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Základní údaje 
 
Název:  NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH 

Sídlo:   Rašínova 2, 602 00  BRNO 

IČO:    269 73 278 

Vznik:   27.června 2005 

Registrace: nadační rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 

283 

Předmět činnosti: prohloubení péče o dětské pacienty 

   podpora vedení preventivních kampaní 

  podpora výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny 

Statutární orgán: správní rada 

Ředitelka:  Mgr. Monika Chasáková 

 
 
 

Účel  
 
Nadační fond se zřizuje za účelem zlepšení a prohloubení péče o dětské pacienty 
postižené zejména úrazem, a to v době jejich léčení i rekonvalescence. Dále za 
účelem podpory vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům, podpory Kliniky 
dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a za účelem 
podpory výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny, životního prostředí a zdravého 
životního stylu. 
 
 
 

Správní rada 
 
Předseda: Mgr. Radovan Vrbka 
 
Členové: Paolo Bee 

Ing. Igor Fait 
Karel Jarůšek 
PhDr. Richard Svoboda 
Jitka Uhrová 
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Úvodní slovo  
 
 
     Po více jak jednom roce od svého založení začal  Nadační fond Modrý hroch plnit 
to, co si jeho zakladatelé a členové správní rady v začátcích předsevzali.  Z rozvíjející 
se činnosti, sestávající se na počátku z jednoduchých akcí pro děti, zejména pacienty 
Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno bylo jasné,  že 
charitativní činnost, byť  prováděná se zápalem a nadšením v dobrou věc, není nic 
snadného. Před Modrým hrochem se začal  objevovat  „lán práce“, který bylo třeba 
začít systematicky obdělávat a bylo jasné, že základem pro jakoukoliv činnost je 
zejména finanční zázemí a odhodlání. Toho druhého se všem zúčastněným dostávalo, 
to první bylo třeba vydobýt.  
     Hned na počátku si všichni zainteresovaní  uvědomili, že i „konat dobro“ se musí 
s rozmyslem, a tím se pro nás stal dobrý plán. Z kontaktů a iniciativy členů správní 
rady, tak například vznikl zajímavý projekt v rámci založené Interní grantové 
agentury  (IGA), a to na podporu tvůrčí vědecké práce na LF MU a spolufinancování  
vybraných projektů. Přes drobné „porodní bolesti“ se postupně rozběhl  a započal tak 
do budoucna spolupráci  s oslovenými partnery.  Byla zahájena trnitá, leč potřebná  
cesta k získávání finančních prostředků, ne toliko z obdržených darů, ale i z vlastní 
činnosti nadačního fondu. Finanční efekt jistě nebyl omračující ve srovnání s mediálně 
známými „staršími sourozenci“, ale kdo někdy nakoukl pod pokličku neziskových 
organizací, jistě náš start ocení. 
     I v nadcházejícím roce se bude snažit kolektiv Nadačního fondu Modrý hroch 
uvést v život další nápady a rozšířit svou činnost také na jiná medicínská pracoviště.    
 
 
       Mgr. Radovan Vrbka 
       Předseda správní rady NF MH 
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Projekt „Klinická praxe v terénu“ 
 
Tento projekt zajišťuje praxi studentů Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně z oborů vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a 
patologie na detašovaných pracovištích v rámci Jihomoravského kraje.  
 
Studenti jsou vybráni na základě výběrového řízení, který řídí a provádí koordinátor 
projektu, musí splňovat prerekvizity daného předmětu a přihlásit se do výběrového 
řízení v daném termínu. 
 
Týdenní praxe probíhá na příslušném oddělení detašovaného pracoviště dle 
vybraného oboru. Během stáže se za dozoru školitele studenti seznámí s běžným 
chodem oddělení dané nemocnice (zpracování lékařské dokumentace, práce 
s pacienty, středním zdravotnickým personálem, asistence při vyšetřeních i operacích 
apod.). Projekt umožňuje, na rozdíl od klasické povinné školní praxe, individuální 
přístup ke studentům a získání maximálních zkušeností z daného oboru.  
 
O přínosu tohoto projektu je realizátor informován prostřednictvím dotazníků pro 
studenty a školitele, které zpracovává na konci kalendářního roku.  
Detašovaná pracoviště mají smlouvu s LF MU a lékaři daného detašovaného 
pracoviště musí mít oprávnění vyučovat studenty LF MU. 
 
 
Náplň praxe: 
 

• Zvládnutí všech úkonů provozu běžného lékařského dne 
• Zpracování lékařské dokumentace 
• Práce s pacienty 
• Spolupráce s laboratořemi 
• Spolupráce se středním zdravotnickým personálem 
• Asistence při vyšetřeních a operacích 

 
 
Cíl praxe: 
 

• Další vzdělávání v oblasti medicíny 
• Získání maximálních zkušeností z daného oboru 
• Získání zkušeností z praxe (chod nemocnice, jednotlivých pracovišť atd.) 
• Zvládnutí všech úkonů provozu běžného lékařského dne 
• Dosažení maximálních zkušeností z praxe 
• Po absolvování LF MU co nejlepší zvládnutí samotné lékařské praxe  

 
Projekt „Klinická praxe v terénu“ probíhá za podpory Jihomoravského kraje. 
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IGA  (Interní grantová agentura) 

 
Interní grantová agentura vznikla v roce 2007 a mezi její hlavní cíle patří:  

1. stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na Lékařské fakultě MU  
2. spolufinancování projektů realizovaných na základě úspěšného výběrového 

řízení jiných grantových agentur a výzkumných programů  
 

Vymezení činnosti : 

- vyhlašuje tematické zaměření projektů 
- vyhlašuje termíny předkládání projektů a podmínky, které musí navrhovatelé 

při jejich předkládání splnit 
- připravuje vědecké radě podklady pro rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí 

projektu 
- informuje navrhovatele projektů o výsledku jednání vědecké rady 
- zajišťuje zpracování průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů 
- sleduje a zabezpečuje vynakládání finančních prostředků IGA v souladu 

s definovanými účely 
 

V prvním roce své činnosti vyhlásila IGA ke dni 30. 4. 2007 soutěž o finanční podporu 
na řešení grantových projektů v těchto programech:  
 

• podpora vlastních vědecko-výzkumných projektů klinických 
pracovišť  

• spolupráce na výzkumných programech širšího rámce 
 
 
Na projekty schválené v roce 2007 bylo přerozděleno více než 10 mil. Kč.  
Prostředky na projekty poskytly tyto subjekty:  
 
Vítkovická nemocnice, a.s. 
Repharm, a.s. 
P&R LAB s.r.o. 
Nemocnice Podlesí, a.s. 
Radioterapie, a.s. 
Šumperská nemocnice, a.s. 
CGB laboratoř a.s. 
Dialýza Šumperk, spol. s r.o.  
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Akce pro děti 
 
únor 
Představení divadelního spolku Dialog 
Divadelní spolek Dialog uspořádal pro hospitalizované děti i náhodné příchozí 
divadelní představení. Tentokrát se všechny děti sešly ve vestibulu Fakultní dětské 
nemocnice. Po skončení pohádek, které měly jak jinak šťastný konec, obdržely děti 
od nadačního fondu drobné dárečky. 
 
duben 
Baby aerobic šou s Petrem Bendem 
Ve spolupráci s hotelem International proběhlo v neděli 24. dubna sportovní 
odpoledne věnované dětem léčeným na KDCHOT v Brně (Klinika dětské chirurgie, 
ortopedie a traumatologie FN Brno). Celou akci zpříjemnil svým hudebním 
vystoupením finalista druhé řady Superstar Petr Bende.  
 
květen 
Křest hrošíka liberijského v ZOO Jihlava 
V rámci oslav 50. výročí založení Zoologické zahrady v Jihlavě měl Nadační fond 
Modrý hroch možnost spolu s firmou Chládek a Tintěra slavnostně pokřtít holčičku 
hrošíka liberijského. Samička dostala dvě jména – Tofinka a Amálka. Společně 
s nadačním fondem se křtu zúčastnily i děti z MŠ Bellova a MŠ Cacovická. Jako 
vzpomínku na tento den si odnesly nejen malé dárečky od nadačního fondu, ale také 
krásné zážitky z doprovodného programu oslav. 
 
červen 
Vystoupení Michala Nesvadby ve FDN 
Konec školního roku v nemocnici jsme oslavili vystoupením Michala Nesvadby. Pro 
všechny malé pacienty, kteří se sešli v hojném počtu, byl tento den jistě 
nezapomenutelným zážitkem. Každý si odnesl nejen autogram, ale také spoustu 
drobných dárečků, které pro ně byly připraveny. 
 
Den dětí 
Sváteční den mohly děti oslavit i v areálu Fakultní dětské nemocnice. Odpoledne jim 
zpříjemnily projížďky na koni, soutěže, nosál Péťa ze ZOO Brno. Zlatým hřebem 
celého odpoledne bylo vystoupení Železného Zekona a zmrzlina věnovaná firmou 
Arktida spol. s r.o. 
 
prosinec 
Mikuláš a Vánoční besídka ve FDN 
Jako každý rok přišli Mikuláš, Čert a Anděl s nadílkou i za malými pacienty KDCHOT. 
Děti přednesly básničku či zazpívaly písničku, za což byly odměněny adventním 
kalendářem, ovocem, sladkostmi a hračkami.  
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Poskytnuté dary 
 
 
Finanční dary – NF MH 
 
Ing. Miroslav Vymazal         100 000 Kč 
PEMM Brno, spol. s r.o.             50 000 Kč 
Nadace Sophia           20 000 Kč 
ZP Zeman Transport Groupe Brno, a.s.       17 000 Kč 
Hortim International spol. s r.o        10 000 Kč 
ing. Petr Fajmon          10 000 Kč                      
 
 
Finanční dary – IGA 
 
Vítkovická nemocnice, a.s.     2 000 000 Kč 
Nemocnice Podlesí, a.s.      2 000 000 Kč 
Šumperská nemocnice, a.s.    2 000 000 Kč 
Repharm, a.s.      1 500 000 Kč 
P&R LAB s.r.o      1 000 000 Kč 
Radioterapie, a.s.      1 000 000 Kč 
Dialýza Šumperk, spol. s r.o               500 000 Kč 
 
 
 
 
Věcné dary 

MaDe spol. s r.o.  
Moravská ústředna BRNO, d.u.v.  
Papírny a.s. 
Hortim International spol. s r.o. 
Mgr. Michal Daneš 
Martin Rosí 
M & R reklamní agentura 
TESCO STORES ČR, a.s. Brno-Heršpice 
INTERSPAR Vaňkovka Brno 
INTERSPAR Cejl Brno 
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Jak jsme pomohli 
 
V roce 2007 se Nadační fond Modrý hroch snažil přispět k léčbě poraněných dětí 
například zakoupením nových lůžek a dovybavením jednotlivých pokojů elektronikou 
a barevnou výzdobou. Pro volnočasové aktivity byly pořízeny výtvarné potřeby pro 
děti, hračky a dětská literatura.  
 
speciální lůžka         150 000 Kč 
elektronika         50 000 Kč 
závěsy na oddělení           8 000 Kč 
židle na vyšetřovny           5 000 Kč 
hračky              3 000 Kč  
 
 
 

 
 
 
 

Pro lékaře byla zakoupena odborná literatura a zdravotním sestrám byly pořízeny 
speciální hodinky. 
 
odborná literatura pro lékaře              20 000 Kč 
hodinky pro sestry                2 000 Kč 
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Rozvaha (v tis. Kč) 
 

 

Označení Aktiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek 0 0 
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek +3 +3 
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí +3 +3 
A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku  -3 -3 
A.IV.7. Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí -3 -3 
B. Krátkodobý majetek celkem +1758 +354 
B.I. Zásoby 0 0 
B.II. Pohledávky celkem +3 +1 

Poskytnuté provozní zálohy +2 +1 B.II.4. 
B.II.8. Daň z příjmů +1 0 
B.II.18. Dohadné účty aktivní +0 0 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem +1755 +353 
B.III.1. Pokladna +76 +86 
B.III.3. Účty v bankách +1679 +267 
AKTIVA CELKEM +1758 +354 

 

Označení Pasiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem -1 005 +272 
A.I. Jmění celkem +10 +10 
A.I.1. Vlastní jmění +10 +10 
A.II. Výsledek hospodaření celkem -1 015 +262 

Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxxxxxx +1 277 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -1 209 xxxxxxxxxxxxxxxx 

A.II.1. 
A.II.2. 
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let +194 -1015 
B. Cizí zdroje celkem +2 763 +82 
B.I. Rezervy 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem +0 +19 
B.II.6. Dohadné účty pasivní +0 +19 
B.III. Krátkodobé závazky celkem +263 +63 
B.III.1. Dodavatelé +244 +10 
B.III.5. Zaměstnanci +12 +42 
B.III.7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř.zdrav.poj. +7 +6 
B.III.9. Ostatní přímé daně  +5 
B.IV. Jiná pasiva celkem +2 500 0 
B.IV.2. Výnosy příštích období +2 500 0 
PASIVA CELKEM +1 758 +354 
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 
 

 
Činnosti 

Označení Název ukazatele 
Hlavní Hospod

ářská Celkem 

A. Náklady 
A.I. Spotřebované nákupy celkem +178  +178 
A.I.1. Spotřeba materiálu +178  +178 
A.II. Služby celkem +710  +710 
A.II.6. Cestovné +13  +13 
A.II.7. Náklady na reprezentaci +9  +9 
A.II.8. Ostatní služby +688  +688 
A.III Osobní náklady celkem +487  +487 
A.III.9. Mzdové náklady +404  +404 
A.III.10. Zákonné sociální pojištění +83  +83 
A.IV. Daně a poplatky celkem +1  +1 
A.IV.14. Daň silniční +1  +1 
A.V. Ostatní náklady celkem +49  +49 
A.V.24. Jiné ostatní náklady +49  +49 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 0  0 

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem +10 417  +10 417 
A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami +10 417  +10 417 
A.VIII. Daň z příjmů celkem 0  0 
NÁKLADY CELKEM +11 842  +11 842 
B.  
B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem +39  +39 
B.I.2. Tržby z prodeje služeb +39  +39 
B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0  0 
B.III. Aktivace celkem 0  0 
B.IV. Ostatní výnosy celkem +4  +4 
B.IV.15. Úroky +4  +4 
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 0  0 

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných 
položek celkem 0  0 

B.VI. Přijaté příspěvky celkem +12 926  +12 926 
B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) +12 926  +12 926 
B.VII. Provozní dotace celkem +150  +150 
B.VII.29. Provozní dotace +150  +150 
VÝNOSY CELKEM +13 119  +13 119 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním +1 277  +1 277 
D. Výsledek hospodaření po zdanění +1 277  +1 277 
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Výrok auditora 
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Poděkování 
 

 
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno - Vánoce 2007 

 

 
 
 
 

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PARTNERŮM,  
 

KTEŘÍ SVOU PODPOROU POMÁHAJÍ ZLEPŠIT LÉČBU PORANĚNÝCH DĚTÍ. 
 

 
 

 
 
 
 

Nadační fond Modrý hroch, Rašínova 2, 602 00 Brno 


