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Odevzdávám výroční zprávu Nadace „MATEŘSKÁ  NADĚJE“za rok 2007, včetně zprávy 

auditora. Identifikační číslo Nadace je 631 088 01, registrační číslo P6-169/23/N95, číslo 

obchodního rejstříku 111979. 
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     Výroční zpráva Nadace „MATEŘSKÁ NADĚJE“ za rok 2007 

 

 
Ú V O D 

 

Nadace „MATEŘSKÁ NADĚJE“ byla zaloţena a registrována dne 24.5.1995 odborem 

vnitřních věcí  Obvodního úřadu městské části Prahy 6 pod registračním číslem P6-

169/23/N95. Identifikační číslo Nadace je 63108801. 

K přeregistrování Nadace došlo dne 2.12.1998 Krajským obchodním soudem v Praze 

v souladu se zněním zákona č.227/1997 Sb.Zákon o nadacích a nadačních fondech. 

 

C Í L E 

 

Cíle Nadace jsou: 

1. Organizace pomoci a podpora neplodným partnerským párům a ţenám s opakovaným           

potrácením a prosazování jejich zájmů v celé šířce problematiky neplodnosti. Velký důraz 

je kladen na psychickou podporu párů po celou dobu jejich kontaktu s Nadací. 

2. Koordinační činnost, která spočívá v koordinaci jednotlivých pracovišť a odborníků 

podílejících se na vyšetřování a léčbě postiţených párů s cílem garantovat komplexnost a 

účinnost postupů. 

3. Osvětová činnost spočívá ve zprostředkování informací o moţnostech diagnostiky a léčby 

postiţených párů pro laickou a odbornou veřejnost. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í    Č I N N O S T I   N A D A C E 

 

Neplodnost se stává závaţným společenským a zdravotnickým problémem s psychickou 

traumatizací. Existuje mnoţství gynekologických pracovišť, ale  mnohým párům se stále 

nedostává dostatek informací nejenom o diagnostice a léčbě neplodnosti a opakovaného 

potrácení, ale i o postupech co činit dál, vyčerpají-li se všechny moţnosti a dítě stejně 

nepřichází. 

Proto Nadace nabízí zprostředkování kompletního laboratorního vyšetření nejmodernějšími 

metodami, nabízí pomoc formou propagačního materiálu, článků, informací o své činnosti 

v časopisech, rozhlase, televizi a svými opakovaně aktualizovanými webovými stránkami. 

Dále Nadace nabízí osobní pohovory, odpovědi na dotazy v mailových zprávách, konzultace 

psychotherapeutů a adresy fyziotherapeutek vyškolených v rehabilitační metodě dle 

Mojţíšové nejblíţe bydlišti zájemce. Tato metoda je zaměřena na posílení svalů břišních a 

hýţďových, na uvolnění event. spazmů dna pánevního a na srovnání dislokované kostrče. 

Nadace neposkytuje finanční částky, ale poskytuje rady týkající se správné ţivotosprávy pro 

podporu otěhotnění, konzultace psychologem, nejnovější poznatky v diagnostice a léčbě 

neplodnosti a opakovaného potrácení a laskavé slovo a čas, které jsou v případech neplodnosti 

a potrácení tak důleţité.  

 

N E P L O D N O S T  

 

Neplodnost je nemoc, a to celého partnerského páru. Hovoříme o ní tehdy, nepodaří-li se 

partnerskému páru dosáhnout těhotenství po 1-2 letech pravidelného nechráněného 



pohlavního styku. Neplodnost se stává na celém světě závaţným zdravotnickým a 

společenským problémem. Vedle přímé psychologické traumatizace postiţených dvojic, lze 

očekávat v budoucnu také značný ekonomický  problém. Odhaduje se, ţe se jenom u nás 

s tímto problémem potýkají desetitisíce párů. Některá příčina neplodnosti je řešitelná snazším 

způsobem, jiná zase vyţaduje souhrn léčebných zásahů jednotlivých odborných pracovišť. 

 

 

 

 

Zdroj potíţí spočívá v tom, ţe jak ţenské tak i muţské pohlavní buňky jsou pro svého nositele 

cizí tkání a za určitých okolností mohou vůči sobě vyvolat odmítavou  imunologickou reakci. 

Zárodek vyvíjející se v matčině děloze je pro matku cizorodým štěpem, má přece polovinu 

svých tkáňových znaků od otce. K ochraně plodu proti útoku matčiny imunity slouţí 

důmyslná soustava řídící imunitní děje uvnitř dělohy. Pokud vše funguje správně, matka 

porodí zdravé dítě. Sloţitá soustava můţe však selhat, matčina imunita zaútočí a zabrání 

vznikajícímu zárodku uhnízdit se v děloze anebo rostoucí plod potratem vypudí. 

Příčina  neplodnosti bývá nalezena ve 33 % u muţů (přibývá genetických poruch, které 

znemoţňují přirozené, ale i umělé oplodnění ţen), ve 25 % u ţen, zhruba ve 20 % bývají 

postiţeni oba partneři. Zbývá 22 % případů, kdy není příčina neplodnosti objasněna, tzv. 

idiopatické případy. Ještě více neobjasněných případů – kolem 50 % - se vyskytuje ve skupině 

opakovaně potrácejících ţen. Právě u těchto neobjasněných případů chce Nadace pomáhat. 

Podle nejnovějších výzkumů stojí imunologické příčiny za více neţ polovinou nevysvětlitelné 

neplodnosti, opakovaného potrácení i selhání metody  mimotělního oplodnění (IVF). 

Průkaz choroboplodné imunity vyţaduje odborné vyšetření, opírající se o řadu speciálních a 

stále doplňovaných metod. Nadace klade důraz na diagnostiku, proto doporučuje u 

idiopatických případů kompletní klinické a laboratorní vyšetření. 

Hlavním pracovištěm, které můţe zajistit provedení všech potřebných vyšetření 

nejmodernějšími metodami (některá se provádějí pouze v této laboratoři a jsou stále 

doplňována o světové nové metody), stanovit diagnózu a navrhnout účinnou léčbu či další 

postup, je Imunobiologické pracoviště Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. 

V problematice neplodností a opakovaného potrácení spolupracuje toto pracoviště s praţským 

Centrem klinické imunologie, s praţskými i mimopraţskými centry asistované reprodukce a 

s několika desítkami terénních gynekologů v České republice. 

Vyšetření na tomto pracovišti doporučuje Nadace u všech imunologicky podmíněných a 

nejasných příčin neplodnosti a opakovaného potrácení, dále tam, kde dosavadní léčba po dobu 

1 roku (maximálně 2 let) nepřinesla výsledek a také při opakovaném selhání postupů 

asistované reprodukce. Nadaci se podařilo za dobu své osvětové činnosti zvýšit počet 

vyšetření na Imunobiologickém pracovišti více neţ dvojnásobně. Vyšetření se týká  odběru 

krve a spermií. 

Vyšetření je  ambulantní a je hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami a mělo by být jimi 

vyţadováno, poněvadţ v případech, kde lze chorobnou příčinu určit, je následná léčba 

šetrnější pro organizmus ţeny a také ekonomicky výhodnější i pro pojišťovny. V současné 

době vydávají zdravotní pojišťovny téměř čtvrt miliardy korun ročně na umělé oplodnění. 

Z téměř 4,5 tisíce pokusů končí celkem jedna třetina úspěšně. Jednotlivé partnerské páry však 

léta platí desítky tisíc za další a další pokusy IVF. Pro mnohé páry je umělé oplodnění nad 

jejich finanční moţnosti. 

V průběhu posledních 20-25 let vznikl lékařský obor reprodukční imunologie. Tento obor se 

snaţí postihnout vztahy imunitní soustavy ke zralým pohlavním buňkám, ke spermiím a 

vajíčkům a ke tkáním plodu. Od roku 1995 se kaţdoročně scházejí čeští a zahraniční 

reprodukční imunologové za účasti členů správní rady a poradního sboru Nadace, aby si mezi 



sebou vyměnili nové poznatky v diagnostice a léčbě neplodnosti a selhání postupů asistované 

reprodukce. 

 

O P A K O V A N Ě   P O T R Á C E J Í C Í   Ţ E N Y   

 

Určitý počet ţen nemůţe dovést své těhotenství ke zdárnému konci. Plod obvykle ztrácejí ve 

2. nebo na začátku 3.trimestru. U těchto ţen, které ztratí za sebou 3 a více plodů, bývá často 

skrytá porucha imunity, u přibliţně jedné třetiny z nich se vyskytuje určitý druh autoprotilátek 

či autoimunitních buněk. Můţe být u nich narušeno řízení vnitřních imunitních dějů, imunitní 

systém můţe napadat i vlastní tkáně a vést k rozvoji autoimunitního onemocnění. 

Autoprotilátky mohou vyvolávat trombotizační proces v ţilách a tepnách, vedoucí k uzávěru 

cév např. v placentě, tím k narušení výţivy plodu a k potratu. Vyhledáním a vyšetřením těchto 

ţen a jejich  

 

 

 

 

léčbou je moţno dospět k úspěšnému těhotenství a porodu, avšak jejich léčba je často velmi 

sloţitá po stránce medicinské, ale i psychické. 

 

D A L Š Í   Č I N NO S T   N A D A C E 

 

 Pravidelná aktualizace webových stránek Nadace. 

 Kaţdoroční aktualizace registru fyziotherapeutek, vyškolených v rehabilitační metodě 

dle Mojţíšové. Převzala firma Organon a adresy uvádí na své stránce 

www.neplodnost.cz. 

 Účast v organizování XIII.symposia reprodukční imunologie ve Ţďáru nad Sázavou. 

 Byla připravena videokazeta O historii a činnosti desetiletého působení Nadace a byla 

s velkým úspěchem prezentována na XIII.symposiu reprodukční imunologie. 

 Aktivní účast členů správní rady a některých členů poradního sboru Nadace na 

XIII.symposiu reprodukční imunologie. 

 PhDr.H.Konečná zorganizovala Den reprodukčního zdraví 21.5.2007  v Českých  

      Budějovicích. Bylo vytištěno 2000 ks publikací z tohoto Dne, ty byly rozdány do 

všech                                                  Center asistované reprodukce, do 20 časopisů, do 

větších knihoven, byly rozdávány    účastníkům odborných konferencí a zájemcům z  

neziskových organizací (mateřská centra, Centrum pro rodinu a sociální péči). O akci 

informovala místní media  některé weby. 

 V lednu 2007 byla uzavřena Grantová smlouva na projekt Psychosociální aspekty 

biologického, nebiologického a náhradního rodičovství a dobrovolné a nedobrovolné 

bezdětnosti. Nadace se stává spolupříjemcem grantových prostředků. PhDr.H.Konečná 

vypracovala pro tento projekt dotazník a byl rozeslán spolupracujícím organizacím a 

uveden na web.stránce Nadace. 

 Člen správní rady MUDr.J.Madar spolu s RNDr.M.Drahošovou z Imunolog.lab. 

v Hradci Králové připravil přehled metod nutných k laboratornímu vyšetření příčin 

neplodnosti a opakovaného potrácení. 

 Anglická verze knihy PhDr.H.Konečné Na cestě za dítětem byla přihlášena do soutěţe 

o Cenu Josefa Hlávky. 

 PhDr.V.Landová členka poradního sboru Nadace se v červnu t.r. aktivně zúčastnila 

10.evropského kongresu psychologie. 

http://www.neplodnost.cz/


 Ing.A.Chaloupková, členka poradního sboru Nadace připravila z fotografií všech 

ţďárských symposií CD Ţďárské reminiscence. Dále připravila z těchto fotografií 

kalendář jako dar MVDr.R.Kinskému, členu poradního sboru Nadace. 

 MUDr.K.Nouza a MUDr.J.Madar (členové správní rady) napsali do časopisu 

Alergologie článek o alergických příčinách neplodnosti. 

 V červnu t.r. aktivní účast MUDr.J.Madara a 3 členů poradního sboru Nadace na 

10.evropském kongresu reprodukční imunologie v Opatiji. 

 Nadace se stala členem mezinárodní sítě pacientských organizací zaměřených na 

neplodnost – účast PhDr.H.Konečné na jejich konferenci v červnu v Lyonu. Dále se 

Nadace stala členem světové pacientské organizace IAPO (International Aliance of 

Patients´ Organizations). 

 V dubnu 2007 se PhDr.H.Konečná zúčastnila aktivně XIX. World Congress on 

Fertility and Sterility v Durbanu. V listopadu se zúčastnila 6.Česko-Slovenské 

reprodukční gynekologie v Brně. Na konferencích kromě posterů byla prezentována 

kniha Dr.Konečné On the Quest for a Child a anglická verze Reprodukční zdraví 2006 

a Reprodukční zdraví 2007: 

 PhDr.H.Konečná přednesla 5 přednášek v Praze nebo v Českých Budějovicích: 

Nedobrovolná bezdětnost a její řešení v širším kontextu, Rodičovství po léčbě poruch 

plodnosti, Na cestě za dítětem, Is Assisted Reproduction a Public or Private Matter?, 

Prevence ,,age-related“ infertility-téma aktuální, přesto opomíjené, podceňované, 

navíc eticky problematické. 

 

 

 

 PhDr.H.Konečná napsala kromě abstrakt přednášek do sborníků z konferencí 5 článků 

do odborných časopisů: The Mojzis physioterapeutic Metod, Význam a cíle 

pacientských organizací, Individuální rizika odkládání rodičovství do vyššího věku, 

Reprodukční medicina ve světě, Na cestě za dítětem. 

 Během roku 2007 měla 12 osobních a 11 mailových psychologických intervencí. 

 Správní rada Nadace se v  roce 2007 sešla celkem pětkrát. 

 

S P O N Z O Ř I 

 

 Nadace získala finanční částky pro svoji činnost: 

1. Úroky z nadačního jmění. 

2. Nadace pomáhá organizovat kaţdoroční symposium české reprodukční imunologie a 

za to získává částku 15.000,- aţ 20.000,-Kč. 

3. V r.2007 byla Nadace spolupříjemcem grantových prostředků v částce 15.000,- Kč 

podle Grantové smlouvy na projekt Psychosociální aspekty biologického, 

nebiologického a náhradního rodičovství a dobrovolné a nedobrovolné bezdětnosti. 

4. Sponzorský dar Nadaci v částce 100.000,- Kč od Dr.Domorázkové. 

5. Sponzorský dar od Nadace ČEZ  v částce 100.000,- Kč, byl pouţit na vydání anglické 

verze knihy PhDr.H.Konečné Na cestě za dítětem. 

 

N A D A Č N Í   Ţ E N Y 

 

Ţena, která nemůţe otěhotnět po dobu 1 nebo 2 let při pravidelném a nechráněném pohlavním 

styku, navštíví nejprve svého gynekologa, který zajistí pro ní a pro jejího manţela všestranné 

odborné vyšetření (u muţe andrologem). Vyšetření vyloučí anatomické, hormonální, 

genetické, infekční nebo zánětlivé příčiny neplodnosti. Pokud se příčina nezjistí, nebo 



nedojde-li k otěhotnění do 1 aţ 2 let po zahájení léčby nebo při selhání některé metody 

asistované  

reprodukce, je důvod k imunologickému vyšetření, které je ambulantní a hrazené všemi 

zdravotními pojišťovnami. Partnerský pár se můţe obrátit na Nadaci telefonicky, písemně 

nebo e-mailem, sdělí své základní údaje (věk obou partnerů, dobu, po kterou se snaţí o 

otěhotnění, dosavadní vyšetření s výsledky a léčbu). Kancelář Nadace domluví termín 

vyšetření na Imunobiologickém pracovišti ÚPMD v Praze-Podolí a zašle  na adresu ţadatelů 

dopis  

s podrobnostmi  nutnými k vyšetření. Imunobiologické pracoviště samo neléčí, na základě 

výsledků  vyšetření navrhuje gynekologovi léčebný postup. Tak často ztrácí (tím i Nadace) se 

ţenami odeslanými zpět k ošetřujícímu lékaři kontakt a nezná další osud jejich těhotenství. 

 

O R G Á N Y  N A D A C E 

 

Správní rada: MUDr.Eva Domorázková, CSc., zakladatelka, předsedkyně 

                      JUDr.Pavel Číţkovský, právník 

                      MUDr.Elena Figurová, gynekolog 

                      MUDr.Jan Janota, neonatolog 

                      MUDr.Jindřich Madar, CSc., imunolog 

                      MUDr.Karel Nouza, DrSc., imunolog 

 

Revizor:        Michal Roček 

 

Tajemník:      Jiří Pudil (jediný placený zaměstnanec Nadace) 

 

Poradní sbor: Doc.MUDr.Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc., gynekolog,imunolog, předsedkyně 

                      Prof.MUDr.Ctirad Dostál, DrSc,, revmatolog 

                      MVDr.Radslav Kinský, DrSc., imunolog 

             

 

 

          Mgr.Ing.PhDr. Hana Konečná, psychotherapeutka 

                      MUDr.Eduard Kučera, CSc., gynekolog 

                      PhDr. Věra Landová, psychotherapeutka  

                      Doc.RNDr.Jana Pěknicová, DrSc., imunolog 

                      Prof.MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., gynekolog 

Ing.Alena Chaloupková, (technická pracovnice) 

 

Z Á V Ě R 

 

Nechtěná bezdětnost je dlouhodobá  velmi náročná ţivotní situace, představující velkou zátěţ. 

Někdo se s ní vypořádá lépe, u jiných můţe dovést aţ do somatopsychické nemoci. Mezi 

partnery můţe dojít také k jejich vzájemnému odcizení, k potíţím v intimním souţití. Kaţdý 

z partnerů se s problémem neplodnosti vyrovnává jinak, ţena častěji uvaţuje o adopci, muţ 

váhá, nesouhlasí. Partnery trápí dlouhé čekání s nejistým výsledkem, často jsou vyčerpáni, 

věnovali jiţ hodně sil a snahy dosáhnout cíle. Mají problém i s dobře míněnou radou ,, Moc 

na to myslíte, zkuste to hodit za hlavu“. Mají pocit viny, ţe nejsou schopni otěhotnět. Také 

proto vznikla pro ně Nadace ,,Mateřská naděje“ jako ostrov solidarity, soustřeďující 

odborníky, kteří se snaţí vcítit do jejich starostí a trápení. Nejúčinnější forma pomoci je 

v těchto případech osobní kontakt.  



Zájemce se můţe v neformálním prostředí zeptat na to, na co v ordinaci gynekologa není čas 

nebo odvaha. Pomoc Nadace spočívá v navázání kontaktu, v důvěře, schopnosti naslouchat a 

spoluproţívat osudy druhých. 

Dr.Konečná napsala kníţku Na cestě za dítětem. Napsala ji proto, aby upozornila, ţe 

nedobrovolná bezdětnost není jen problémem medicínským, ale také psychosociálním. 

Situace má nějaké řešení: vlastní dítě, dříve nebo později, adopce, bezdětnost – vypořádat se 

s ní, uvědomit si, ţe nedobrovolně bezdětní nejsou méněcenní. 

 

P O D Ě K O V Á N Í 

 

Děkuji všem členům správní rady a všem členům poradního sboru, také panu M.Ročkovi, 

panu J.Pudilovi a paní J. Pudilové za obětavou a nezištnou práci pro Nadaci. 

 

 

 

 

V Praze dne              2008.                                          MUDr.Eva Domorázková 

                                                                                     předsedkyně správní rady 

 

 
       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Auditorská zpráva pro správní radu Nadace Mateřská naděje 

        se sídlem v Praze 6, Ke Džbánu 17/385, IČ: 63108801 

 

 

Ověřil jsem přiloţenou účetní závěrku Nadace Mateřská naděje, tj. rozvahu 

k 31.12.2006 a výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2006 do 31.12.2006. 

 

 

Předmětem auditu bylo zejména 

 

 

a)  Ověření účetní závěrky 

 

b) Dodrţování účelu, pro který byla nadace zřízena, a podmínek za nichţ jsou 

poskytovány nadační příspěvky 

 

c)  Dodrţování pravidel pro omezení nákladu správy nadace stanovené statutem 

 

d) Dodrţování zásady nezcizitelnosti nadačního jmění nadace za podmínek 

stanovených zákonem č.210/2002 Sb. v platném znění 

 

e)  Dodrţování nezastavitelnosti ostatního majetku nadace nezapsaného 

v rejstříku 

 

f)  Ověření dodrţování omezení podnikání nadace ve smyslu ustanovení zákona 

č.210/2002 Sb. v platném znění 

 

g)  Ověření dodrţování zákazu podílení se na podnikání, s výjimkou výkonu 

práv z investičních instrumentů emitovaných v členském státě OECD 

 

h)  Oddělené vedení nákladů a výnosů za hlavní činnost a správu nadace 

 

i)  Dodrţování zákazu podpory politických stran a politických hnutí 

 

j)  Dodrţování pravidla omezení konfliktu zájmu v nadaci 

 

 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními 

předpisy odpovídá statutární orgán Nadace Mateřská naděje. Součástí této 

odpovědnosti je navrhnout, zavést a zjistit vnitřní kontroly nad sestavováním a 

věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné 

účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.  

 



 

 

 

Odpovědnost auditora 

 

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doloţkami Komory auditorů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodrţovat etické 

normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, ţe 

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat 

důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. 

Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení 

rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne 

k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení 

účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout auditorské 

postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje 

posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 

odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní 

závěrky. 

 

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný 

základ  pro vyjádření  mého výroku. 

 

 

Výrok auditora 

 

 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 

pasiv a finanční situace Nadace mateřská naděje k 31.12.2007 a nákladů, 

výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými 

účetními předpisy. 
 

 

V Praze dne 9.července 2008. 

 

 

                                                       Ing.Zdeněk Dvořák 

                                                Auditor -  číslo osvědčení 1351  

 

 

 

 

 

 

  
 


