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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  
 
 
 
Rok 2008 byl pro nadační fond ve znamení rozvoje činnosti, jejíž základy byly již 
pevně zakotveny v předcházejících letech, sestávající zpočátku především z akcí pro 
děti. Pro nadační fond bylo důležitým cílem zviditelnění sebe samého v rámci odborné 
i laické veřejnosti. Všichni zaměstnanci a členové SR jsou si dobře vědomi, že práce 
v neziskovém sektoru musí splnit  svůj účel, a na druhou stranu by měla mít i 
„viditelné“ výsledky. Pouze taková činnost je pak dobrým východiskem pro další práci 
a pomoc dětským pacientům.  
Jedním z významných projektů tohoto roku byl projekt s názvem „Klinická praxe 
v terénu“, který zajišťuje praxi studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, a to z oborů vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a patologie na 
detašovaných pracovištích v rámci Jihomoravského kraje. Po předložení tohoto 
zajímavého projektu byla schválena velmi významná finanční dotace 
z Jihomoravského kraje, který se stal garantem celého projektu. 
Především jsme se však, jako nadační fond pomáhající poraněným dětem a 
spolupracující s jedním z největších traumatologických center na Moravě, Klinikou 
dětské chirurgie, ortopedia a traumatologie FN Brno, zaměřili na zakoupení 
potřebných speciálních přístrojů a dovybavení jednotlivých oddělení, herny pro děti či 
jídelny přímo na oddělení. Mysleli jsme také na pohodlí rodičů, kteří tráví často 
s dětmi dlouhé hodiny v nemocnici.  
Jednou z našich nejúspěšnějších charitativní akcí byl první ročník golfové tour pro 
dětskou traumatologii s názvem „Charity golf tour Modrý hroch 2008“. Jednalo se o 
sérii dvou golfových turnajů, kterých se zúčastnily téměř dvě desítky firem a 
sponzorsky tuto akci podpořily. Právě díky nim se podařilo získat velmi významnou 
finanční částku, a v neposlední řadě se podařilo proniknout do podvědomí firem a 
společností vyjadřující svou podporu právě  v rámci neziskového sektoru. 
Také v následujícím roce se budeme snažit uskutečnit vytyčené cíle, podporovat 
nadále léčbu dětských pacientů a zaměříme se i na preventivní prevenci dětských 
úrazů. 
V závěru je nutné poznamenat, že bez podpory Vás všech bychom nemohli naše cíle 
ani vize vůbec uskutečnit.  
        
 
 
Mgr. Radovan Vrbka 
       Předseda správní rady NF MH 
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Projekt „Klinická praxe v terénu“ 
 
Projekt „Klinická praxe v terénu“ zajišťuje praxi studentů Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně z oborů vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a 
patologie na detašovaných pracovištích v rámci Jihomoravského kraje. Finanční 
pokrytí tohoto projektu bylo zajištěno prostřednictvím schválené  finanční dotace z 
Jïhomoravského kraje. 
 
Studenti jsou vybíráni 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 individuální přístup ke studentům a získání maximálních 
zkušeností z daného oboru.  
 
 
Cíl praxe: 
 

• Individuální vzdělávání v oblasti medicíny 
• Získání maximálních zkušeností z daného oboru 
• Získání zkušeností z praxe  
• Zvládnutí všech úkonů provozu běžného lékařského dne 
• Dosažení maximálních zkušeností z praxe 
• Po absolvování studia co nejlepší zvládnutí samotné lékařské praxe  

 
 
Za kalendářní rok 2008 absolvovalo praxi více než 100 studentů. V průběhu semestru 
2007/2008 bylo přihlášeno 34 studentů, v jarním semestru 2008/2009 již 97 
studentů, a k 31.12.2008 bylo přihlášeno dalších 35 studentů. I na tomto příkladu byl 
patrný vzrůstající zájem o projekt klinické praxe.   
Projekt má vzhledem k vysoké odbornosti, náročnosti a individuálnosti částečně 
omezenou kapacitu, avšak ta je zároveň i předností tohoto projektu, který má nadále 
zůstat alespoň zčásti výběrovým. 
Projekt studentům umožňuje poznat i jiná pracoviště než fakultní nemocnice a 
zároveň tak dovoluje lékařům, na základě intenzivní indivudální týdenní praxe, 
vytipování budoucích kvalitních lékařů. Prostřednictvím tohoto projektu by se tak 
mohl navýšit počet mladých perspektivních lékařů v rámci Jihomoravského kraje. 
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Akce pro děti 

Vánoce 2008 
SPAR Vaňkovka věnoval pro pacienty dětské nemocnice spoustu dárečků, které byly 
předány na Štědrý den hospitalizovaným dětem v období vánočních svátků. 

Listopad 2008 
Mikuláš  
Nadační fond věnoval všem dětem léčených na ortopedii, chirurgii a traumatologii 
balíčky s mikulášskou nadílkou a v areálu dětské nemocnice se také konala 
mikulášská besídka. 

Červen 2008 
Dětský den v areálu nemocnice a na klinice 
Jako každý rok se konal v areálu dětské nemocnice Dětský den pro pacienty všech 
klinik a oddělení. Hlavním pořadatelem byla Základní škola při dětské nemocnici a 
Nadační fond Modrý hroch navštívil v rámci tohoto dne také dětské pacienty léčené 
na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, kteří se nemohli 
soutěží zúčastnit a dostali od hrošíka drobné dárečky. 

Březen 2008 
Vítání jara a malování velikonočních vajíček 
Ve středu 19. března se konalo na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 
zábavné odpoledne pro dětské pacienty. Děti malovaly obrázky na téma „Jaro už je 
tady!“, připravovaly velikonoční výzdobu a malovaly velikonoční vajíčka. 

Charitativní akce 

Červen 2008 
Exhibiční fotbalové utkání v Blansku 
Ve čtvrtek 5.června 2008 se konalo na fotbalovém hřišti v Blansku exhibiční utkání 
výběru ligových fotbalistů a hokejistů proti týmu Zbrojovky Brno ´78. Po skončení 
proběhla autogramiáda a krátké posezení hráčů a fanoušků v místní klubovně. 

Říjen a červen 2008  
Charity golf tour Modrý hroch 2008 
První charitavní golfový turnaj ze série dvou turnajů se uskutečnil koncem června na 
golfovém hřišti Sokrates Golf & Country Club v Kořenci u Boskovic a zúčastnilo se jej 
více než 60 hráčů a 50 hostů, kteří podpořili myšlenku celé tour také svou účastí 
v golfové akademii. 
Druhý turnaj proběhl v polovině října na golfovém hřišti Austerlitz Golf Resort ve 
Slavkově a zúčastnilo se ho přes 70 hráčů. 
Po skončení tour byl zveřejněn finanční výtěžek věnovaný na zlepšení léčby 
dětských pacientů Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, který 
činil téměř 700 tisíc korun. 
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Poskytnuté dary 
 
Finanční dary: 
 
 
OHL ŽS, a.s. 3 200 000 Kč
MERKUR CASINO  a.s. 240 000 Kč
D.S. Leasing a.s. 100 000 Kč
PEMM Brno, spol. s r.o. 50 000 Kč
JIMI CZ spol. s r.o. 40 000 Kč
FRAMOZ a.s. 40 000 Kč
KOHLSCHEIN spol. s r.o 40 000 Kč
A-K REAL s.r.o. 40 000 Kč
JET INVESTMENT, a.s. 40 000 Kč
BRNĚNSKÁ DEVELOPERSKÁ s.r.o. 40 000 Kč
NETPROSYS s.r.o. 40 000 Kč
Mgr. Petr Kocián 40 000 Kč
MAGNUM Int, a.s. 40 000 Kč
MAGNUM Etos, s.r.o. 40 000 Kč
TaskTrade spol. s r.o. 40 000 Kč
KLIMAKOM spol. s r.o. 40 000 Kč
Provident Financial s.r.o. 40 000 Kč
FAnn Retail a.s. 40 000 Kč
OHL ŽS, a.s. 40 000 Kč
Sdružení Přátel Kněží hory 31 600 Kč
Nadace Sophia 30 000 Kč
Lubor Novák 30 000 Kč
Reinvest Corporation s.r.o. 20 000 Kč
LUCA CZ s.r.o. 20 000 Kč
Celestica Czech Republic, s.r.o. 20 000 Kč
AL plast spol. s r.o. 20 000 Kč
PRAXE spol. s r.o. 15 000 Kč
Mgr. Monika Hrtoňová 13 000 Kč
IT Data Processing, s.r.o. 13 000 Kč
S-Invest CZ, s.r.o. 10 000 Kč
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 9 000 Kč
Ing. Přemysl Měchura 5 000 Kč
Vysokoškolský klub Brno 4 000 Kč
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Poskytnuté dary 
 
 
Věcné dary: 
 
 
STARTRAC 
SEGAFREDO 
SNOWKITE 
BIRKI 
MR-Reklama 
Robert Vano 
Petr Šebl 
Helly Hansen 
INTERSPORT 
Ráj vína 
REDA 
CCB vydavatelství 
CK Atlantika 
TERRA computer systems 
Hokejová hala VSK  technika Brno 
Rádio Krokodýl 
Hortim International spol. s r.o. 
ARKA SG s.r.o. 
OSPAP velkoobchod papírem a.s. 
TESCO STORES ČR, a.s. Brno-Heršpice 
INTERSPAR Vaňkovka Brno 
INTERSPAR Cejl Brno 
PAPÍRNY BRNO, a.s. 
PASKO, s.r.o. 
KUNŠTÁTSKÁ KERAMIKA 
KLENOTNICTVÍ Fr.Hanák 
AVON 
FANN Parfumerie 
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Jak jsme pomohli 
 

V roce 2008 započal projekt s názvem "Klinická praxe v terénu", který je 
realizován na základě schválené dotace z Jihomoravského kraje. Tento projekt 
zajišťuje studentům lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru 
všeobeckého lékařství, praxi na detašovaných pracovištích v rámci Jihomoravského 
kraje. Studenti jsou vybíráni na základě výběrového řízení, které řídí a provádí 
koordinátor projektu. Studenti musí splňovat prerekvizity daného předmětu a přihlásit 
se do výběrového řízení v určitém termínu. Na každý rok je přihlášeno do projektu 
cca 200 studentů LF MU. Studenti vykonávají praxi na příslušném oddělení daného 
detašovaného pracoviště dle vybraného oboru, a to jeden týden v návaznosti na chod 
jednotlivých oddělení. Mezi hlavní cíle projektu patří další vzdělávání v oblasti 
medicíny, získání maximálních zkušeností z daného oboru, získání praxe a zvládnutí 
všech úkonů provozu běžného lékařského dne. 

Finanční prostředky získané od sponzorů v roce 2008 byly použity především na 
zakoupení potřebných přístrojů a potřeb pro dětské pacienty na Kliniku dětské 
chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Dále byly finanční prostředky 
využity na rekonstrukci pokojů pro matku a dítě, lepší vybavení herny pro děti, zřízení 
knihovniček na největším oddělení kliniky a pro pohodlí rodičů byla 
zakoupena relaxační křesla na pokoje. 

 

Seznam darů pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno: 

 
Infúzní pumpy 
Infúzní sety 
Pojízdná polohovací lůžka 
Skříňky na zdravotnický materiál 
Skříňky na hračky 
Relaxační křesla 
Pulsní oxymetry 
Držáky na televize 
Ovladače na televize 
Knihovny + vybavení 
Fény na vlasy 
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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 0 155
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 177
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 177
A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku  -3 -22
A.IV.7. Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí -3 -22
B. Krátkodobý majetek celkem 354 3931
B.I. Zásoby 0 10
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 10
B.II. Pohledávky celkem 1 12
B.II.4. 
B.II.5. 

Poskytnuté provozní zálohy 1 0
Ostatní pohledávky 0 12

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 353 3895
B.III.1. Pokladna 86 10
B.III.3. Účty v bankách 267                          3885
AKTIVA CELKEM 354 4086
 

Označení Pasiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 272 2567
A.I. Jmění celkem 10 10
A.I.1. Vlastní jmění 10 10
A.II. Výsledek hospodaření celkem 262 2557

A.II.1. 
A.II.2. 
A.II.3. 

Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxxxxxx 2296
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1277 xxxxxxxxxxxxxxx
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -1015 261

B. Cizí zdroje celkem 82 1519
B.I. Rezervy 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 19 22
B.II.6. Dohadné účty pasivní 19 22
B.III. Krátkodobé závazky celkem 63 1485
B.III.1. Dodavatelé 10 1418
B.III.4. Ostatní závazky 0 1
B.III.5. Zaměstnanci 42 38
B.III.7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř.zdrav.poj. 6 23
B.III.9. 
B.III.11. 

Ostatní přímé daně 5 4
Ostatní daně a poplatky 0 1

B.IV. Jiná pasiva celkem 0 12
B.IV.2. Výnosy příštích období 0 12
PASIVA CELKEM 354 4086
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 
 

Označení Název ukazatele 
Činnosti 

Hlavní Hospod
ářská Celkem 

A. Náklady 
A.I. Spotřebované nákupy celkem 190  190
A.I.1. Spotřeba materiálu 190  190

A.II. Služby celkem 1777  1777
A.II.5. Opravy a udržování 5  5
A.II.6. Cestovné 33  33
A.II.7. Náklady na reprezentaci 73  73
A.II.8. Ostatní služby 1666  1666
A.III Osobní náklady celkem 674  674
A.III.9. Mzdové náklady 506  506
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 168  168
A.IV. Daně a poplatky celkem 2  2
A.IV.14. 
A.IV.16. 

Daň silniční 1  1
Ostatní daně a poplatky 1  1

A.V. Ostatní náklady celkem 48  48

A.V.18. 
A.V.22. 
A.V.24. 

Ostatní pokuty a penále 1  1
Dary 40  40
Jiné ostatní náklady 7  7

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 19  19

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0  0
A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0  0
A.VIII. Daň z příjmů celkem 0  0
NÁKLADY CELKEM 2710  2710
B.  
B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 0 112 112
B.I.2. Tržby z prodeje služeb 0 112 112
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 4390  4390
B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 4390  4390
B.VII. Provozní dotace celkem 500  500
B.VII.29. Provozní dotace 500  500
VÝNOSY CELKEM 4894 112 5006
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 2184 112 2296
D. Výsledek hospodaření po zdanění 2184 112 2296
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Výrok auditora 
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Poděkování 
 

 
 

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno – herna 
 
 

 
 
 
 

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PARTNERŮM,  
 

KTEŘÍ SVOU PODPOROU POMÁHAJÍ ZLEPŠIT LÉČBU PORANĚNÝCH DĚTÍ. 
 

 
 

 
 
 
 

Nadační fond Modrý hroch, Rašínova 2, 602 00 Brno 


