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ZAMĚSTNANCI MPR   

 

V roce 2015 pro NF MPR pracovaly dvě osoby na dohodu o provedení práce. Nikol Kudrnáčová se starala 

o PR aktivity a Kateřina Machková o koordinační a administrativní činnosti fondu. Účetnictví bylo řešeno 

smlouvou o dílo. Mzdové náklady činily 130 800 Kč. 

Na realizaci projektu MZČR „Národní program podpory zdraví“ pro rok 2015 č. 10514 se podílelo celkem 

14 osob, které se zapojily  do tvorby informačních materiálů,  vedení poradny, organizace akcí či jako 

hostesky. Celková vyplacená odměna z projektu činila 110 000 Kč. 



Vážené dámy, vážení pánové, 

  

náš nadační fond udělal v loňském roce opět spoustu užitečného.  Naši strategii péče o mužské zdraví 

jsme postavili na našich třech tradičních pilířích: poznej – předejdi -  pomoz.  

 

„Poznej“ znamená především podporu vědecko-výzkumných projektů. V loňském roce se nám jako jediné 

země ze střední a východní Evropy podařilo zapojit do celosvětového projektu Prostate  Cancer Health 

Outcomes, který organizuje největší organizace na světě podporující boj proti rakovině prostaty Movember 

– jeden z našich nejdůležitějších partnerů. Smyslem tohoto projektu je v řádu několika let zjistit dopady 

různých forem léčby rakoviny prostaty na kvalitu života pacientů. Jedná se o tedy o to, aby se pacienti 

s rakovinou prostaty nejen uzdravili, ale také aby měli po léčbě co nejméně komplikací ovlivňujících jejich 

běžný osobní, profesní a společenský život. 

 

„Předejdi“ spočívá zejména  v osvětě, týkající se mužského zdraví, a především opět rakoviny prostaty      

a dále také nádorů varlat. Podíleli jsme se na vytvoření špičkových audiovizuálních materiálů týkajících se 

problematiky všech urologických nádorů, které vznikly pod patronací nejvyšších odborných orgánů – 

urologické a onkologické společnosti.  Dále jsme od hnutí Movember převzali a přeložili osvětové materiály 

týkající se rakoviny prostaty – od prevence, přes diagnostiku a léčbu až po informace o životě po léčbě 

nádorového onemocnění. Vzniklo tak mnoho desítek, či spíše několik stovek stran informací, které ve světě 

patří mezi odborně vysoce kvalitní a nejvyhledávanější materiály o rakovině prostaty a které byly v tištěné 

formě distribuovány do velké částí urologických ambulancí napříč celou Českou republikou. 

 

„Pomoz“ představuje především pomoc při realizaci nákupu přístrojového vybavení. V loňském roce jsme 

podpořili nákup nejmodernějšího ultrazvukového přístroje pro diagnostiku rakoviny prostaty, který bude 

dlouhodobě zapůjčen na špičkové urologické pracoviště zabývající se problematikou rakoviny prostaty 

s vynikajícími výsledky. Přístroj je při vyšetření schopný současně zobrazovat i snímky z magnetické 

rezonance prostaty a významně tak zvyšuje pravděpodobnost záchytu agresivních forem rakoviny prostaty. 

Také jsme se v loňském stali oficiálním partnerem nejvyšší odborné urologické instituce v naší zemi - 

České urologické společnosti s plánem podpory společných projektů. 

 

S chutí v naší činnosti pokračujeme dále a plánujeme další úkoly. V letošním roce bychom chtěli nově 

podpořit programy pojišťoven, které by měly vést k včasnému záchytu rakoviny prostaty, a dále bychom se 

chtěli účastnit tvorby registrů pacientů s nádorovým urologickým onemocněním, které plánuje vytvořit 

ministerstvo zdravotnictví a které by vedly ke zmapování a tím i zlepšení péče o pacienty. 

 

To všechno je možné jen s podporou vás všech, našich dárců a našich partnerů. Za vaše příspěvky           

a všechny vaše podpůrné aktivity vám patří obrovský dík! 

 

Roman Zachoval 

                                                                                                                     Předseda správní rady 

  



VĚDA / VÝZKUM / STÁŽE 
 

• zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností 

• podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění  

• podpora vzdělávání a výzkumu 

• poskytování stipendií  

 

 

 

PREVENCE / ČASNÝ ZÁCHYT / OSVĚTA  

 

• informovanost odborné a laické veřejnosti o aspektech prevence a léčby 

• vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů 

• pořádání kongresů a odborných setkání 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE / VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ / POMOC 
 

• 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 

 

 

 

 



 

 

 - 
 

ÚČAST NA KONFERENCI 

 

Ve druhé polovině srpna 2015 se  v Cairns konalo pracovní setkání zástupců  států zapojených do 

kampaně  Movember. Součástí setkání byla i konference v rámci které byly vytýčeny základy společného 

celosvětového programu, týkajícího se měření kvality péče o pacienty s rakovinou prostaty. Konference     

a setkání se účastnil jeden zástupce MPR.   

 

 

VYŠETŘENÍ NOVÝM TESTEM ZDARMA  

 

Třetím  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 v sedmi laboratořích v ČR. Testování  se zúčastnilo se  1 898 osob.      

 

Projekt financovala firma Beckman Coulter. 

 

 

CELOSVĚTOVÝ VÝZKUMNÝ PROGRAMU MOVEMBERU 

 

Díky aktivitě NF MPR  byla Thomayerova nemocnice zapojena do mezinárodního projektu Prostate Cancer 

Health Outcomes, ve kterém budou  celosvětově sbírána data  a vyhodnocována data  o výsledcích léčby a 

spokojenosti pacientů.  

 

 

 

 

Celkem 

 



 - 
 

VYDÁNÍ EDUKAČNÍHO AUDIOPRŮVODCE 

 

Finančně jsme podpořili vydání edukativního audioprůvodce „Nejčastější urologické malignity“, který  

připravil Dialog Jessenius. Videa týkající se rakoviny prostaty jsou k dispozici na www.rakovinaprostaty.cz, 

celý průvodce je ke stažení na www.pruvodceonemocnenim.cz. 

 

 

INFORMACE DO KAŽDÉ ORDINACE 

 

Vydali jsme tiskem sérii původních osmi informačních brožur – Průvodce, Aktivní sledování, Pozorné 

vyčkávání, Radikální prostatektomie, Externí radioterapie, Pernamentní  brachyterapie, Dočasná 

brachyrterapie, Hormonální terapie - a k nim vytvořili nové: 

   

• Rakovina prostaty a životospráva 

• Kontroly po léčbě rakoviny prostaty  

• Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty  

• Rakovina prostaty a sexuální život 

 

Se souhlasem ČUS ČLS JEP byly brožury distribuovány do všech  urologických oddělení českých 

nemocnic, kde je lékaři rozdávají pacientům. Tato aktivita byla částečně financována z programu MZČR 

„Národní program podpory zdraví“  pro rok 2015 č. 10514. 

  

 

PISSOIR ART GALLERY 

 

Ve spolupráci s firmou Bushido Marketing  jsme připravili výstavu uměleckých objektů představujících 

kreativně ztvárněné pánské záchodky, které byly doplněné informačními tabulemi o problematice rakoviny 

prostaty. Výstava byla k vidění v následujících městech: 

 

• Ostrava – Fórum Nova Karolina 15. - 31. 10. 

• Hradec Králové – OC Futurum 1. - 15. 11. 

• Fórum Ústí nad Labem 16. - 30. 11. 

 

Tato aktivita byla částečně financována z projektu MZČR. 

  



 

 

 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA EVENTOVÝCH AKCÍCH  

 

V rámci projektu byl rozšířen informační portál www.rakovinaprostaty.cz a realizována informační kampaň 

na typicky mužských a klubových akcích:  

  

• Baseballové utkání, akce v rámci Pražského baseballového týdne, Praha , 27. 6. 

• YAMGAME FIGHT NIGHT – Open air gala večer bojových sportů, Praha, 30. 7.   

• High Jump – skoky do vody z extrémní výšky – Hřiměždice (Středočeský kraj), 31. 7. 

• Keltská noc – Open Air festival Harrachov, doskočiště mamutího můstku, 8. 8. 

• Hop Kemp – Největší hiphopová přehlídka v Evropě, Hradec Králové, 20. 8. 

• Koncert Karla Gotta – kulturní akce, Sportovní hala Příbram, 9. 10. 

• FMX Gladiator Games – sportovní akce, Praha O2 Aréna, 24. 10.  

• Koncert skupiny Wohnout – kulturní akce, Jablonec nad Nisou, 27. 11.  

• MMA World Championship Prague – sportovní akce, Prah,a 28. 11. 

• Gibu fight – sportovní akce, Praha, 5. 12. 

 

Tato aktivita byla částečně financována z programu MZČR „Národní program podpory zdraví„ pro rok 2015 

č. 10514. 

 

 

 

 

 

Celkem 

 



- 
 

PODPORA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENOSTI 

V měsíci září a říjnu bylo vyhlášeno grantové řízení na vybavení urologických pracovišť v ČR.  Celkem  byly 

obdrženy tři žádosti ,které žádaly o podporu v celkové hodnotě přes pět milionů Kč. Správní rada vyhodnotila jako        

vítěze soutěže  Urologické oddělení FN Motol, kterému bude na počátku roku 2016 dodán  ultrazvukový 

diagnostický přístroj Toshiba Aplio 500 v celkové hodnotě 2 285 690 Kč. 

 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

Licence od Movemberu - NF MPR  podepsala licenční smlouvu s nadací Movember na pořádání kampaně v letech 

2015 a 2016. 

Oficiální zapojení MPR do Movember International Prostate Cancer Health Outcomes Network  

Formalizace  spolupráce s Českou urologickou ČLS JEP. 

Navázání spolupráce s firmou Janssen – Cilag s.r.o., která v roce 2016 podpoří odbornou revizi           

informačních materiálů a jejich rozesílání pacientům. 

  

PORADNA 

Poradna je součástí portálu www.rakovinaprostaty.cz a vede ji urolog MUDr. Jiří Stejskal. Nejčastěji se tazatelé 

ptají na otázky související s problematikou prevence.  Zhruba třetina odpovídaných dotazů je z důvodu jejich 

osobního charakteru neveřejných.  Tato aktivita byla částečně financována z programu  MZČR „Národní program 

podpory zdraví“ pro rok 2015 č. 10514. 

 

SPOLUPRÁCE S ČUS ČLK JEP 

V roce 2015 se podařilo navázat spolupráci s Českou urologickou společností, která souhlasila se záštitou 

odborných aktivit NF MPR.  V roce 2015 bychom rádi vyvořili síť  urologických ambulancí spolupracujících  s NF 

MPR,  jejichž interaktivní mapa by se stala součástí webové stránky rakovinaprostaty.cz. 

 

Celkem  

 



 

Zajištění a koordinace osvětových akcí      300 tis. Kč 

Kampaň MOVEMBER      900 tis. Kč 

Spolupráce s ČUS      125 tis. Kč 

Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty   300 tis. Kč 

Úprava informačního portálu     50 tis. Kč 

Nákup přístrojové techniky     2 500 tis. Kč  (platba za přístroj vybraný v roce 2015) 

Spolupráce s ÚZIS na zkvalitnění onkologických  registrů   200 tis. Kč 

Konference a stáže      200 tis. Kč 

Projekt Prostate Cancer Health Outcomes   100 tis. Kč 

Vedení poradny       30 tis. Kč 

Pissoir Art Gallery      200 tis. Kč 

Informace pro pacienty - objednání z portálu    200 tis. Kč 

Administrativa, účetnictví a vedení fondu    200 tis. Kč 

PR aktivity fondu      100 tis. Kč 

Ostatní        200 tis. Kč 

CELKEM        5 605 tis Kč  

VČASNÝ 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 300 tisíc Kč. 

  

ZKVALITNĚNÍ ONKOLOGICKÝCH REGISTRŮ  
Tuto prioritu se nám v roce 2015 nepodařilo naplnit. Správní rada tuto oblast považuje za klíčovou pro 

další zkvalitňování péče o onkologické pacienty. O rozvoj spolupráce s ÚZIS a Českou urologickou 

společností na zkvalitnění registrů týkajících se rakoviny prostaty a varlat formou grantového projektu 

budeme usilovat i v roce 2016.  Předpokládaný rozpočet MPR je 200 tisíc Kč. 

  

INFORMACE PRO PACIENTY - OBJEDNÁNÍ Z PORTÁLU 
V roce 2016 bychom rádi obohatili www portál  o jednoduchý test týkající se prevence rakoviny 

prostaty, interaktivní mapu urologických oddělení a možnost objednávky všech edukačních textů pro 

pacienty zdarma. Předpokládané náklady na úpravy a distribuci jsou 200 tis Kč. 

 



Stali jsme se licencovaným realizátorem kampaně Movember 2015 a 2016. 

Prostředky z kampaně MOVEMBER  2015  nebyly do doby vydání této zprávy připsány 

na náš účet a kampaň nebyla partnerskou stranou vyúčtována. 

  

Od léta 2015 je možná i podpora dárcovskou  DMS PROSTATA. Děkujeme všem, kteří 

této možnosti již využili a pomohli nám pomáhat. 

 

V roce 2015  se naši činnost rozhodli finančně podpořit následující organizace  

Bushido Marketing s.r.o.     20 000 

Euro Mall Hradec Králové Estate s.r.o.   10 000 

Forum Ústí s.r.o.      10 000 

Genetika Plzeň       7 730 

Hard Rock Cafe s.r.o.     55 020 

Henry Schein s.r.o.      50 000 

Allianz pojišťovna a.s.     200 000 

Janssen-Cilag s.r.o.     135 000 

KPMG Česká republika s.r.o.    45 720 

Loono, z.s.       1 500 

Lukáš Mer       6 000 

Mr.RED s.r.o       100 000 

Nadace pojišťovny Kooperativa    11 170 

New Karolina Shopping Center development s.r.o  10 000 

Rask-PUL, a.s.      42 816 

Stigma Distrbution      45 306 

Toi Toi  s.r.o.      10 000 

Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o.    5 000 

Space2let spol.s.r.o.     4 000 

PRK Partners       60 500 

 

Naši činnost podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky formou dotace ve výši 

270 000 Kč, která byla určena na realizaci projektu „Zvyšování povědomí o vzniku 

karcinomu prostaty a propagace včasných vyšetření a zdravého životního stylu“. 
 

  
Ve veřejné sbírce jsme za rok 2015 od našich dárců získali 

113 619,15 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Vaší 

pomoci si velmi vážíme. 

  

Naše díky patří všem, kteří nám v roce 2015 pomáhali, a byli nám 

podporou. 

 

 



 

 

Přehled majetku a závazků 

  

v  r. 2013 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

• Laparoskopický přístroj za 1 499 916 Kč 

• Notebook za 24 990 Kč 

• Účetní software OKbase One za 3 500 Kč 

  

v r. 2014 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

• Laparoskopický 3D přístroj za 1 292 062 Kč 

• Prezentační stan a venkovní banner za 33 851 Kč 

• Notebook za 30 374 Kč 

 

K 31.12.2015 nemá Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ žádné neuhrazené závazky. 

  

 

Metoda účtování 

  

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ účtuje v programovém systému OKbase One podvojně. 

Přijaté finanční prostředky jsou účtovány přes fondy. Jednotlivé aktivity nadačního fondu jsou následovně 

zúčtovány přes fondy. Odpisy majetku jsou zúčtovány přes Vlastní jmění oproti výnosům. 

 

 

 

Výrok auditora 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ nepodléhá podmínkám pro povinný audit. Účetnictví nadačního 

fondu podléhá kontrole dozorčí rady nadačního fond.u 







Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2015 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. 

  

Kancelářské potřeby                             114,- Kč 

Mzdové náklady a odvody           130 800,- Kč 

Vedení účetní agendy                     11 000,- Kč 

Náklady na propagaci                   11 488,- Kč 

Ostatní služby                                116 325,- Kč 

Ostatní poplatky                                    64,- Kč 

Bankovní poplatky                          3 412,- Kč  

Vybavení                                            2 434,- Kč 

  

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2015 činily 275 637,- Kč  

 

 

 



   

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ  za rok 2015 odpovídají 

skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení nadačního 

fondu, nebyly vynechány. 

  

  

  

 

 

                                                                 V Praze dne 21.3.2016 

 

 

  

 Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA 

                  předseda správní rady 

  

  


