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ZŘIZOVATELÉ  

 

• MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 

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

• Marek Rejman 

 

 

SPRÁVNÍ RADA (k 31.12.2016) 

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

• RNDr. Jitka Soukupová Ph.D. 

• Marek Rejman 

  

 

DOZORČÍ RADA (k 31.12.2016) 

 
• MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.  

• Ing. Richard Kapsa 

• Ing. Martina Kavanová 

 

 

ZAMĚSTNANCI MPR   

 

V roce 2016 pro NF MPR pracovala jedna osoba na dohodu o provedení práce. Kateřina Machková se 

starala o koordinační a administrativní činnosti fondu. Účetnictví bylo řešeno smlouvou o dílo. Mzdové 

náklady za tyto činnosti činily 131 300 Kč. 

Na realizaci projektu MZČR „Národní program podpory zdraví „ pro rok 2016 č. 10689 se podílelo celkem 

18 osob, které se zapojily  do tvorby informačních materiálů,  vedení poradny, koordinačních a 

administrativních činností, finančního řízení projektu, organizace akcí či jako hostesky. Celkové mzdové 

náklady proplacené v souvislosti s tímto projektem činily 103 753 000 Kč. 



Vážené dámy, vážení pánové, 

  

 

přinášíme vám další vydání Výroční zprávy Nadačního fondu  MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Rádi bychom vás 

seznámili s klíčovými aktivitami, které se nám s vaší pomocí podařilo realizovat v roce 2016. 

 

Cílem Nadačního fondu je péče o mužské zdraví, kterou stavíme na našich třech tradičních pilířích: poznej 

– předejdi -  pomoz. To se nám daří díky vám, našim dárcům a díky vám, našim partnerům, ale i našim 

zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří se na naší práci podílejí. 

 

Smyslem a cílem naší práce je zlepšovat a rozšiřovat léčebné možnosti, podporovat vzdělání a výzkum, 

zvyšovat informovanost veřejnosti o všech aspektech prevence a léčby, poskytovat příspěvky na pořízení 

přístrojové techniky a mnoho a mnoho dalšího. A těší nás, že se nám to již 5 let daří. 

 

I nadále a s elánem pokračujeme v naší práci. V letošním roce bychom chtěli nově podpořit pacienty s 

rakovinou varlat, jejichž počet se za posledních 50 let zdvojnásobil a ohroženi jsou především mladí muži 

ve věku mezi 15 a 40 lety.  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! 

 

Na závěr bych tímto chtěl poděkovat i celému týmu Nadačního fondu za skvělou práci, která pomáhá 

rozvíjet naše aktivity a pomáhat stále více tam, kde je potřeba. Samozřejmostí je pak upřímné a srdečné 

poděkování hlavně Vám všem, kteří v naší práci vidí smysl a podporují nás.  

 

 

Vydejte se na tuto cestu spolu s námi i Vy! 

 

 

 

Roman Zachoval 

                                                                                                                     Předseda správní rady 

V Praze dne 5. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 

 



 

 

 - 
 

 

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.  

 

 

 

 



 - 
 

VYDÁNÍ EDUKAČNÍHO AUDIOPRŮVODCE 

 

Finančně jsme podpořili nového vydání edukativního audioprůvodce na CD „ Urologická malignita“ a 

„Průvodce onemocněním urologické malignity“, který  připravil Dialog Jessenius. CD i 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 dotisk série původních osmi informačních brožur – Průvodce, Aktivní sledování, Pozorné 

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

brachyterapie, Hormonální terapie,  Rakovina prostaty a životospráva, Kontroly po léčbě rakoviny prostaty,   

Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty a  Rakovina prostaty a sexuální život. K nim jsme nově 

vytvořili novou brožuru Příručka pro partnery a rodinu.  

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

nemocnic, kde je lékaři rozdávají pacientům. Současně je možné si je zdarma objednat na našich 

webových stránkách www.rakovinaprostaty.cz. Tato aktivita byla částečně financována z programu MZČR 

„Národní program podpory zdraví“  pro rok 2016 č. 10689 a Dialogu Jessenius . 

  

PISSOIR ART GALLERY 

 

Ve spolupráci s firmou Bushido Marketing  pokračovala výstava  

uměleckých objektů představujících kreativně ztvárněné  

pánské záchodky, které jsou doplněny informačními  

tabulemi o problematice rakoviny prostaty. Výstava byla v roce  

2016 k vidění v následujících městech: 

 

• Plzeň – OC Plzeň, 24. 10. – 6. 11. 2016 

• Opava – OC Selesia Opava,  8. – 20. 11. 2016 

• Ostrava – OC Galerie Ostrava,  21. 11. – 4. 12. 2016 

 

Tato aktivita byla částečně financována z projektu MZČR. 

  

http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/


 - 
 

Vzdělávací a osvětové akce 

 

• 31. 10. 2016 proběhla ve spolupráci Ernst & Young, s.r.o. přednáška na téma mužského zdraví s 

besedou. Přednášející: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, jako host Jiří Benátčan – pacient 

s příběhem s dobrým koncem. 

• Na Dnech urologické prevence v Opavě 21.11.2016, v Havířově 22.11.2016, v Karviné 24.11.2016 a 

ve Frýdku-Místku 30.11.2016 ve spolupráci s NF Pavla Novotného mohli muži zdarma absolvovat 

vyšetření prostaty a varlat, ženy pak  vyšetření ledvin a močového měchýře.  

• V  GE Aviation Prague  proběhla 2. 12. 2016 Přednáška urologa MUDr. Jiřího Stejskala na téma 

mužského zdraví, součástí byla bohatá diskuse. 

• 4. 12. 2016 ve Světě techniky v Ostravě na výstavě Sexmise proběhla edukační přednáška  urologa  

doc. MUDr.  Jana Krhuta, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava s tématem „Rakovina prostaty – co 

muži nevědí a bojí se na to zeptat“ 

 

INFORMACE DO KAŽDÉ ORDINACE 

 

Vydali jsme dotisk série původních osmi informačních brožur – Průvodce, Aktivní sledování, Pozorné 

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

brachyterapie, Hormonální terapie,  Rakovina prostaty a životospráva, Kontroly po léčbě rakoviny prostaty,   

Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty a  Rakovina prostaty a sexuální život. K nim jsme nově 

vytvořili novou brožuru Příručka pro partnery a rodinu.  

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

nemocnic, kde je lékaři rozdávají pacientům. Současně je možné si je zdarma objednat na našich 

webových stránkách www.rakovinaprostaty.cz. Tato aktivita byla částečně financována z programu MZČR 

„Národní program podpory zdraví“  pro rok 2016 č. 10689 a Dialogu Jessenius . 

  

PISSOIR ART GALLERY 

 

Ve spolupráci s firmou Bushido Marketing pokračovala výstava uměleckých objektů představujících 

kreativně ztvárněné pánské záchodky, které jsou doplněny informačními tabulemi o problematice rakoviny 

prostaty. Výstava byla v roce 2016  k vidění v následujících městech: 

 

• Plzeň – OC Plzeň, 24. 10. – 6. 11. 2016 

• Opava – OC Selesia Opava,  8. – 20. 11. 2016 

• Ostrava – OC Galerie Ostrava,  21. 11. – 4. 12. 2016 

 

Tato aktivita byla částečně financována z projektu MZČR. 

  

http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/
http://www.rakovinaprostaty.cz/


 

 

 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA EVENTOVÝCH AKCÍCH  

 

V rámci projektu byla realizována informační kampaň na typicky mužských a klubových akcích:  

  

• PREDATOR RUN Plzeň, akce v rámci prvního městského překážkového běhu v ČR, Plzeň, 30.4. 

• Informační akce o rakovině nejen prostaty spojená s mytím aut, v plavkách a zdarma, Praha, 1. 5.   

• Český dne proti rakovině 2016, Baťkovo náměstí v Hradci Králové, 11. 5. 

• Kultovní divadelní představení Klub rváčů  a afterparty, Činoherní studio, Ústí nad Labem, 3. 6.  

• Bezlepkový food festival CelioFest, Papírna Plzeň, 4. 6. 

• Město lidem, lidé městu , České Budějovice, 26. – 27. 8. 

• Street food festival v Plzni, 3. 9. 

• Run for Movember, přírodní parku Hostivař, 8. 10.  

• Podzimní koncert vážné hudby, 20. 10. 

• Pánská záležitost, Novoměstská radnice Praha, 12. 11.  

• Movember v Ostravě, happening v AVION Shopping Park Ostrava, 13. 11. 

• Movember Ostrava 2016 – Alexandria Loď, 16. 11.  

• FMX Gladiator Games, Praha, 19. 11.  

• Rock For Movember, kulturní akce, Praha, 25. 11. 

• VK EURO SITEX utkání Kladno-Příbram, volejbalová sportovní akce, Příbram, 25. 11. 

• Listopadová Movember Tančírna, společenská akce, Frýdek-Místek, 26. 11. 

• Ti s tím knírem aneb Movember snídaně v Papírně, společenská akce, Plzeň, 30. 11. 

• Králové kníru, společenská akce – setkání nejúspěšnějších skupin a jednotlivců, Praha, 16. 12. 

       

      Tato aktivita byla částečně financována z programu  

      MZČR „Národní program podpory zdraví„ pro rok 2016 č. 

      10689. 

 

 

 

 

 Celkem 
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PODPORA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENOSTI 

V roce 2015 byl v rámci grantového řízení  vyhodnocen správní radou jako vítěz soutěže  Urologické oddělení 

Fakultní nemocnice Motol, kterému byl 13. 10. 2016 slavnostně předán  ultrazvukový diagnostický přístroj Toshiba 

Aplio 500 v celkové hodnotě 2 285 690 Kč. Urologická klinika tak získala revoluční techniku protestování rakoviny 

prostaty. Záznam z předání lze shlédnout na webových stránkách www.muziprotirakovine.cz .  

 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

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

v letech 2015 až  2018 

• MPR je oficiálně zapojena do Movember International Prostate Cancer Health Outcomes Network  

• Spolupráce s Českou urologickou ČUS ČLS JEP  

• Spolupráce s firmou Janssen – Cilag s.r.o., která v roce 2016 podpořila odbornou revizi informačních materiálů a 

jejich rozesílání pacientůme 

•Smlouva o propagaci prostřednictvím informačního systému byla uzavřena se společností Todokážeme s.r.o. 

•Spolupráce s Novoměstskou radnicí, příspěvková organizace na projektu Pánská záležitost 

  

PORADNA 

Poradna vedená MUDr. Jiřím Stejskalem je součástí portálu www. rakovinaprostaty.cz . Nejčastější dotazy se týkají 

prevence nemoci a životě po léčbě  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 2016 č. 10689. 

 

SPOLUPRÁCE S ČUS ČLK JEP 

Od roku 2015 zaštiťuje odborné aktivity NF MPR česká urologická společností , s jejíž pomocí byla vytvořena síť  

urologických ambulancí spolupracujících  s NF MPR,  jejichž interaktivní mapa je částí webové stránky  

rakovinaprostaty.cz 

 

Celkem  

 

http://www.muziprotirakovine.cz/
http://www.muziprotirakovine.cz/


 

Zajištění a koordinace osvětových akcí      300 tis Kč 

Kampaň MOVEMBER      700 tis Kč 

Spolupráce s ČSU      125 tis Kč 

Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty   100 tis Kč 

Úprava informačního portálu     50 tis Kč 

Nákup přístrojové techniky     2 500 tis Kč 

Konference a stáže      300 tis Kč 

Projekt Prostate Cancer Health Outcomes   100 tis Kč 

Vedení poradny       30 tis Kč 

Informace pro pacienty -objednání z portálu    150 tis Kč 

Administrativa, účetnictví a vedení fondu    120 tis Kč 

PR aktivity fondu      100 tis Kč 

Ostatní        200 tis Kč 

CELKEM        4 775 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 tis Kč. 

  

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI NF O PROBLEMATIKU RAKOVINY VARLAT  
 V roce 2017  je našim cílem nově podpořit pacienty s rakovinou varlat, jejichž počet se za posledních 

50 let zdvojnásobil . Nejvíce  ohroženi jsou především mladí muži ve věku mezi 15 a 40 lety,  kteří se 

často domnívají, že rakovina je postihnout nemůže na proto je jejich informování o pravidelném 

selfmonitoringu nejdůležitější částí prevence.  Předpokládaný rozpočet MPR je 200 tis Kč. 

  

INFORMACE PRO PACIENTY 
Pro rok 2017 stále platí úkol  obohacení  www portál u o jednoduchý test týkající se prevence rakoviny 

prostaty a možnost objednávky všech edukačních textů pro pacienty zdarma. Předpokládaný rozpočet 

úprav i rozesílky je  200 tis Kč. 

 



Stali jsme se licencovaným realizátorem kampaně Movember 2015 a 2016 

Prostředky z kampaně MOVEMBER  2016  nebyly do doby vydání této zprávy připsány 

na náš účet a kampaň nebyla partnerskou stranou vyúčtována 

  

V roce 2016  se naši činnost rozhodli finančně podpořit následující organizace  

Allianz nadační fond       10 400 

ANTALIS s.r.o.        30 000 

AOV s.r.o.                                45 000 

Barber Shop s.r.o.       3 200 

Ernst & Young Audit s.r.o.      2 650 

Ernst & Young Valuation s.r.o.      21 300 

Gymnázium Pierra de Coubertina, Třída 4.C     10 000  

HC ZUBR Přerov s.r.o.       41 277 

Janssen-Cilag s.r.o.       100 000 

Josef Horinka        1 000 

KPMG česká republika s.r.o.      18 270 

Marek Jindra.        19 000 

Mazars, s.r.o.        18 000 

Mergon Czech, s.r.o.       7 000 

Nadace pojišťovny Kooperativa     4 311 

Nebek, s.r.o.        7 654 

Penya  Barcelonista Lleó de Dues Cues    3 500 

Petr Wells        29 000 

PRK Partners, s.r.o.       14 520 

Stigma Distrbution       18 757 

TPF Group, s.r.o.       10 000 

Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o.      20 000 

ZŠ Františka Horenského, Boršice     1 508 

 

Naši činnost podpořilo MZČR formou dotace ve výši 370 000 Kč, určenou na realizaci 

projektu „Zvyšování povědomí o vzniku karcinomu prostaty a propagace včasných 

vyšetření a zdravého životního stylu“. 

 

  
Ve veřejné sbírce jsme za rok 2016 od našich dárců získali 

698 168,89 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Vaší 

pomoci si velmi vážíme. 

  

Naše díky patří všem, kteří nás v roce 2016 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 

 

v r. 2016 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

• Ultrazvukový diagnostický přístroj za 2 285 690 Kč 

 

K 31.12.2016 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ žádné neuhrazené závazky vůči: 

  

•Česká společnost J.E. Purkyně  125 000 Kč za spolupráci c Českou urologickou společností 

•CZECH PROMOTION Print, s.r.o. 6 051 Kč za vydání brožury Cvičení pánevního dna v počtu 2 550 ks 

•Jiří Hofreitr    34 477 Kč za  přípravné a produkční práce v rámci kampaně  

     Movember, realizaci podpůrných akcí, překlad stránek, správu  

     sociální sítě, distribuci propagačních materiálů, koordinaci partnerské 

     spolupráce 

•ZUCo. Václav Zeithaml   5 445 Kč za trofej pro akci „Králové kníru“ 

•Petr Suchý     2 900 Kč za za záznam a postprodukce videa z předání cen dárcům 

     Movember 2016 

 

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 nesplnil podmínky pro povinný audit.  

   Účetnictví nadačního fondu podléhá kontrole dozorčí rady nadačního fondu. 















Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2016 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                             12 174 Kč 

Cestovné    38 825 Kč 

Náklady na občerstvení   7 275 Kč 

Mzdové náklady a odvody           118 800 Kč 

Vedení účetní agendy                     12 500 Kč 

Koordinace partnerské spolupráce 158 116 Kč 

Náklady na propagaci                   43 624 Kč 

Ostatní služby                                16 849 Kč 

Ostatní poplatky                                    45 Kč 

Bankovní poplatky                          2 285 Kč  

Poštovné  - zasílání zásilek             45 229 Kč 

  

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2016 činily 455 722 Kč. 

 

 

 



   

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ  za rok 2016 odpovídají 

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

fondu, nebyly vynechány. 

  

  

  

 

 

                                                                 V Praze dne 1. 6. 2017 

 

 

  

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

                  předseda správní rady 

  

  


