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Milá DEBRA rodino, pacienti,  
partneři a spolupracovníci,

dovolte mi ohlédnout se za rokem 2020, který 
byl náročný, dovolil nám ale také růst, nabídl 
možnost učit se novým věcem a v mnoha ohle-
dech nastavil zrcadlo. Rok 2020 byl ve znamení 
zavření škol, restaurací, kin a divadel, utlumení 
ekonomiky a přesunu do našich domovů. Zna-
menal tak pro mnoho lidí zklidnění a zpomalení 
hektického života, v DEBRA ČR to ale bylo 
spíše naopak. 

Přišly nové výzvy, situace, mnohé změny, 
nečekané problémy, se kterými jsme se přesto 
vypořádali a našli kreativní řešení, která nabídla 
právě tato doba plná omezení a nových výzev.

Úvodní  
slovo 
ředitele

Lidé s nemocí motýlích křídel patří dlouhodobě, 
vzhledem k oslabené imunitě, k velmi ohrožené 
skupině obyvatel. Proto jsme v roce 2020 
pomáhali zajistit, aby se oni sami, ale i jejich  
nejbližší, mohli co nejlépe chránit před nákazou 
koronavirem. Díky materiální i finanční podpoře 
jsme od března až do konce roku 2020 mohli 
zásobovat naše klienty, stejně jako specialisty 
klinického EB Centra při FN Brno, ochrannými 
pomůckami – rouškami, respirátory, desinfekce-
mi i dalším materiálem. 

V roce 2020 zakryla většině lidí rouška tvář, 
naopak ale vlna pomoci a sounáležitosti od-
kryla srdce mnohých z nich. Zaznamena-
li jsme obrovský zájem ze strany individuál-
ních i firemních dárců, kteří nás podpořili i v tak 
náročném období. Díky jejich laskavé podpoře 
jsme mohli pomáhat ještě intenzivněji, byli jsme 
pacientům stále nablízku a významně jsme také 
mohli podpořit klinické EB Centrum při FN Brno.

S úctou,

Ing. Pavel Melichárek 
ředitel organizace  

Úvodní slovo ředitele

Děkujeme ze srdce všem specialistům, pracovníkům, 
dobrovolníkům i všem partnerům a dárcům, dále také 
členům Správní rady a zakladatelkám, velmi oceňu-
jeme pomoc každého jednotlivého dílku této úžasné 
skládanky dobré vůle. Vážíme si každého daru, stejně 
jako myšlenek nebo činů, které nám pomáhají v našem 
poslání – podporovat lidi s nemocí motýlích křídel. 
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O organizaci

Posláním DEBRA ČR je pomáhat lidem s tzv. 
nemocí motýlích křídel a jejich rodinám.  
Prosazujeme a hájíme práva takto nemocných.

Poslání Hodnoty

DEBRA rodina
Svobodná volba 
Bezpečí
Transparentnost
Odbornost

Pacientská organizace DEBRA ČR pomáhá 
lidem s nemocí motýlích křídel prožít co ne-
jvíce a trpět při tom co nejméně. Nemoc 
motýlích křídel (Epidermolysis bullosa, 
zkráceně EB) je vzácné, vrozené a nevy-
léčitelné onemocnění. DEBRA ČR sídlí ve 
Fakultní nemocnici Brno – Dětské nemocnici 
a úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem. 
DEBRA ČR poskytuje komplexní péči v oblas-
ti sociální, psychologické, nutriční a spolu 
s klinickým EB Centrem pak tvoří meziobor-
ový tým specialistů, kteří zvyšují kvalitu živo-
ta pacientů s nemocí EB. DEBRA ČR pod-
poruje klinické EB Centrum také pořizováním 
zdravotnického materiálu a vybavení.  

DEBRA ČR pomáhá zabránit vyloučení 
nemocných, pomáhá čelit tíživé ekonomické 

situaci, psychickým a sociálním problémům, 
které plynou ze záludnosti tohoto onemoc-
nění. Dále spolupracuje s partnery z řad 
státní správy, komerčního sektoru, jiných ne-
ziskových organizací a institucí, aby zapoji-
la pacienty do plnohodnotného života a há-
jila jejich práva a zájmy. DEBRA ČR je také 
aktivní na poli osvěty o nemoci motýlích 
křídel. Se svojí patronkou herečkou Jitkou 
Čvančarovou, která je pro organizaci a pa-
cienty velikou oporou, realizuje osvětovou 
kampaň. 

Regionální působnost organizace je celá ČR, 
primární cílovou skupinou jsou děti a dospělí 
s EB. Sekundární cílová skupina jsou rodiny, 
kde se vyskytuje nemocný s EB, dále pak 
pečující, partneři a pozůstalí.

Představení organizace 
DEBRA ČR

O organizaci9



Historie, ocenění  
a certifikáty
DEBRA ČR vznikla v roce 2004 v Brně, založi-
la ji primářka Dětského kožního oddělení Pedi-
atrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková 
Ph.D. a Bc. Magda Hrudková. V roce 2014 
proběhla transformace organizace pod vedením 
Alice Brychtové, DiS., která je společně s Jitkou 
Čvančarovou, MUDr. Hanou Bučkovou a Mag-
dou Hrudkovou zakladatelkou DEBRA ČR. 
Od roku 2014 je DEBRA ČR držitelkou značky 
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kter-
ou uděluje Asociace Veřejně Prospěšných Or-
ganizací (AVPO) na základě systému hodnocení 
spolehlivosti neziskových organizací v ČR. 

Nadace Rozvoje Občanské Společnosti (NROS) 
pak udělila organizaci DEBRA ČR v roce 2018 
ocenění Neziskovka roku ve střední kategorii. 
Organizaci do soutěže Neziskovka roku nomi-

novala pacientka s nemocí motýlích křídel, pro-
jevila tak organizaci velikou důvěru a ocenění 
za její aktivity. Cena samotná je pak výsledkem 
dlouholeté práce, nastavení procesů, transpar-
entnosti a důvěry v organizaci samotnou, tohoto 
ocenění si proto velmi vážíme. 

DEBRA ČR dále získala Cenu Fóra dárců za 
projekt NADOTEK v oblasti Sbírky a to v kat-
egorii Sbírkové předměty a veřejně prospěšný 
merchandising. DEBRA ČR realizuje dobročin-
ný prodej již více než 10 let, v minulosti se věno-
vala převážně prodeji nástěnných kalendářů, 
v posledních letech se zaměřuje na prodej 
designových triček. V roce 2020 oslavila  
DEBRA ČR 16 let od svého založení, dále  
se rozvíjí a roste.

	 	DEBRA	ČR	je	pacientská	
organizace,	která	pomáhá	
usnadnit	život	lidem	 
s EB.	Šíří	informace	
o nemoci,	možnostech	
léčby	a propojuje	 
pacienty	a jejich	rodiny	
z celé	ČR.

	 	I nadále	hájí	práva	 
pacientů	s nemocí	
motýlích	křídel	 
a zastupuje	je	tam,	 
kde	je	třeba.

O organizaci

Vize

	 	Úzce	spolupracuje	
s týmem	odborníků	
klinického	EB	Centra.

 	Je	aktivním	členem	
DEBRA International 
a zapojuje	se	do	 
výzkumu	léčby	EB.	
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DEBRA	ČR	je	členem	následujících	uskupení

DEBRA ČR je držitelem značky spolehlivosti – spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

DEBRA International
Asociace	veřejně	prospěšných	
organizací	(AVPO)
Česká	asociace	pro	vzácná	
onemocnění	(ČAVO)
Národní rada osob se zdra-
votním	postižením	(NRZP)
Koalice	pro	zdraví
Orphanet

Pracovní	skupina	pro	 
zdravotnické	prostředky	při	
MZ	ČR
České	centrum 
fundraisingu
Aliance	pro	 
individualizovanou  
podporu	(AIP)

Ředitel

Nutriční 
terapeutka pracovnice 
v sociálních službách

Koordinátorka
osvětového 
projektu

Sociální 
pracovnice 
s terapeutickým 
přesahem

Administrativní 
pracovnice - Účetní Psycholog

Fundraiserka, 
projektová 
manažerka

Koordinátorka
benefičních 
aktivit PR

Zakladatelky Správní rada

Funkce není honorována Interní pracovníci Externí pracovníci

O organizaci

Organizační struktura
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Ředitel organizace

Vedoucí sociální pracovnice s terapeutickým přesahem

Sociální pracovnice, koordinátorka veřejné sbírky

Nutriční terapeutka, 
pracovnice v sociálních službách  

Psycholožka

Fundraiserka, projektová manažerka

Koordinátorka osvětového projektu 

Koordinátorka benefičních aktivit a dobrovolníků, PR

Účetní a administrativní pracovnice

Účetní a administrativní pracovnice

Patronka organizace, 
spoluautorka osvětového projektu

Odborný garant DEBRA ČR, 
koordinátorka EB Centra

Ing.	Pavel	Melichárek 

Bc.	Dana	Lengálová 

Mgr.	Lada	Pazourková 

Mgr.	Michaela	Halbrštátová	 

Mgr.	Klára	Dvořáková	  

Alice	Brychtová,	DiS. 

Bc.	Magda	Hrudková 

Anita Gaillyová 

Ing.	Hana	Šalomonová	  

Linda	Rumplíková 

MgA.	Jitka	Čvančarová 

MUDr.	Hana	Bučková,	Ph.D.

MUDr.	Hana	Bučková,	Ph.D.

Alice	Brychtová,	DiS.	

MgA.	Jitka	Čvančarová	

Bc.	Magda	Hrudková	

Lidé	v organizaci

Zakladatelé

Předseda:	Mgr.	Marek	Hochmann	

Člen:	MUDr.	Hana	Bučková,	Ph.D.	

Člen:	Mgr.	Mgr.	Anna	Mrázová

Člen:	PhDr.	Štěpán	Rusňák

Člen:	Daniel	Šenkýř	

Ginkgo	účetnictví,	s.	r.	o.

Ing.	Petr	Valouch,	Ph.D.

183	registrovaných	pacientů	

22HLAV	s.r.o.

Vzhledem k omezeným možnostem pořádání 
akcí pro pacienty i veřejnost byla i dobrovol-
nická pomoc v roce 2020 využívána méně než 
v jiných letech. Přesto jsme dobrovolníky využili 
na pomoc při realizaci setkání ke Dni vzácných 
onemocnění v úvodu roku,  

později při distribuci zásilek z charitativního 
e–shopu a také jako technickou pomoc při 
úpravách kanceláře. Celkový počet hodin od-
pracovaný dobrovolníky přesáhl více než  
30 hod.

Správní rada

Revizor

Pacienti

Dobrovolnictví

Auditor

O organizaci15



Naplňování 
poslání

Posláním DEBRA ČR je usnadňovat život lidem 
s tzv. nemocí motýlích křídel. Poskytovat  
odborné poradenství, šířit informace o nemoci 
a možnostech léčby a propojovat pacienty  
a jejich rodiny z celé ČR. Hájit práva  

a zájmy pacientů. Úzce pak také spolupracovat 
s týmem odborníků klinického EB Centra. Být 
aktivním členem DEBRA International a zapojo-
vat se do výzkumu léčby EB.

Epidermolysis bullosa congenita (EB), tzv. 
nemoc motýlích křídel, je vzácné vrozené  
a dědičné onemocnění. Jedná se o nevy-
léčitelné onemocnění, nemocní neznají den 
bez bolesti. Lidé s EB mají velice jemnou, 
citlivou a lehce zranitelnou kůži. Projevy to-
hoto onemocnění mohou být velice roz-
manité. Jelikož symptomy závisí většinou 
na každém individuálním případu, ani v rámci 
jedné rodiny nemusí b ýt stejné. Rozlišujeme 
však čtyři základní formy (a více než 30 pod-
typů), které se navzájem liší.

Jsou to:

Nemoc motýlích křídel je geneticky pod-
míněná. Způsobuje ji mutace některého 
z genů, které se podílejí na stavbě pokožky 
a na stavbě vazby epiteliálních buněk na ba-
zální laminu. Vadný gen způsobí, že se kůže 
a sliznice v různých vrstvách štěpí.  

Puchýře vznikají po lehkém tlaku nebo 
i spontánně. EB však nezasahuje myšlení 
a intelekt. Přesto je velmi obtížné čelit sociál-
ní izolaci a často i psychickým problémům, 
jež vyplývají ze záludnosti této nemoci. 

O EB

	 	EB	simplex	
	 Dystrofická	EB	
	 Junkční	EB
 EB Kindlerové

Naplňování poslání17



Jakým problémům čelí  
pacienti s EB?

  Kůže je křehká a zranitelná jako křídla motýlů – mírný tlak, tření či neopatrný dotek může 
způsobit tvorbu bolestivých puchýřů a otevřených ran, které se velmi dlouze a komplik-
ovaně hojí.

  Sliznice jsou lehce zranitelné – spolknout sousto či přijímat běžnou stravu v pevné podobě 
může být pro pacienta s EB velmi bolestné a zraňující

 Nepochopení a neznalost okolí.

  Sociální znevýhodnění až vyloučení ze společnosti.

  Komplikované a nepříjemné vyřizování příspěvků či výhod, které pacientům s EB právem 
náleží. Někteří posudkoví lékaři nemusí znát tuto závažnou diagnózu a na základě 
nevědomosti může dojít k podcenění zdravotního stavu.

  Nejen pacienty zasahuje onemocnění EB – týká se také jejich rodičů a sourozenců, širší 
rodiny a přátel.

  Omezení v naprosto běžných činnostech, jako např. otevřít si láhev, otočit klíčem v zámku, 
jízda na kole atd.

 Každý krok je provázen bolestí.

  Riziko infekce spojené s otevřenými ranami – je nutné dodržovat pravidelnost převazů, 
které trvají až několik hodin.

  Potřeba nosit upravené oblečení, které je bezešvé a vyrobené z vhodné tkaniny.

  Další zdravotní komplikace, jako je anémie, podvýživa, obstipace, ztráta vlasů a nehtů, 
omezená pohyblivost, stenóza jícnu, zvýšená kazivost chrupu, srůstání prstů a další.

Naplňování poslání

	 	Sociální	poradenství

	 Nutriční	poradenství

	 	Propojování	se	 
specialisty	v klinickém 
EB	centru	při	FN	Brno	
i mimo	něj

Oblasti  
poskytovaných služeb

	 	Psychologické	 
poradenství

  Materiální podpora 
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Poskytované služby

Sociální pracovník má přehled a informuje 
o dávkách sociálního zabezpečení, vysvětluje 
postup při vyřizování dávek a zajišťuje podporu 
k získání sociální dávky. Dále také pomáhá se 
zpracováním odvolání proti rozhodnutí, zajišťuje 
odborné konference a ozdravné pobyty. V rám-
ci své práce navštěvuje pacienty a zajišťuje do-
provod v rámci hospitalizace ve FN Brno, spolu 
s ostatními odborníky DEBRA ČR pravidelné 
navštěvuje pacienty doma a řeší s nimi nastalé 
situace přímo v místě bydliště. Dále úzce spo-
lupracuje s klinickým EB Centrem při FN Brno, 
propojuje pacienty s dalšími organizacemi, které 

pro ně mohou být přínosné. Má zájem se setká-
vat, naslouchat a převádět zkušenosti  
v účinnou pomoc.

Sociální pracovník provází pacienta a jeho rod-
inu od narození celým životem. Dokáže také 
správně nasměrovat, předat kontakty, propo-
jit s jinými odborníky nebo institucemi. Sociální 
pracovník hledá návrhy na řešení složité situ-
ace, konečné rozhodnutí je ale vždy v rukou pa-
cienta. Veškeré služby DEBRA ČR jsou pro pa-
cienty a jejich blízké poskytovány zdarma.

Odborné	sociální	poradenství	–	sociální	pracovník

Výživa je nedílnou součástí života každého 
z nás. U pacientů s EB to platí dvojnásob. Nu-
triční specialista DEBRA ČR úzce spolupracuje 
s gastroenterology klinického EB Centra a za-
bývá se otázkami vyvážené stravy u pacientů 

s EB či komplikacemi spojenými s výživou při 
tomto onemocnění. Nutriční specialista pro pa-
cienty s EB tedy zajišťuje zhodnocení jídelníčku 
a správného růstu, dle toho potom vypracovává 
konkrétní výživové doporučení. 

Psychologická péče je určena jak pacientům, 
tak jejich blízkým, ať už z rodiny či mimo 
ni. Cílem této péče, v jejím nejširším pojetí, 
je zvyšování kvality života pacientů a jejich 
okolí. Rodina a blízké okolí je považována za 
významný podpůrný faktor, jehož zdroje psy-
cholog aktivizuje. Závažné onemocnění, jako 
je EB, přináší do života řadu změn. Některé 

z nich zvládají pacienti sami, některé je dobré 
konzultovat s odborníkem. Psycholog pracuje 
poradensky i terapeuticky a to s jednotlivcem, 
párem i celým rodinným systémem. Péče psy-
chologa je poskytována v průběhu celého živo-
ta pacientů od narození až po úmrtí. Součástí je 
rovněž doprovázení pozůstalých po smrti  
jejich blízkých. 

Nutriční	poradenství	–	nutriční	specialista

Psychologické	poradenství	–	psycholog

Naplňování poslání21



Formy poskytovaných 
služeb

Do klinického EB Centra při FN Brno dojíždějí 
nemocní s EB na pravidelné kontroly. Ambulant-
ní služba je k dispozici každé pondělí až čtvrtek 
v čase od 8:00 – 16:00 hod v kontaktní místnosti 
ve Fakultní nemocnici Brno – Dětské nemocnici. 
Pondělí a úterý dochází do kontaktní místnos-
ti pacienti po kontrolní prohlídce na kožní či jiné 

ambulanci. Ve středu a ve čtvrtek je možnost 
poskytnutí individuálního poradenství dle dom-
luvy a potřeby pacienta. Během této služby je 
k dispozici poradenství sociální, nutriční, psy-
chologické a také konzultace související s čer-
páním prostředků z veřejné sbírky.

Odborný tým pravidelně vyjíždí za pacienty s EB 
do všech koutů ČR. Výjezdový tým je sestavo-
ván dle zadání dané zakázky, v rámci jedno-
ho výjezdu je možné poskytnout terénní službu 
více rodinám. V případně akutní zakázky se vý-
jezd koná v co nejkratší možné době. V případě 
potřeby pacienta je možné terénní službu opa-
kovat v krátkém časovém intervale, ať už u něj 
doma nebo na smluveném místě.

Od roku 2019 odborný tým DEBRA realizuje 
tzv. Roadtrip, který umožní práci optimalizovat 
místně i časově.  Na každý den je vyhrazen čas 

třem rodinám, z toho každé přibližně 1,5 hod-
iny. V roce 2020 byl podzimní Roadtrip zrušen 
a přeložen na jaro 2021 v důsledku COVID–19. 
Pokud není terénní služba z nějakého důvodu 
poskytována, nabízí odborný tým své služby 
vzdálenou online formou. V roce 2020 jsme 
posílili tým o sociálního pracovníka s terapeu-
tickým přesahem právě na zaměření individuál-
ní práce a podpory pacientů v jejich přirozením 
prostředí. I přes vládní omezení jsme v roce 
2020 zrealizovali 101 výkonů v rodinách, kde  
žije pacient s EB.

Ambulantní	forma

Terénní	forma
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Aktivity pro klienty  
a veřejnost

DEBRA ČR  
v době koronavirové

Nemoc motýlích křídel patří mezi vzácná on-
emocnění, to má mnoho nepříjemných důsled-
ků. Jedním z nich může být pocit pacientů, že 
jsou na své trápení sami, jediní na světě. Aby-
chom tomuto předcházeli, propojuje DEBRA ČR 

rodiny s EB z celé republiky. Abychom pak před-
cházeli nepochopení či vyloučení pacientů s EB, 
pořádá DEBRA ČR osvětovou kampaň, dále pak 
pořádá či se účastní řady kulturních  
či sportovních akcí.

Vzhledem k pandemii COVID–19 byla větši-
na hromadných akcí pro naše klienty zruše-
na, část pak byla přesunuta do online prostoru. 
O to přátelštější byla atmosféra na těch, které 
proběhnout mohly. 

V červnu 2020, jakmile to situace dovolila, us-
pořádali jsme piknik NADOTEK v pražské Stro-
movce. Účastnil se ho celý tým DEBRA a mno-
ho rodin s nemocí motýlích křídel, pozvání při-
jali i zástupci dlouholetých partnerů DEBRA 
ČR a také naši podporovatelé Liběna Rochová, 
Bára Strýcová a Lukáš Musil. 

Klienty velmi oblíbený týdenní letní pobyt neby-
lo možné v roce 2020 realizovat, namísto toho 
podpořila DEBRA individuální ozdravné  
pobyty klientů. 

V září 2020 se povedlo uskutečnit relaxační 
víkend pro maminky našich pacientů a pro 
dospělé dámy s EB v lázních Poděbrady. 

Během celého roku 2020 také DEBRA ČR inten-
zivně zásobovala pacienty, pečující osoby i spe-
cialisty klinického EB Centra při FN Brno velkým 
množstvím respirátorů, roušek, ústenek, desin-
fekčních gelů, jednorázových rukavic a mnohým 
dalším materiálem včetně léků a vitamínů.

Spolu NADOTEK  
v Brně, Praze
Při příležitosti Dne vzácných onemocnění us-
pořádala DEBRA ČR dvě diskusní odpoledne 
s názvem Spolu NADOTEK. První z nich se us-
kutečnilo v Praze ve Vnitroblocku a bylo spo-
jeno se slavnostním předáním Cen motýlích 
křídel. Sošku v kategorii Pacient roku si odnesla 
17letá studentka Nikola, cenu za kategorii Pa-
cient šířící osvětu obdrželi mladí rodiče chla-
pečka s EB, Jana a Honza. Cenu v kategorii 
Lékař roku získala MUDr. Hana Bučková, zak-
ladatelka a organizace. Partnerem roku se sta-
la společnost BABOR, která s DEBRA ČR spo-
lupracuje již řadu let a osobností roku se stala 
Alžběta Plívová. 

Druhé setkání proběhlo v Brně, kde DEBRA 
sídlí. Mezi diskutujícími i oceněnými byli od-
borníci z klinického EB Centra při FN Brno, 
zástupci DEBRA ČR, dalších pacientských or-
ganizací i samotní pacienti. Za všechny zúčast-
něné osobnosti jmenujme patronku DEBRA ČR 
Jitku Čvančarovou, teologa a molekulárního 
biologa Marka Orko Váchu a paní náměstkyni 
ministra zdravotnictví Alenu Šteflovou.
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Online konference  
DEBRA ČR
Dne 8. 11. 2020 proběhla online konference  
DEBRA ČR. Byla to první akce v online pros-
tředí, kterou DEBRA pro své klienty připravila. 
Díky internetu jsme propojili desítky domácností, 
kde žijí pacienti s EB, celkem se připojilo 36 pa-
cientů či jejich blízkých. Nemohlo to být osobní 
setkání – NADOTEK – mohli jsme být alespoň 
nadoslech. Podařilo se zprostředkovat nejen in-
formace, ale i výjimečný zážitek. Přinést povz-
buzení a pocit soudržnosti bylo důležitým cílem 
konference, nechyběl ale ani odborný program, 
jehož garantem byla zakladatelka a koordinátor-

ka klinického EB Centra při FN Brno  
MUDr. Hana Bučková. Konference se osobně 
účastnili také ambasadoři DEBRA ČR  
Jitka Čvančarová, Liběna Rochová  
a Lukáš Musil.

První online setkání mělo mnoho pozitivních 
ohlasů, navázaly na něj také další setkání a sta-
ly se pravidelnými. Online formát umožňuje 
všem pacientům být v kontaktu s ostatními pa-
cienty, organizací i lékaři, bez ohledu na vzdále-
nost či zdravotní stav.

Ediční činnost
Vydávání informačních materiálů o onemoc-
nění EB je nedílnou součástí aktivit DEBRA ČR. 
Materiály slouží, jak samotným rodinám, kde 

člověk s onemocněním žije, tak i odborné či  
laické veřejnosti a je také důležitým nástrojem 
k budování a posilování povědomí o nemoci EB.

Stručný průvodce (nejen) pro lékaře –  
MUDr. Hana Bučková, Ph.D., DEBRA ČR  
a specialisté EB Centra – jedná se o aktual-
izované 5. vydání

Dovolte mi vzlétnout – Mgr. Klára Dvořáková – 
psychologická příručka – 1. vydání

Pravidelně 4x do roka vycházejí DEBRA noviny, 
jejíž cílovou skupinou jsou zejména pacien-
ti s EB. Čtenáři jsou na stránkách pravidelně 
seznamováni s událostmi přímo z organizace, 
dále s novinkami z klinického EB Centra při FN 
Brno a jsou přinášeny také zajímavé články 
z oblasti sociální, psychologické či nutriční. 

Odborné poradenství DEBRA ČR –  
Mgr. Klára Dvořáková,  
Mgr. Michaela Halbrštátová,  
Bc. Dana Lengálová, Mgr. Lada Pazourková – 
leták o odborných službách, které jsou posky-
továny klientům DEBRA ČR

Nemoc motýlích křídel –  
genetické poradenství a diagnostika –  
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – vzniklo 6 dru-
hů letáků dle podtypů onemocnění EB

Brožury

Noviny

Letáky
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Spolupráce 
s klinickým 
EB Centrem

Informace, léčbu, terapii, porozumění. To vše 
lidé s nemocí motýlích křídel potřebují. Nic z to-
ho neměli, dokud se v roce 2001 nerozhodla 
věci změnit MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Díky 
její píli a nesmírné obětavosti dostávají dnes pa-
cienti s nemocí motýlích křídel v České repub-
lice péči na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. 

Za svou mnohaletou vynikající práci, nesmírné 
nasazení a lidský přístup byla paní primářka 
Bučková oceněna Fórem dárců jako Osobnost 
filantropie 2020. Spolu s ní byl oceněn  
i Zdeněk Svěrák za dlouhodobou inspirativní po-
moc vozíčkářům a významný přínos ke komu-
nikaci tématu lidí s handicapem.

Ocenění	osobnost	filantropie	 

pro	MUDr.	Hanu	Bučkovou,	Ph.D.

EB Centrum vzniklo v roce 2001 při Dětském 
kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, 
v Dětské nemocnici v Černých Polích. V EB 
Centru v Brně působí mezioborový tým od-
borníků, který společně poskytuje pacientům 
s EB komplexní klinickou péči tak, jak to vy-
žaduje toto vzácné onemocnění. Centrum 
soustředí pacienty z celé ČR a pečuje o ně. 
EB Centrum je od roku 2016 členem Mez-

inárodní referenční sítě pro vzácná kožní 
onemocnění (ERN–Skin – European Refer-
ence Network–Skin: www.ern–skin.eu), EB 
Centrum je také členem mezinárodní sítě 
klinických expertů EB–CLINET. EB Centrum 
s DEBRA ČR úzce spolupracuje, aby byly za-
jištěny ty nejlepší podmínky pro péči o pa-
cienty s EB.

O klinickém EB Centru
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Světový kongres se konal 20. – 23. 1. 2020 
a zúčastnili se ho tři specialisté EB týmu. Konk-
rétně se zúčastnila MUDr. Hana Bučková, která 
byla členem scientific commettee a předsedala 
sekci na kongresu, dále doc. Lenka Fajkusová 
a MUDr. Pavel Rotschein jako řečník. Setkalo 
se zde 700 odborníků z celého světa i pacien-
ti, kongres byl zaměřený na výzkum a klinick-
ou péči o pacienty s EB. Dva dny byly věnovány 

pokrokům v genové terapii a 2 dny klinické péči 
a nové klasifikaci EB. Přednášku na pozvání, 
která se týkala zkušenosti s léčbou spinoce-
lulárního karcinomu u pacientů s EB za kolektiv 
specialistů excelentně přednesl MUDr. Pavel 
Rotschein. EB Centrum i DEBRA ČR má vel-
mi dobrý hlas v mezinárodním srovnání, což je 
velkou zásluhou celého týmu specialistů klin-
ického EB Centra při FN Brno.

Klinické EB Centrum při FN Brno je ze strany 
DEBRA ČR dlouhodobě podporováno. V roce 
2020 byly zakoupeny 2 přístroje, které pomohou 
v laboratořích při diagnostice EB a při hemato-
logických vyšetřeních. Pro Centrum molekulární 
biologie a genetiky byl pořízen výkonný počítač 
v hodnotě 80 000 Kč, který umožňuje získá-
vat kvalitnější a rychlejší výsledky molekulárně 
genetické diagnostiky u pacientů s EB. Druhý 

dar přesahující 200 000 Kč putoval na Oddělení 
dětské hematologie FNB, pořízený mikroskop 
pomůže při vyšetření krevního obrazu pacientů. 
Vedle přístrojového vybavení, byl v roce 2020 
pořízen také ošetřovací materiál, ochranné 
pomůcky a další v hodnotě 400 000 Kč. Celková 
podpora klinického EB Centra při FN Brno 
v roce 2020 pak dosáhla výše téměř  
700 000 Kč.

EB	Centrum	a 1.	Světový	kongres	o EB	v Londýně	

Podpora	klinického	EB	Centra	při	FN	Brno
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Osvětový 
projekt

Každoročně je v DEBRA ČR věnováno mno-
ho času a úsilí realizaci osvětové kampaně. 
Rok 2020 nebyl výjimkou, i když podmínky 
pro tuto práci byly poněkud nestandardní. 
V listopadu byl dokončen nový web, který byl 
představen při příležitosti Giving Tuesday.

Na osvětě se od samého začátku podílí 
patronka DEBRA ČR herečka Jitka Čvanča–
rová. Spolu s ní je už tři roky neodmyslitelnou 
součástí projektu i oděvní designérka Libě-
na Rochová a výtvarník Lukáš Musil. To oni 
společně vytvořili NADOTEK, dali mu duši 
a s jejich velikou pomocí funguje dále. 

Být NADOTEK znamená pomáhat, být na-
blízku, podporovat lidi s nemocí motýlích 
křídel. Mít tričko NADOTEK jasně deklaruje 
aktivní podporu pacientům. Proto vznikla už 
třetí série triček, která se záměrně nosí švy 
ven, abychom upozornili na to, že i pouhý šev 
oblečení může lidem s nemocí motýlích křídel 
ublížit, poranit jejich křehkou kůži… Třetí 
trička NADOTEK vznikla ve 3 variantách, 
všechna podle návrhů výtvarníka  
Lukáše Musila. 

I pomocí crowdfundingové kampaně 
na portále HitHit se podařilo trička do Vánoc 
vyprodat a pro podporu našich pacientů tak 
získat téměř 1 milion Kč. Kampaň trvala  
30 dní, ale už během prvního týdne překon-
ala svůj stanovený cíl. Nakonec byla cílová 
částka překročena o více než 300% a byla 
tak získána úžasná podpora pro „Motýlky“, 
za což je možné vděčit i zapojení a podpoře 
Báry Strýcové a Martina Šonky. 

Jsme nadšení a vděční, že i přes lockdowny 
a nejistotu se podařilo oslovit a zaujmout 
mnoho lidí. Jsme potěšeni, že trička  
NADOTEK mnozí lidé sbírají a tak se velmi 
těšíme na další ročník osvětového projek-
tu, který se opět jistě bude muset vypořádat 
s náročnými podmínkami. 

Na osvětě se podílí prakticky celý tým  
DEBRA ČR, ale také řada osobností, za  
jejichž nasazení a spolupráci jsme velmi 
vděční a děkujeme jim za to.

Osvětový projekt33



	 	Sbírkový	projekt	Kuře	
pomáhá	“Motýlkům”	
350	000	Kč

	 	Dobročinný	ples	
v Chotěboři 
50	000	Kč

	 	Divadelní	hra	Pátá	 
dohoda	v Mělníku 
35	000	Kč

  Koncert	„Křídla	motýlí“	
v Horních	Věstonicích 
24	560	Kč

 

Oblasti  
poskytovaných služeb

	 	Kalendáře	pod	taktov- 
kou	K&K Motorcycles 
13	000	Kč

   Valentýnský	benefiční	
večírek	na	pomoc	lidem	
s nemocí	motýlích	
křídel 
12	306	Kč

	 		Běhám	a pomáhám	–	
Panelka	Luleč 
5	325	Kč
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Veřejná  
sbírka

Nemoc motýlích křídel může znamenat pro rod-
inu velikou finanční zátěž. DEBRA ČR organ-
izuje od roku 2008 veřejnou sbírku, díky které 
podporuje pacienty s nemocí EB, klinické EB 
Centrum při FN Brno a také výzkum léčby EB. 
Z těchto získaných prostředků je hrazen např. 
ošetřovací materiál, výživové doplňky, vybavení 
domácnosti, pomůcky ke vzdělávání, ozdravné 
pobyty, psychoterapie, rehabilitace aj. 

Veřejná sbírka umožňuje zkvalitnění života mno-
ha pacientů s EB a jejich rodin. DEBRA ČR flex-
ibilně a především nepřetržitě reaguje na měnící 
se podmínky a potřeby pacientů. Omezení něk-
terých aktivit, které přinesl rok 2020 vzhledem 

ke COVID–19, byl kompenzován např. zvýšenou 
nabídkou hrazení individuálních ozdravných po-
bytů určených pro pacienta a jeho pečujícího.  

Velmi si vážíme toho, že DEBRA ČR projevují 
důvěru jak dárci, tak rodiny pacientů s EB i tým 
odborníků klinického EB Centra při FN Brno. 
Za rok 2020 bylo zpracováno více než 400 indi-
viduálních žádostí o čerpání z prostředků veře-
jné sbírky v rámci účtu RB od 68 klientů a po-
moc byla poskytnuta ve výši 2 661 796 Kč.  
Dárci věnovali během roku 2020 na konto  
veřejné sbírky v rámci účtu RB celkem  
2 786 017 Kč.

Veřejná sbírka41



Přehled podpořených oblastí a výdajů veřejné sbírky v rámci účtu RB v roce 2020:

I nadále mohou pacienti s EB čerpat z prostřed-
ků veřejné sbírky a to za stále stejných pravi-
del. Stačí jen, aby pacienti, nebo jejich zákonní 
zástupci, vyplnili jednoduchou písemnou žádost 
a odeslali ji koordinátorce veřejné sbírky. Žádost 

následně posuzuje odborná komise a o stano-
visku koordinátorka informuje žadatele. V roce 
2020 bylo 99% podaných žádostí ze strany  
pacientů schváleno

Ošetřovací materiál (pro pacienty a EB Centrum) 1	358	595	Kč

Výživa (sipping, obědy v MŠ aj.) 35	256	Kč

Podpora zdraví (zdravotní pomůcky, dioptrické brýle, fyzioterapii aj.) 273	573	Kč

Podpora EB Centrum (mikroskop, dilatační pomůcky, respirátory,  
dezinfekce aj.) 360	657	Kč

Ubytování pacientů a rodin (při návštěvě EB Centra aj.) 79	174	Kč

Individuální ozdravné pobyty (pacientů a jejich doprovodu) 239	187	Kč

Podpora vzdělání pacientů s EB (notebooky, rekvalifikační kurzy aj.) 114	961	Kč

Psychologické poradenství 95	350	Kč

Ostatní služby (náklady spojené s kontaktní místností pro pacienty aj.) 104	811	Kč

Bankovní poplatky za vedení účtu veřejné sbírky 232	Kč

Poskytnuté	příspěvky	v rámci	 

veřejné	sbírky	v rámci	účtu	RB:

V roce 2020 byla realizována také veřejná sbír-
ka v rámci účtu FIO. Příjem této veřejné sbírky 
byl 322 941,50 Kč, výdej pak 105 762,79 Kč. 
Charakter výdajů této veřejné sbírky byl:  
bankovní poplatky, energie, nájemné, telefon, 
internet, realizace osvětové kampaně a jiné.

2020 2	661	796	Kč		

2019 2	163	744	Kč

2018 1	754	443	Kč

2017 1	440	330	Kč

2016 1	405	117	Kč

2015 830	630	Kč

2014 985	529	Kč

2013 1	593	800	Kč

2012 1	564	000	Kč

2011 1	500	000	Kč

2010 279	315	Kč

2009 272	063	Kč

2008 126	587	Kč
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Finance 

Finance

Finanční zpráva

Kompletní účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce),  
výrok auditora a revizora jsou součástí této výroční zprávy na přiloženém médiu.
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Náklady činnosti DEBRA ČR v roce 2020 8	147	712	Kč

Odborné sociální poradenství 2 526 933

Konference DEBRA ČR 49 200

Informační činnost  a ediční činnost 419 822

Víkendový ozdravný pobyt 48 911

Osvětová činnost 746 770

Veřejná sbírka – podpora pacientů 2 677 696

Mezinárodní spolupráce – účast na kongresu, roční  poplatek DE-
BRA INTERNATIONAL 62 701

Provoz kanceláře – nájemné, energie 223 251

Audity a revize 30 000

Ostatní hlavní činnost 1 585 679

Výnosy DEBRA ČR v roce 2020 8	208	027	Kč

Přijaté příspěvky veřejná sbírka 2 306 067

Přijaté příspěvky na činnost organizace 2 771 456

Věcné dary 912 110

Provozní státní dotace 1 629 669

Hospodářská činost – tržby z prodeje výrobků a služeb 783 472

Čerpání příspěvků z fondů minulých let 595 691

Jiné ostatní výnosy 121 672

Výnosy DEBRA ČR v roce 2020 8	208	027	Kč

Výnosy CELKEM před zaúčtováním do fondů 7 242 355

Výnosy do fondů veřejná sbírka 571 001

Výnosy do fondů činnost organizace 2 237 412

Porovnání	výnosů	v letech	2019	a 2020	v procentech

2019

2020

Finance

Dary na činnost organizace

Dary na činnost organizace

Dary veřejná sbírka – 
přímá podpora pacientů

Dary veřejná sbírka – 
přímá podpora pacientů

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Státní dotace

Státní dotace

Věcné dary

Věcné dary

43 %

33 %

35 %

28 %

10 %

9 %

9 %

19 %

3 %

11 %
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Seznam	dárců	–	finanční	dar

Poskytovatel Částka

Chašben, z.s. 50	000	Kč

Hájková Jana 50	000	Kč

Brandejský Petr 50	000	Kč

Kadubcová Marie 50	000	Kč

E–ON Česká republika 53	050	Kč

HARTMANN–RICO a.s. 60	000	Kč

Forum Dárců 72	292	Kč

Č.O.S. servis, spol. s r.o. 75	000	Kč

LOREAL Česká republika 75	000	Kč

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA 80	000	Kč

Le–Investment, spol.s r.o. 96	650	Kč

Nobis studio s.r.o. 100	000	Kč

PERINVEST, a.s. 100	000	Kč

ANECT A.S. 100	000	Kč

Trend Cosmetics s.r.o. 100	000	Kč

Nadace J&T 100	000	Kč

Kaufland Česká republika v.o.s. 120	000	Kč

Nadace Nova 125	000	Kč

S.O.S. Akciová společnost 150	000	Kč

Seznam	dárců	–	věcný	dar

Finance

Poskytovatel Částka

NADACE CHARTY 77 170	000	Kč

Kutnar Vít 200	000	Kč

Bauhaus k.s. 250	000	Kč

Sdružení NROS 297	500	Kč

Rossmann, spol. s r.o 386	753	Kč

Krogman Petr 800	000	Kč

Dospiva Marek 983	750	Kč

Poskytovatel Částka

ŠKODA AUTO a.s. 900	800	Kč

Celkem 8	518	837,26	Kč
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Výrok  
auditora  
a revizora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace DEBRA ČR, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace DEBRA ČR, z.ú. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty, za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I.
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
DEBRA ČR, z.ú. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                 Ing. Jan Černý
Evidenční číslo 277                                                                                             evidenční číslo 2455

V Praze, dne 13. dubna 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Digitally signed by Ing. 
Jan Černý
Reason: I am the 
author of this 
document
Date: 2021.04.13 13:
44:19+02'00'
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Poděkování

DEBRA ČR může poskytovat své služby 
a dále se rozvíjet díky podpoře dárců, a to jak 
firemních, tak individuálních. V roce 2020 jsme 
zaznamenali obrovský zájem ze strany dárců, 
kteří nás podpořili i v tak náročném období ro-
ku 2020, které přineslo mnohá omezení a úskalí 
spojené s pandemií, které pohltila celý svět. Vel-
mi nás těší zájem veřejnosti a nebereme jako 
samozřejmost, že se každý rok najde tak velké 
množství individuálních dárců a firem, které se 
rozhodnout vložit svoji důvěru a podporu do 
problematiky tak vzácného a nevyléčitelného 

onemocnění – nemoci motýlích křídel.  
Vážíme si každé darované koruny, energie, 
myšlenky… která pomáhá v naší smysluplné 
práci. 

Pocit, že jsme se mohli i v tak náročném roce 
opřít o naše stávající a nové partnery je pro 
nás velmi důležitý a inspirativní. Díky této pod-
poře již sedmnáct let můžeme pomáhat lidem 
s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět 
přitom co nejméně.

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů 
i nelékařských pracovníků klinického EB Centra 
při FN Brno. Děkujeme členům DEBRA rodiny, 
všem partnerům, dárcům, členům Správní rady, 
dobrovolníkům a přátelům, kteří se společně 
s námi podíleli na realizaci projektů a aktivit 
v roce 2020.

Velké poděkování v rámci osvětového projektu 
dále patří: Jitce Čvančarové, Liběně Rochové, 

Lukášovi Musilovi, všem pacientům s nemocí 
motýlích křídel za jejich odvahu, které se všich-
ni ostatní učíme! Ondrovi Rytířovi a jeho ko-
legům z Refresh, Alžbětě Plívové, Kubovi Jah-
novi, Jean–Claudovi Etegnotovi, Dášce Kršk-
ové, Martině Lowe, Vnitroblocku, Báře Strýcové, 
Martinovi Šonkovi, Filipovi Novákovi, Michalo-
vi Myškovi, Martinovi Cvrkovi, Tomášovi Zíkovi, 
Mendelovu muzeu MUNI, velké díky patří též 
všem partnerům osvětového projektu.

Děkujeme	všem	dárcům	a partnerům,	 

kteří	nás	v roce	2020	podpořili!

Děkujeme,  
že pomáháte společně  
s námi
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Zcela	nadotek

Mediální podpora

Blízko	nadotek

Dotace	a granty

Nadotek

Letmo	nadotek

Bladent 
NMNM	s.r.o.

Bohemia	sekt

PB	–	com	 
CNC	obrábění

Business  
Factory

Česká	 
spořitelna	a.s.

Pediatrie 
NMNM	s.r.o.

DEMIKA 
CONSULTING 
s.r.o.

DPR Metal 
s.r.o.

Panelka

Mangi

Naturika	 
Bohemia	s.r.o.

Kloktex	help	
nadační	fond

Jehne,	Vodák	
advokátní	
kancelář

Autocentrum	
BARTH
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Základní	informace

Název: DEBRA ČR, z.ú. 
Adresa sídla: Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9, 613 00 Brno 
IČ: 26 66 69 52 
Právní forma: zapsaný ústav 
Zápis v OR: vedená Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 40 
ID datové schránky: pf6zsuj 
Kontakt: info@debra.cz 
Web: www.debra.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 2039957319/0800 | Raiffeisenbank,  
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