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ÚVODNÍ  SLOVO        

 

 

Nadační podpora prevence, výzkumu a léčby nádorových 
onemocnění u mužů má ve světě svoji dlouhou tradici. Nikoli 
však v České republice. Když jsme před 4 roky náš nadační 
fond zakládali, šlo nám především o to, aby se toto téma vůbec 
na veřejnost dostalo, aby přestalo být společenským tabu a aby 
se o něm začalo široce diskutovat. Ale také o to, a to platí 
především, aby muži začali o své zdraví více pečovat, chodili na 
preventivní prohlídky a věděli jak žít zdravě. A pokud už 
nějakým nádorem onemocní, aby věděli, jak se mají chovat, 
jaké mají možnosti léčby a na co se mají připravit. Od začátku 
se profilujeme na nádory urologické, které tvoří jednu třetinu 
všech nádorových onemocnění u mužů. Jedná se o: 

- zhoubné nádory prostaty, které jsou dnes u nás nejčastějším 
nádorovým onemocněním mužů vůbec 

- zhoubné nádory ledvin, v jejichž výskytu Česká republika nechvalně 
proslaveném prvním místě na světě 

- zhoubné nádory močového měchýře 
- zhoubné nádory varlat, které jsou nejčastějším nádorovým 

onemocněním mužů ve věkové skupině 20-40 let 
- a zhoubné nádory penisu. 

                                 

 

 

Ve spolupráci s našimi partnery se snažíme naše aktivity zaměřit především na tématiku 
nádorů prostaty a varlat. 
Naše priority tvoří program tzv. 3P. První P je pro prevenci a osvětu, druhé P pro 
podporu vědy a vzdělávání a třetí P pro přístrojové vybavení zdravotnických 
pracovišť. Ve všech těchto aspektech se nám v uplynulých letech podařilo dosáhnout 
významné a stále narůstající podpory a chtěli bychom v tomto trendu dále pokračovat. 
Je příjemné konstatovat, že se za poslední roky povědomí o nádorech prostaty a varlat 
v České republice výrazně zlepšilo. Muži se již tolik nebojí o svých problémech a obavách 
hovořit, častěji se odhodlávají navštívit odborníky a nechat se vyšetřit. Je to jistě 
způsobeno celkovým posunem v informovanosti a kultivovanosti společnosti. Pokud k tomu 
přispěl svým dílem i náš nadační fond, je to pro nás ohromná satisfakce. Hlavní dík však 
patří všem našim partnerům, přispěvatelům a sympatizantům, kteří nám umožňují náš 
program naplňovat a posouvat stále dále. 
 
 
                                 Děkujeme a těšíme se na další spolupráci, 
 
                                                                                                                          Roman Zachoval 
                                                                                                                        Předseda  správní rady 

  

 
 

Roman Zachoval 
Předseda správní rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  



3 

 

 

PILÍŘE ČINNOSTI MPR 

 
 

     prevence, časný záchyt, osvěta                                         PŘEDEJDI  

 
- informovanost odborné a laické veřejnosti o aspektech prevence a léčby 
- vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů 
- pořádání kongresů a odborných setkání 

 

     věda, výzkum, stáže                                                             POZNEJ 

 
- zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností 
- podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění  
- podpora vzdělávání a výzkumu 
- poskytování stipendií  

     spolupráce,  vybavení pracovišť, pomoc                   POMOŽ 

 
 - poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky 
 - podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření  
 - zabezpečování léků, léčebných přípravků, zdrav. materiálu a  pomůcek  
 - zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin 
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 REALIZOVANÉ AKTIVITY  

 

    věda, výzkum, stáže                                                             POZNEJ 

 

> ZAHRANIČNÍ STÁŽE 

 
Mgr. Kateřina Vávrová, postgraduální studentka Ústavu imunologie 2. lékařské 
fakulty UK, která se ve své vědecké práci věnuje imunologii nádorů prostaty 
absolvuje v rámci svého doktorandského studia  roční stáž  v laboratoři profesora 
Csssiana Yee na MD Anderson Cancer Center Texaské univerzity. 

 

 
 

> ÚČAST NA KONFERENCI 

 
Ve dnech 2.-3. září se v Manchesteru konalo  pracovní setkání zástupců  států 
zapojených do kampaně  Movember, jehož cílem bylo vytýčit plány na rozvoj 
pacientských registrů v jednotlivých státech a nastavení systémů měření kvality 
výstupů léčby. Pracovní schůzky se účastnili tři zástupci MPR.   
 
Účast byla hrazena nadací  Movember.   

 

 

 

 

 

 celkem  MPR vydalo 150 000 Kč 

  

  



5 

 

   

        prevence, časný záchyt, osvěta                                      PŘEDEJDI  
 

> VYŠETŘENÍ NOVÝM TESTEM ZDARMA  
 

Již druhým rokem společnost  Beckman Coulter ve spolupráci s naším 
Nadačním fondem nabídla v listopadu zájemcům zdarma možnost testování 
novým diagnostickým testem prekurzoru PSA. Testovat se muži mohli nechat 
ve čtyřech místech ČR. Testování  se zúčastnilo se  744 mužů. (Praha – 498, 
Zlín – 126, Plzeň – 65, Frýdek Místek – 55). 
 

Projekt financovala firma  Beckman Coulter. 

 

 

> PISSOIR ART GALLERY 
 

Ve spolupráci s firmou Bushido Marketing  jsme červenci  2014 v nákupním 
centru Arkády Pankrác v Praze realizovali i výstavu „Pissoir Art Gallery", 
která vtipnou formou informovala o problematice rakoviny prostaty.  

 

 

> ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O VZNIKU KARCINOMU 

PROSTATY A PROPAGACE VČASNÝCH VYŠETŘENÍ 
 
V rámci projektu byl vytvořen informační portál (viz níže) a  realizována 
informační kampaň o rakovině prostaty, která se skládala z informací ve 
sdělovacích médiích (časopisy, internet, TV) i prezentací problému na typicky 
mužských a klubových akcích (celkem 17 akcí po celé ČR).  
 

Na realizaci projektu přispělo MZČR částkou  232 184 Kč.  
 

 

> INFORMAČNÍ PORTÁL www.rakovinaprostaty.cz 
 

Portál  je k dispozici od poloviny října  a  v roce 2014 a jej navštívilo téměř 10 tisíc 
lidí.  Je členěn na sekce Rakovina prostaty (RP), Diagnostika, Prevence, Léčba, 
Poradna a FAQ. Sekce věnovaná léčbě rakoviny prostaty obsahuje osm pdf 
dokumentů, které podrobně provází pacienty nemocí jako takovou (průvodce) a 
dále pak i konkrétními typy léčby. Do konce prosince si je stáhlo 544 návštěvníků. 
 

 

 

 

 celkem  MPR vydalo 450 152 Kč 

  

http://www.beckman.cz/
http://bushido-marketing.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
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          spolupráce,  vybavení pracovišť, pomoc                     POMOŽ 

> PODPORA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENOSTI 
 

Dne 1.8.  do 10.10. bylo vyhlášeno grantové řízení na vybavení urologických pracovišť 
v ČR.  Celkem byly obdrženy tři žádosti, všem bylo vyhověno. 
 

Podpořeni byli tito žadatelé:  
 

 FN Ostrava – nákup xenonového operačního světla 
 FN Ostrava -  nákup prodlouženého bipolárního resektoskopu s příslušenstvím 
 Thomayerova nemocnice – upgrade laparoskopické věže  

 

> PODPORA SPOLUPRÁCE 
 

 

- Oficiální zapojení MPR do Movember International Prostate Cancer Health 
Outcomes Network 

- Navázání spolupráce s Českou urologickou společností  a jejím předsedou Prof. 
MUDr. Markem  Babjukem , CSc. - definice společných aktivit pro rok 2015, 
týkajících se včasného záchytu karcinomu prostaty 

- Navázání spolupráce Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a 
jejím ředitelem  doc. RNDr.  Ladislavem Duškem Ph.D.  – definice společných   
aktivit pro rok 2015, týkajících  se dat onkologického registru  

- Společná přednáška  pro veřejnost s Petrem Koukalem  z Nadačního fondu 
Petra Koukala , zabývajícího se zvyšováním informovanosti o problematice 
rakoviny varlat. Navázání dialogu o  možné spolupráci. 

 

> FOND INDIVIDUÁLNÍ POMOCI 
 

Od května  2014 byl otevřen Fond pomoci pro konkrétní osoby, jejichž život 
negativně ovlivnilo uroonkologické onemocnění. Na realizaci projektu bylo 
Správní radou pro rok 2014  vyčleněno celkem 200 tisíc Kč. O Fondu byli 
informováni členové České urologické společnosti a  obeslány všechny hospice 
v ČR.  Stránka Fondu byla zviditelněna reklamou ve vyhledávači Google.  

 
O finanční pomoc Fondu se do konce roku 2014 nikdo nepřihlásil.  

 

> PORADNA 
 

Poradna je součástí portálu www. rakovinaprostaty.cz  a vede urolog MUDr. Jiří 
Stejskal. Nejčastěji se respondenti ptají na otázky související s problematikou 
prevence.  Zhruba dvě třetiny odpovídaných dotazů je z důvodu jejich osobního 
charakteru neveřejných. 

 

 

celkem  MPR vydalo 1 902 192 Kč 
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NAŠE VIZE PRO ROK 2015    

V roce 2015 bychom rádi navázali na stávající aktivity a efektivně je rozšířili.    
K nim bychom rádi přidali nové aktivity: 

 

> VYDÁNÍ EDUKAČNÍHO AUDIOPRŮVODCE 

  Ve spolupráci s firmou Dialog Jessenius vydat audioprůvodce týkajícího se 
nádorových onemocnění prostaty, varlat a ledvin. Pomoc MPR bude spočívat 
ve finanční podpoře a zajištění spolupráce s experty v oblasti uroonkologie.  
Předpokládaný rozpočet činí 190 tis Kč. 

 

> ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY 

Projekt  včasného záchytu ve spolupráci s VZP a Českou urologickou 
společností. Spoluúčast Nadačního fondu bude určena na sestavení a zajištění 
činnosti panelu expertů.  Předpokládaný rozpočet MPR je 500 tis Kč. 

 

> ZKVALITNĚNÍ ONKOLOGICKÝCH REGISTRŮ  

Rozvoj spolupráce s ÚZIS a Českou urologickou společností na zkvalitnění 
registrů týkajících se rakoviny prostaty a varlat.  Forma spolupráce - 
grantový projekt ČUS. Předpokládaný rozpočet  je 400 tis Kč. 
 

> UKONČENÍ ČINNOSTI FONDU POMOCI 

Správní rada navrhuje Fond pomoci při výročí jeho činnosti uzavřít jako 
neúspěšný. V případě doručení žádosti o podporu fyzické osoby bude tato 
řešena individuálně,  na základě rozhodnutí Správní rady.  
 
 
 

  

   S NARŮSTAJÍCÍMI AKTIVITAMI BUDE NUTNÉ:   

 
       - Zajistit nové zdroje financování nezávislé na darech z nadace Movember 
 
       - Zprofesionalizovat činnost fondu, kterou již nelze zvládat pouze na úrovni 

dobrovolnické práce  
 
       - Sestavit odborný poradní orgán, složený z  předních uroonkologů 
 
       - Najít osobnost či osobnosti, které by si nad činností fondu převzaly patronaci  
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NAŠI  DÁRCI A PODPOROVATELÉ         

 
V roce 2014 se naši činnost rozhodli finančně podpořit následující organizace: 
 

  

Bushido Marketing        5 000 Kč 
Movember 2 120 075 Kč 
Ipsen Pharma       3 000 Kč 
Stigma Distribution   155 890 Kč 
KPMG    52 718 Kč 
UNILEVER ČR   50 000 Kč 
ALLIANZ POJIŠŤOVNA        200 000 Kč 

     PARTNERS FINANCIAL    200 000 Kč 
Česká spořitelna   17 406 Kč 
Raskl Pul  62 205 Kč 

 
 
Naši činnost podpořilo MZČR formou dotace ve výši  232 184 Kč, 
určenou na realizaci projektu „Zvyšování povědomí o vzniku karcinomu 
prostaty a propagace včasných vyšetření“. 
 
Rozvoj činnosti našeho nadačního fondu podpořil T-Mobile v rámci projektu 
Akademie T-Mobile. Zvláštní dík patří zejména panu Ivo Marečkovi, který 
svými radami a vedením přispěl k založení a tvorbě portálu 
rakovinaprostaty.cz 

 
Ve  veřejné  sbírce jsme za rok  2014  od našich dárců  získali  82 417,28 Kč.  
 
 
 
 

Naše díky patří všem, kteří nás v roce 2014 pomáhali, a byli nám 
podporou. 
 

DÍKY MOC ZA POMOC 
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Rozvaha       
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Výkaz zisku a ztrát               
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Režijní náklady fondu   
 
 
 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2014 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. 2014 činily 182 093,22 Kč  
 

Kancelářské potřeby                     5 002,- Kč      
Mzdové náklady a odvody          20 000,- Kč  
Cestovné                                          25 248,- Kč  
Vedení účetní agendy                   9 500,- Kč    
Náklady na propagaci                 84 906,74Kč  
Nájemné, telefony                         0 ,- Kč  
Ostatní služby                                4 656,79 Kč  
Ostatní poplatky                            278,48 Kč  
Bankovní poplatky                       2 126,- Kč     
Vybavení                                        30 375,21Kč  

 

 

 

 

 

 

Odpovědnost  za zprávu 
 

Čestné prohlášení: 
 
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ  za 
rok 2014 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly 
ovlivnit přesné a správné posouzení nadačního fondu, nebyly vynechány. 
 
 
 
                     V Praze dne 13.4. 2015 

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

 
 


