizora přebírá dozorčí rada, pokud majetek nadačního 
fondu převýší 5 000 000 Kč. Dozorčí rada má tři členy.

Činnost a aktivity
nadačního fondu 

v roce 2009
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10. 11. 2009 – Vernisáž výstavy Cesta za duhou – Nákupní Galerie Fénix, Praha
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Správní radě nadačního fondu Impuls se podařilo po celých devět let působení na českém poli 
nadačních fondů a nadací zachovat jednu ze svých původních myšlenek – a to transparentnost finan-
cování nadačního fondu. z tohoto důvodu byla výběru vhodných kandidátů na pozici členů dozorčí rady 
věnována mimořádná pozornost. Byli osloveni odborníci s vysokým morálním kreditem. Do konce roku 
2009 byl zvolen jeden člen dozorčí rady, zvolení dvou ostatních členů proběhne v roce 2010.

Aktivity nadačního fondu Impuls v roce 2009

Cesta za duhou

Mezi další každoroční akce, které NF Impuls podporuje, patří výstava děl pacientů s roztroušenou 
sklerózou, Cesta za duhou. 

7. ročník výstavy v roce 2009 hostily prostory Galerie Fénix a Clarion Congress Hotelu ve dnech  
10. – 30. listopadu.

„Umění je možností vyjádřit nejniternější pocity způsobem, který je srozumitelný neverbálně, 
a překračuje tak hranice jazyků i kultur. Pochopení vyžaduje jen jediné – otevřené srdce.

A tak i ten, kdo se potýká s výzvou nemoci ve svém životě, může zprostředkovat těm, kteří jsou blízko 
i daleko okolo něho, prožitky, které jsou jim jinak nedostupné…”

Doc. MUDr. Eva Havrdová

Koncert 

Benefiční koncert Clarinet Factory jsme z předvánoční doby přesunuli do jarního období dalšího roku, 
k datu 10. výročí založení Nadačního fondu Impuls.
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Finanční část
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Příjemce příspěvku Účel Kč

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

Centrum pro demyelinizační 
onemocnění, Neurologická klinika 
1. LF UK a VFN, Fakultní poliklinika; 
dovybavení MS centra a neurolog.
odd. C, nákup EKG, infúzní pumpy, 
pulsního oxymetru a příslušenství.

320.072,60 Kč

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

Centrum pro demyelinizační 
onemocnění; Psychologická péče 
o pacienty s RS.

96.000,00 Kč

Krajská zdravotní, a.s.  
Nemocnice Teplice 
IČO: 25488627, se sídlem  
Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Zlepšení ambulantní péče  
o pacienty s RS vybavením infúzní 
místnosti pěti infúzními křesly.

67.541,00 Kč

Univerzita Karlova v Praze 
IČO: 00216208, se sídlem  
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, 
121 08 Praha 2; výzkumný projekt 
Farmakogenomika roztroušené 
sklerózy mozkomíšní.

1.680.000,00 Kč

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

Centrum pro demyelinizační 
onemocnění, Neurologická klinika 
1. LF UK a VFN, Fakultní polikli-
nika; z účelově vázaného grantu 
společnosti BIOGEN IDEC INTER-
NATIONAL BV na řešení úkolu Sběr 
klinických dat ve studii SET.

60.000,00 Kč

CELKEM 2.223.613,60 Kč

Seznam nadačních příspěvků
přiznaných správní radou  
v roce 2009



23

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Impuls v roce 2009 činily 75.000 Kč:

Mzdové náklady 59.000 Kč

Ostatní daně a poplatky   5.000 Kč

Ekonomické a právní služby 11.000 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: 

2.223.613,60 Kč – 50 % z 1.000.000,00 Kč    500.000,00 Kč 

                               10 % z 1.223.613,60 Kč    122.361,36 Kč

Celkové možné náklady dle Statutu nadačního fondu Impuls  622.361,36 Kč

Skutečné náklady         75.000,00 Kč

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily 
pouze 12,05 % 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

Congres Schweiz 10.608.938,47 Kč

Grifols        20.000,00 Kč

Bayer s.r.o.        30.000,00 Kč

Celkem 10.658.938,47 Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nepřesahující 10.000 Kč

Celkem        25.950,00 Kč

Dary a finanční příspěvky za rok 2009 celkem 10.684.888,47 Kč   

Dary a finanční příspěvky
nadačnímu fondu  
v roce 2009
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Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok 2009
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Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce 2009
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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 8. června 2010:

1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2009

2. datum sestavení účetní uzávěrky je 18. 3. 2010

3. dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, 
pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek.

                                         ………….………………………………………..

                                         ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady

                                                             IMPULS, nadační fond

Účetní uzávěrka
a její schválení
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Výroční zprávu vypracovala: ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady 
             a Jana Vojáčková, ředitelka NF Impuls

Grafická úprava a knihařské zpracování: Klára Zápotocká




