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1. Základní informace o nadačním fondu  
 

Název:     Nadační fond REGI Base I. 

Datum vzniku a zápisu NF:   22. dubna 2011 

Registrace:     Městským soud v Praze, oddíl N, vložka 839  

Právní forma:     Nadační fond 

Zakladatel:     Bc. Hynek Čech 

Sídlo:      Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00 

Identifikační číslo:    248 31 123 

Čísla bankovních účtů:   2499805359/0100 (KB a.s.) 
 
Nadační kapitál:    10.000 Kč  
 
Účel nadačního fondu: 
- Posláním a účelem zřízení Nadačního fondu REGI Base I. je rozvoj duchovních hodnot, 
podpora reintegrace do civilního společenství, pomoc při zajištění rehabilitace, rekvalifikace, 
pracovního uplatnění, poskytování materiální a finanční subvence novodobým válečným 
veteránům.  
- Tohoto účelu, respektive cíle, chce Nadační fond REGI Base I. dosáhnout zřízením 
centra komplexní péče poskytujícího novodobým válečným veteránům jednak celkovou 
rehabilitační péči, zahrnující kromě zdravotní a psychosociální podpory i společenské, 
kulturní, sportovní, vzdělávací akce s důrazem na zprostředkování informací z oblasti 
novodobých válečných veteránů laické i odborné veřejnosti.  
- Nadační fond REGI Base I. dále finančně a materiálně přispívá rodinným příslušníkům 
(pozůstalým či blízkým osobám) novodobých válečných veteránů; na vydávání periodických 
či neperiodických tiskovin, které budou sloužit k rozvoji duchovních hodnot, informovanosti 
o činnosti nadačního fondu nebo o kulturních či jiných souvisejících společenských 
aktivitách; na zřízení digitální rozhlasové stanice pro příslušníky AČR na zahraničních misích 
a pro širokou veřejnost. 
 
Správní rada:  Dr. Darja Pinkavová– předseda 

Bc. Hynek Čech – místopředseda  
Pavel Borovský Dess - člen 

Revizor:    PhDr. Mgr. Jana Koláčková  
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2. Přehled činnosti nadačního fondu 
 

Nadpraporčík v. v. Jiří "Regi" Schams byl iniciátorem založení organizace, 
která pomáhá nejen novodobým válečným veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili. Tzn. 
bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud 
jejich služební poměr trval minimálně 3 roky, a jejich rodinným příslušníkům. 

Proto v dubnu roku 2011 Martin Jirsa a Hynek Čech založili Nadační fond REGI Base I. 
Martin Jirsa po chvíli z nadačního fondu odešel a postoupil svůj zakladatelský podíl na pana 
Hynka Čech, který se tak stal jediným zakladatelem. 

Nadační fond dlouhodobě pracuje na vybudování diagnostické kliniky a roboticko-
rehabilitačně experimentálního centra pro pacienty se získaným poškozením mozku, které 
by se stalo světovým unikátem. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC (Medicínsko-
informačního centrum), které bude ve spolupráci s partnery z USA, Izraele, Číny a Ruska 
shromažďovat léčebné úspěchy, postupy a novinky z celého světa, které následně doporučí 
svým klientům v případě potřeby. Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních 
osobních asistentů pro zraněné vojáky a následnou možnou speciální rehabilitační péči 
v zahraničí. 

Nadační fond REGI Base I. poskytuje výhodné služby pro veterány. 

Kdo jsou ti, kterým pomáháme a kteří za nás sloužili? 
 Válečný veterán dle zákona č. 170/1990 Sb., o válečných veteránech 
 Bývalý – voják, policista, hasič, zaměstnanec celní nebo vězeňské správy, pokud jeho/její 

služební poměr trval minimálně 3 roky 
 Rodinný příslušník: osoba blízká – manželka / manžel, druh / družka, dítě do věku 26let 

 
 

Co děláme:  
Pomoc válečným veteránům 
Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým 
válečným veteránům. Škála služeb, kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je 
poměrně široká a děje se tak z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se  
s žádostí o pomoci je každý případ jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru 
každému přijatému případu. Nadační fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování 
rehabilitací na velmi specializovaných pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces 
včetně administrativní podpory. A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci 
nedokáže! 
 
Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Plánujeme zakoupit např. ReWalkTM – zařízení pro využití v rehabilitačních zařízeních  
a terapiích. Systém umožňuje paraplegickým pacientům terapeutické benefity, jimiž jsou 
postavení se na vlastní nohy, chůze, sednutí, chůze po schodech nahoru i dolu.  
 
Charitativní střelecké závody 
Chystáme charitativní střelecké závody pod názvem REGI BASE SHOOTING CHALLENGE, kdy 
výtěžek ze zápisného bude vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku,  
o kterého se nadační fond stará.  
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Přednášky 
Téma, kterému se Nadační fond REGI Base I. chce věnovat, je důležitým, byť opomíjeným,  
a často ne zcela správně chápaným, společenským tématem. Proto Fond chce pořádat  
i přednášky pro školy. Tohle setkání mladých lidí s novodobými veterány války s terorismem, 
tématem více než aktuálním, přibližuje studentům a žákům zážitky, zkušenosti a osobní 
příběhy vojáků českých elitních jednotek z nasazení v boji proti terorismu. Současně vede k 
zamyšlení se nad tím, že slova jako vlastenectví, hrdinství a obrana vlasti nejsou jen 
prázdnými pojmy z učebnic historie. 
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V roce 2011 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 
 

ZALOŽEN NADAČNÍ FOND REGI BASE 
1. 4. 2011 
 

Založen nadační fond REGI Base pro pomoc novodobým válečným veteránům.  
S osobním souhlasem nadpraporčíka v. v. Jiřího Schamse (SOG) pojmenován po jeho 
přezdívce Regi. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/04/01/zalozen-nadacni-fond-regi-base/ 
 
 
 
SPOLUPRÁCE S GRAFICKÝM STUDIEM VIZE 
10. 4. 2011 
 

Spolupráce s grafickým studiem VIZE (www.vize.com) na digitálních náhledech 
projektu Centra komplexní péče REGI Base I. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/04/10/spoluprace-s-grafickym-studiem-vize/ 
 
 
 
SPOLUPRÁCE S MGR. TOMÁŠEM RYCHNOVSKÝM 
30. 4. 2011 
 

Spolupráce a odborná pomoc Mgr. Tomáše Rychnovského z Rehabilitačního centra 
Avete Omne (www.avete-omne.cz). 



Výroční zpráva 2011 
   

stránka 6 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/04/30/spoluprace-s-mgr-tomasem-rychnovskym/ 
 
 
 
NÁVŠTĚVA VELETRHU IDET 2011 
13. 5. 2011 
 

Naše parta (Martin, Regi, Pavel Č., Hynek a Pavel B.) jsme se vypravili na tento 
mezinárodní military veletrh – Regi tu byl poprvé. Setkal se s bývalými spolubojovníky z VP, 
vyfotil se s účastnicemi Miss a ke své nelibosti 🙂 si nechal zahrát lidovou písničku od 
cimbálovky Ondráš. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/05/13/navsteva-veletrhu-idet-2011/ 
 
  

 
NÁVŠTĚVA SPECIALIZOVANÉ NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY V UKRAJINSKÉ 
ODĚSE 
31. 5. 2011 
 

Několikadenní návštěva specializované neurochirurgické kliniky v ukrajinské Oděse. 
Jirkovo komplexní vyšetření a aktuální lékařská zpráva. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/05/31/navsteva-specializovane-neurochirurgicke-kliniky-v-
ukrajinske-odese/ 
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NÁVŠTĚVA VP TÁBOR  
28. 6. 2011 
 

Návštěva velitelství VP Tábor a střelnice. Setkání s bývalým velitelem “Růžou”  
a dalšími kamarády, kolegy. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/06/28/navsteva-vp-tabor/ 
 
 
 

LÉČEBNÝ POBYT JIRKY V BURDĚNKO SANTORIU, SAKI, KRYM  
15. 11. 2011 
 

Členové nadace odvezli a přivezli Jirku na 6-týdenní pobyt (1.10. – 15.11.2011) do 
speciálního sanatoria Burděnko ve městě SAKI na Krymu. Jirka zvládl celý pobyt sám a po 
návratu se cítil mnohem silnější, zlepšila se mu řeč, zopakoval si ruštinu a hlavně získal hodně 
optimismu do další rehabilitace. Krym, Ukrajina (říjen – listopad 2011) 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/11/15/lecebny-pobyt-jirky-v-burdenko-santoriu-saki-krym/ 
 
 
PŘIPRAVUJEME REHABILITAČNÍ POBYT V USA 
11. 12. 2011 
 

Na leden 2012 připravujeme rehabilitační pobyt v TIRR Memorial Hermann Hospital, 
Texas, USA. Jedná se o speciální rehabilitační kliniku, která se proslavila léčením a zázračným 
uzdravením do hlavy postřelené kongresmanky Gabrielle Giffords. V současnosti probíhá 
příprava zdravotní dokumentace Jirky. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2011/12/11/pripravujeme-rehabilitacni-pobyt-v-usa/ 
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3. Finanční zpráva  
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20111 
 

 

Označ. 
 
 

AKTIVA 
 

číslo 
řádku 
 

Účetní období 
stav k prvnímu dni k poslednímu 

dni 
B. Krátkodobý majetek 

celkem 
41 +10 +84 

B. II. Pohledávky celkem 52 +0 +80 
B. II. 1. Odběratelé 53 +0 +80 
B. III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem 
72 +10 +4 

B. III. 1. Pokladna 73 +0 +2 
B. III. 3. Účty v bankách 75 +10 +2 
 AKTIVA CELKEM 85 +10 +84 
 
 

    

 PASIVA    
A Vlastní zdroje celkem 86 +10 +76 
A. I. Jmění celkem 87 +10 +10 
A. I. 1. Vlastní jmění 88 +10 +10 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem 
91 +0 +66 

A. II. 1. Účet výsledku 
hospodaření 

92 xxxxxxxxxx +66 

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

93 +0 xxxxxxxxxxx 

B Cizí zdroje celkem 95 +0 +8 
B. III. Krátkodobé závazky 

celkem 
106 +0 +8 

B. III. 17. Jiné závazky 123 +0 +8 
  PASIVA CELKEM 134 +10 +84 

 

 

 

 

 

 
1 od 22. 4. 2011, do 31. 12. 2011, v tisících Kč 
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3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20112 
 

 

Označ. 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady     
A. II. Služby celkem 6 +62  +62 
A. II. 8. Ostatní služby 10 +62  +62 
A. V. Ostatní náklady celkem 21 +2  +2 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +2  +2 
  Náklady celkem 42 +64  +64 
      
B. Výnosy     
B. I. Tržby za vlastní výkony a 

za zboží celkem 
43 +0 +80 +80 

B. I. 2 Tržby z prodeje služeb 45 +0 +80 +80 
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +50 +0 +50 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +50 +0 +50 
  Výnosy celkem 79 +50 +80 +130 
C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
80 -14 +80 +66 

D.  Výsledek hospodaření 
po zdanění 

82 -14 +80 +66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 od 22. 4. 2011, do 31. 12. 2011, v tisících Kč 
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4 Kontaktní informace 
 

Nadační fond REGI Base I. 
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 
Telefon:  +420 775 795 980 
E-mail: info@regibase.cz 
Web: www.regibase.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


