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Úvodní slovo        
 

Nadační podpora prevence, výzkumu a léčby závažných 
onemocnění má ve světě již dlouhou dobu svoje pevné 
místo. V posledních desetiletích se tyto aktivity široce 
rozvíjejí také v České republice, a nepochybně vedou 
k významnému zlepšení informovanosti veřejnosti, 
podpoře vědy a výzkumu a zlepšení péče o nemocné 
s určitým typem zdravotních problémů.  Většina těchto 
aktivit byla dosud směřována především na 
onemocnění dětí a žen. Podpora problematiky týkající 
se zdravotních problémů mužů nebyla, přes svoji 
velkou důležitost, dosud dostatečně popularizována. I 
přes to, že se muži dnes dožívají podstatně nižšího věku 
než ženy a většinou jsou závažnými chorobami 
postihováni častěji než ony, Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli založit nadační fond věnující se podpoře 
prevence, výzkumu a léčby převážně mužských 
onemocnění. Jednou z nejzávažnějších skupin těchto 
chorob jsou onemocnění onkologická, a proto jsme náš 
nadační fond nazvali Muži proti rakovině, i když jeho 
aktivity nemusejí vždy přímo souviset pouze 
s problematikou nádorovou.  
 
 

 Doc. Mudr. Roman Zachoval Ph.D, MBA 
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Poslání Nadačního fondu 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vznikl na 
základě smlouvy o zřízení nadačního fondu ze dne 
29.10.2012. Do nadačního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze byl zapsán dne 28. 
listopadu 2012, v oddílu N vložka 979. 

 

Nadační fond byl zřízen za účelem:  
   - zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných 

onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších 
urologických onemocnění, 

 - podpory spolupráce při zabezpečování potřebného 
množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního 
zdravotnického materiálu a technických pomůcek,  

 - podpory rozvoje všech metod léčby závažných 
onemocnění, zejména uroonkologických a dalších 
urologických onemocnění, 

 - poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky,  
 - podpory vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných 

onemocnění, zejména uroonkologických a dalších 
urologických onemocnění, 

 - podpory informovanosti odborné a laické veřejnosti o 
různých aspektech prevence a léčby závažných 
onemocnění, zejména v urologii, 

 - podpory vydávání specializovaných publikací a populárně 
naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání, 

 - podpory spolupráce s dalšími organizacemi obdobného 
zaměření v České republice, 

 - poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální 
vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní 
zdravotnické pracovníky, 

 - zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin. 
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Základní informace o fondu             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O nás 
 

Zřizovatelé nadačního fondu 
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MB 
Marek Rejman 
 
 

Správní rada  
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA 
RNDr. Jitka Soukupová Ph.D. 
Marek Rejman 

 
 

 

 Dozorčí rada 
MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.  
Václav Jukl 
Ing. Martina Kavanová 

 
Název: Nadační Fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ 
Sídlo: Do Čtvrti 1036/21, Praha 4 – Modřany,  
           PSČ 143 00 
IČ:    24853232  
DIČ: CZ24853232 
Webové stránky: www.muziprotirakovine.cz 
Email: info@muziprotirakovine.cz  
Číslo účtu: 7297015001/5500 

http://www.muziprotirakovine.cz/
mailto:info@muziprotirakovine.cz
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Projekty a spolupráce               
 

 

 

 

 

 

   

 

Movember 2012 
 

Za prostředky darované 
nadací Movember z kampaně 
2012 byl zakoupen 3D 
laparoskopický systém 
EXERA III, který výrazně 
zkvalitní operace rakoviny 
prostaty.  Vybavení slouží  od 
19.12.2013 při operacích 
prostatyv Thomayerově 
nemocnici v Praze.   

DÍKY MOC ZA POMOC 

 

Movember a „Zdravá prostata“ 

Byly vytvořeny české verze informačních 
materiálů o problematice rakoviny prostaty, 
které budou po revizi zdarma k dispozici na 
našich www stránkách v záložce Zdravá 

prostata 

DÍKY MOC ZA POMOC 
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Vyšetření novým testem zdarma  

Společnost  Beckman Coulter ve spolupráci 
s naším Nadačním fondem nabídla v listopadu 

2013 nový diagnostický test prekurzoru 
PSA pro 400 pacientů zdarma. Otestovat se bylo 
možno ve FN Plzeň, Krevním centru s.r.o. 
Frýdek Místek, Laboratoři RNDr. Zdeněk 
Čecháček s.r.o. Brno, Prevedig s.r.o. Praha a 
Sanglab s.r.o. Karlovy Vary. 

DÍKY MOC ZA POMOC   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Dobro  

Internetový obchod ZOOT pro náš Nadační 
fond připravil v roce 2013  projekt DOBRO, 
v rámci kterého mohli jeho zákazníci 
zakoupením trička nebo tašky  přispět na naši 
činnost.  

DÍKY MOC ZA POMOC   

 

 

 

 

http://www.beckman.cz/
http://www.zoot.cz/@image-cache.php?param=fit-954x1224&id=209873
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Pissoir Art Gallery 

Ve spolupráci s firmou Bushido 

Marketing  v listopadu 2013 proběhla ve 
Forum Nová Karolina v Ostravě výstava 
„Pissoir Art Gallery", která vtipnou 
formou informovala návštěvníky o 
problematice rakoviny prostaty. 

DÍKY MOC ZA POMOC   

 

http://bushido-marketing.cz/
http://bushido-marketing.cz/
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Movember 2013 

Prostředky vybrané v kampani Movemberu v roce 2013, které 
představují více než 3 mil. Kč, budou po odsouhlasení dárce 
použity na publikování podrobných informačních materiálů o 
problematice rakoviny prostaty, otevření programu 
individuální pomoci fyzickým osobám, medializaci 
problematiky uroonkologických onemocnění,  případně i na 
podporu výzkumu a dalšího zkvalitnění přístrojového 
vybavení urologických pracovišť v ČR.   

DÍKY MOC ZA POMOC 
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Naše vize pro rok 2014    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fond individuální pomoci 

Odstartovat činnost fondu individuální pomoci 

pro konkrétní osoby, jejichž život negativně 

ovlivnilo uroonkologické onemocnění. 

 
Realizace putovní výstavy „Pissoir art gallery“ 
s upozorněním na téma rakoviny prostaty 

Ve spolupráci s Bushido marketing 

realizovat putovní expozici po velkých 

nákupních centrech v ČR, která bude 

zábavnou formou upozorňovat na 

problematiku spojenou s rakovinou 

prostaty a důležitost prevence. 

 

Movember 2014 

I v roce 2014 se aktivně 

zúčastnit kampaně 

MOVEMBER. 
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Vydání informačních materiálů 

 Postupně publikovat podrobné informační 

materiály o možnostech diagnostiky a léčby 

rakoviny prostaty na webových stránkách 

Nadačního fondu v záložce Zdravá prostata. 

V případě dostatku finančních prostředků vydat 

materiály i v tištěné formě a distribuovat je na 

urologická oddělení po celé ČR.   

 

Výhledově bychom rádi podpořili  
výzkumný projekt  v oblasti uro-onkologie.   

 
Doufáme, že se nám v roce 2014 podaří na 
takový projekt získat dostatek finančních 

prostředků. 

 

 

Podpora přístrojové 
vybavenosti  

Podpořit nákup moderní 

technologie pro léčby uro-

onkologických onemocnění. 
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HC LEV 3 550 Kč 

iStyle CZ s.r.o 27 300 Kč 

Jakub Dostál 6 036 Kč 

STIGMA Distribution s.r.o. 34 475 Kč 

Hard Rock Cafe s.r.o. 114 850 Kč 

The Movember Group Pty 
Ltd 

1 273 638 Kč 

STIGMA Distribution s.r.o. 130 878 Kč 

KPMG 17 574 Kč 

Seznam a.s. 38 694 Kč 

Home Credit, a.s. 8 600 Kč 

Svobodová Petra 150 Kč 

TJ Sokol Klíčany 2 120 Kč 

Dudič Miroslav  300 Kč 

Foud Vladimír 500 Kč 

Sosňak Ivan 500 Kč 

Málek Petr 2 000 Kč 

Petra Musilová 600 Kč 

Zaměstnanci ambasády USA 8 599 Kč 

Jakub Strnad 30 000 Kč 

 

Poskytnuté dary         
V roce 2013 se naši činnost  rozhodli finančně  podpořit 
následující organizace i jednotlivci. Všem dárcům moc děkujeme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Za nefinanční dar v podobě mediálního prostoru děkujeme 
společnosti Seznam a.s. 

 

   DÍKY MOC ZA POMOC  
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Rozvaha              
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Výkaz zisku a ztrát              

 
  



14 

Režijní náklady fondu   
 

Nadační fond MUŽI PORTI RAKOVINĚ v roce 2013 plně vyhověl 
požadavkům na omezení nákladů souvisejících s jeho správou 
dle §22 zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, tedy, že celkové 
roční náklady související se správou Nadačního fondu nesmí 
převýšit 35% majetku nebo jmění podle stavu k 31. prosinci 
příslušného kalendářního roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2013 činily 89 407 Kč  

 

Kancelářské potřeby      771 Kč 

Mzdové náklady a odvody, sociální náklady 30 000 Kč  

Cestovné       732 Kč 

Vedení účetní agendy, audit, poradenství         9 500 Kč  

Náklady na propagaci            4 659 Kč 

Nájemné, telefony      0 

Ostatní služby           10 629 Kč 

Odpisy majetku                                28 490 Kč 

Ostatní poplatky      300 Kč 

Bankovní poplatky             4 326 Kč 
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Odpovědnost  za zprávu 
 

Čestné prohlášení: 
 
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI 
RAKOVINĚ  za rok 2013 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 
NADAČNÍHO FONDU, nebyly vynechány. 
 

 
 

V Praze dne 10. 4. 2014 
 
 

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA 
    předseda správní rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadační Fond  
MUŽI PROTI RAKOVINĚ 
Do Čtvrti 1036/21 
Praha 4 – Modřany,  
PSČ 143 00 

 


