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A ZAMĚSTNANCI   

 



Vážené dámy, vážení pánové, 

  

nadační fond udělal v loňském roce opět hodně práce. Jak už je tradicí, zaměřili jsme se na obvyklé pole 

působnosti: provádění osvěty stran rakoviny prostaty a nádorů varlat, podporu preventivních programů, 

nákup přístrojového vybavení či podporu mladých lékařů v jejich na onkourologii specializovaných 

aktivitách. 

Co je však z mého pohledu možná nejdůležitější, daří se nám k preventivním prohlídkám a preventivním 

programům přitáhnout stále více mužů v letech kritických ke vzniku rakoviny prostaty a zachycovat tak 

nádory v časném stádiu, a tedy vyléčitelné.  

Také mě velmi těší, že se z naší největší osvětové akce během kalendářního roku – Movemberu stává u 

řady mužů již tradice a mnozí chlapi si už listopad s knírem (a tím i nutností o prevenci rakoviny prostaty 

hovořit a nechat se vyšetřit) automaticky spojují a berou za samozřejmost, že se ke kampani připojí. Za 

poslední roky se také mění poměr mezi sympatizanty a donátory. Dříve jsme v rámci celosvětové kampaně 

Movemberu měli pověst země s nejvíce sympatizanty, ale nejméně donátory. To se mění, sympatizantů 

sice o něco ubylo, ale těch, kteří se zapojí alespoň drobným darem, přibývá. 

Veškeré vybrané finanční prostředky, kromě minima použitého na chod „virtuální kanceláře“, jsou 

investovány do výše uvedených aktivit, členové orgánů nadačního fondu vykonávají veškeré aktivity zcela 

zdarma. V loňském roce byly prostředky vynaloženy především na podporu preventivního projektu na 

časný záchyt rakoviny prostaty prováděný naší největší zdravotní pojišťovnou a na přípravu dalšího 

podobného projektu organizovaného Ministerstvem zdravotnictví. V loňském roce jsme vybavili jedno z 

největších onkourologických pracovišť v České republice – Urologickou kliniku ve Fakultní nemocnici 

Plzeň.  Financovali jsme několikaměsíční vědeckou stáž mladého kolegy na univerzitě v anglické 

Cambridgi. Účastníme se během roku mnoha různých akcí, především s dopadem na cílovou mužskou 

populaci, propagujeme osvětu o rakovině prostaty a významu jejího časného záchytu.  

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 

 

 

 

 

 



 

Investujeme do výzkumu a zdravotnických služeb, které přispívají k tomu, že méně lidí umírá na rakovinu 

prostaty a varlat a zlepšují kvalitu života lidí trpících tímto onemocněním. 

 

 

 

 

 
Prostate 

Cancer 

Health 

Outcomes 

Vybavení 

urologických 

pracovišť 

Stáže, 

odborná 

školení 

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Prostate 

Cancer Health Outcomes, ve kterém jsou celosvětově 

sbírána a vyhodnocována data o výsledcích léčby a 

spokojenosti pacientů.  

V roce 2017 jsme komplexně vybavili zákrokový sál pro 

diagnostiku karcinomu prostaty Urologické kliniky FN 

Plzeň, zakoupili jsme gynekologický a urologický 

zákrokový stůl,  bioptická děla EvoCore a punkční 

nástavce k transrektální sondě sonografického přístroje. 

Ročně je na klinice prováděno kolem 400 biopsií 

prostaty. 

Podpořili jsme mladého nadějného vědce, který se 

účastnil mezinárodního multi-disciplinárního workshopu 

zaměřeném na detekční metody rakoviny prostaty v 

Cambridge ve Velké Británii a podpořili tříměsíční 

odbornou stáž mladého lékaře v Addenbrooke's Hospital 

v Cambridge ve Velké Británii, kde získal zkušeností v 

diagnostice karcinomu prostaty pomocí fúze magnetické 

rezonance a ultrazvuku při biopsiích prostaty. 

 

 



 

 

 

n 

Dotiskli jsme 13 brožur pro pacienty, jejich rodiny i 

širokou veřejnost. V on-line poradně jsme zodpověděli 

39 dotazů.  

Účastnili jsme se nejrůznějších veřejných akcí, kde jsme 

spolu se zdravotníky informovali veřejnost o důležitosti 

prevence a včasného záchytu rakoviny prostaty a varlat. 

 

  

 

 

Brožury, 

online 

poradna 

Informační 

kampaň na 

eventových 

akcích 

MOVEMBER 
Do kampaně MOVEMBER 2017: 

• se zaregistrovalo 4 602 jednotlivců a 669 týmů 

• přišlo 17 847 finančních příspěvků 

• v ČR bylo vybráno 142 139 EUR 

• celosvětově bylo vybráno 2 410 535 EUR 

 



 - 
 

CELOSVĚTOVÝ VÝZKUMNÝ PROGRAMU MOVEMBERU 

 

Díky naší aktivitě je Thomayerova nemocnice v Praze Krči zapojena do mezinárodního výzkumu Prostate 

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

spokojenosti pacientů.  

 

SEMINÁŘE, STÁŽE NA ZAHRANIČNÍCH PRACOVIŠTÍCH  

V rámci vyhlášeného grantového řízení měl mladý lékař na podzim 2017 možnost strávit 3 měsíce na 

urologické klinice univerzitní nemocnice Addenbrooke’s Hospital v Cambridge ve Velké Británii.  

Předmětem stáže bylo prohloubení znalostí a získání nových zkušeností v oblasti biopsií prostaty 

navigovaných pomocí fúze obrazů magnetické rezonance a ultrazvuku. V Addenbrooke’s se této 

technologii věnují od roku 2013 a mají bohaté zkušenosti v několika metodách jejího provedení, podílejí se 

též na vývoji nových systémů. Před stáží se lékař rovněž účastnil dvoudenního semináře zaměřeného na 

magnetickou rezonanci prostaty a její využití při diagnostice karcinomu prostaty v Madingley u Cambridge 

vedenou odborníky z Addenbrooke’s Hospital. V průběhu stáže mladý lékař potom působil po boku 

zkušených anglických kolegů pod vedením Dr. Christofa Kastnera, PhD., FRCS, FEBU. V průběhu stáže 

se účastnil odběru biopsií prostaty transrektálně i transperineálně a naučil se obsluhovat příslušné 

přístrojové vybavení. 

Grantové řízení bude vyhlášeno i na počátku roku 2018, doufáme v zájem dalších mladých lékařů o 

prohloubení svých znalostí na prestižních zahraničních pracovištích.  

 

 



 - 
 

INFORMACE DO KAŽDÉ ORDINACE 

Třináct informačních brožur – Průvodce pro muže s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty, Příručka 

pro partnery a rodinu, 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 - informují veřejnost jak zlepšit životy mužů od diagnózy až po léčbu, 

rozhodování, aktivní regeneraci a běžný život. 

Se souhlasem ČUS ČLS JEP jsou 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 finančně podpořena Nadací pojišťovny 

Kooperativa. 

 

ON-LINE 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 třetina odpovídaných dotazů je 

z důvodu jejich osobního charakteru neveřejných.   

 

VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 

• MOVEMBER – přednáška MUDr. Vandy Adamcové ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v rámci 

studentské organizace IFMSA dne 7. 11. 2017 

• Talking about men ´s health – přednáška MUDr. Vandy Adamcové (zastoupení za MUDr. Miroslava 

Záleského) ve spolupráci se společností  MSD IT dne 13. 11. 2017 

• MEN’S HEALTH AWARENESS – testicular cancer prevention  - přednáška MUDr. Vandy Adamcové 

ve spolupráci se společností  Ernst & Young, s.r.o. dne 23. 11. 2017   

• Bringing people together for Movember at AB InBev – přednáška MUDr. Vandy Adamcové se 

spolupráci se společností AB InBev dne 28. 11. 2017. 

 

PREVENTIVNÍ AKCE 

• Nadační fond se opětovně stal partnerem v projektu „Časný záchyt rakoviny prostaty“, který 

VZP realizuje ve spolupráci s Českou urologickou společností, 

• Partnerem jsme byli i v projektu společnosti Beckman Coulter, který každoročně v listopadu nabízí 

vyšetření PSA a PHI pacientů. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA EVENTOVÝCH AKCÍCH  

 

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

  

• Plzeňský filmový festival, 20.- 26. 4. 2017 

• I muži mají své dny, pánský večírek, Brno, 17. 5. 2017 

• Run Czech, charitativní běh, Stromovka Praha, 14. – 15. 6. 2017 

• Filmový festival Karlovy Vary, 30. 6. – 8. 7. 2017 

• World Pull-up Day v Rokycanech, 9.9.2017 

• Ink My Body v Plzni , 30.9. – 2.10.2017 

• Koncert Slovenští muži vrací úder, Praha, 2.10.2017 

• Charitativní běh Run for Movember v přírodním parku Hostivař, Praha, 4. 11. 2017 

• Aukce hodinek Oris (Koskom), Praha, 1. 11. 2017 

• Večeře s Movemberem, Papírna Plzeň, 7. 11. 2017 

• Rock for Movember, La Loca Music bar, Praha, 24. 11. 2017 

• Movember festival, Vnitroblok, Praha 30. 11. 2017 

• Králové kníru, společenská akce – setkání nejúspěšnějších skupin a jednotlivců, Praha, 15. 12. 

2017 

 

 

. 

 



 

 

 

KAMPAŇ MOVEMBER 

Muži čelí zdravotní krizi, o které se ale nemluví. Umírají zbytečně mladí. Chceme s tím něco udělat a k 

tomu potřebujeme Vaši pomoc. 

Movember je každoroční osvětová akce, jejíž cílem je důrazně upozornit na problematiku mužského zdraví 

zejména rakovinu prostaty, varlat a v neposlední řadě i na psychické problémy s tím spojené. Název 

Movember je složeninou anglického slova Moustache a November 

Muži z celého světa, kterým není lhostejné mužské zdraví, si po celý listopad pěstují knír a tím vyjadřují 

solidaritu s ostatními muži a zároveň pomáhají ve svém okolí šířit důležitou osvětu.  

 

V roce 2017 se do kampaně zapojilo 4 602 jednotlivců a 669 týmů, kteří pomohli vybrat  17 847 finančních 

příspěvků v celkové výši 142 139 EUR.  

 

Vybrané prostředky budou v České republice prostřednictvím  Nadačního fondu Muži proti rakovině využity 

na výzkum, osvětové kampaně a nákup zdravotnického vybavení pro urologická oddělení . 

 



- 
 

PODPORA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENOSTI 

V roce 2017 bylo vyhlášeno grantové řízení na vybavení urologických pracovišť v ČR. Do grantového řízení na 

zkvalitnění přístrojového vybavení urologických pracovišť, které souvisí s léčbou rakoviny prostaty, byla přijata 1 

žádost. Správní rada nadačního fondu schválila k podpoře Urologickou kliniku FN Plzeň a podpořila nemocnici 

komplexním vybavením zákrokového sálu pro diagnostiku karcinomu prostaty. Pořízen byl urologický zákrokový 

stůl, bioptická děla EvoCore® a punkční nástavce k transrektální sondě sonografického přístroje v celkové ceně 

259 158,79 Kč.  

 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

• Kampaň Movember v České republice je provozována Nadačním fondem Muži proti rakovině v rámci licence 

od nadace Movember Foundation. S nadací Movember spolupracujeme od roku 2012 a její kampaň je jedním 

z významných finančních zdrojů pro naše aktivity.  

• Nadační fond je oficiálně zapojen mezinárodní výzkumné sítě International Prostate Cancer Health Outcomes 

Network  

• Úzce spolupracujeme s Českou urologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně  (ČUS ČLS JEP) 

• Pokračujeme v navázané spolupráci se společností Janssen – Cilag s.r.o.s,  Nadací pojišťovny Kooperativa a 

s Nadací GCP, které v roce 2017 podpořily vydávání informačních materiálů a jejich rozesílání pacientům a 

rovněž stáž mladého lékaře ve Velké Británii. 

• V roce 2017 získal Nadační fond servisní grant Daňové poradenství, jehož součástí byla zaměstnanecká 

sbírka ve výši 100 tis. Kč. Spolupráce s KPMG bude pokračovat i v roce 2018. 

  

 

 



1. PODPORA OSVĚTY  
 

PROJEKTY OSVĚTY A PREVENCE 
V těchto projektech bychom chtěli dále šířit osvětu o rakovině prostaty a nádorech varlete, zejména v 

cílové populaci – specifikovaných věkových kategorií mužů, a to pomocí účasti na masivně 

navštěvovaných, především mužských, eventech, realizací kampaně Movember i pomocí širokého 

spektra informačních brožur o všech aspektech onemocnění. 

 

2. ÚČAST NA PREVENTIVNÍCH PROGRAMECH 
  

PROJEKT ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY 
Účastníme se v projektu  včasného záchytu ve spolupráci s VZP a Českou urologickou společností. 

Spoluúčast Nadačního fondu bude určena na sestavení a zajištění činnosti panelu expertů.  

  

PROJEKT ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY U PACIENTŮ S PŘEDCHOZÍM 

NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM 
Účastníme se projektu  včasného záchytu ve spolupráci s Ústavem pro zdravotnické informace a 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Spoluúčast Nadačního fondu bude určena na sestavení a zajištění 

činnosti panelu expertů.  

 

3. PODPORA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 

ONKOUROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ 
V první polovině roku vypíšeme grant na přístrojové vybavení umožňující účast všem 

onkourologickým  pracovištím v ČR. 

 

4. PODPORA MLADÝCH VĚDCŮ A LÉKAŘŮ V PROGRAMECH 

VĚDY A VÝZKUMU V OBLASTI ONKOUROLOGIE 
V první polovině roku vypíšeme grant na studijní pobyt umožňující účast mladých lékařů a vědců 

zabývajících se onkourologickou problematikou. 

 

5. ÚČAST NA CELOSVĚTOVÉM PROJEKTU HODNOCENÍ 

NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ RŮZNÝCH TYPŮ LÉČBY RAKOVINY 

PROSTATY ORGANIZOVANÝ HNUTÍM MOVEMBER  
Jsme zapojeni do projektu, ve kterém budou prospektivně vyhodnoceny a zveřejněny funkční 

výsledky různých léčebných modalit rakoviny prostaty v průběhu dalších 3 let a jejich dopad na kvalitu 

života mužů.  

 

6. VLASTNÍ PROJEKTY HODNOTÍCÍCH LÉČBU RAKOVINY 

PROSTATY V ČR  

 
PROJEKT HODNOCENÍ OPERAČNÍ LÉČBY RAKOVINY PROSTATY V POSLEDNÍCH 5 

LETECH V ČR 
V tomto projektu bychom chtěli vyhodnotit a zveřejnit úspěšnost různých typů operační léčby rakoviny 

prostaty a výskyt jejích nežádoucích účinků v České republice za posledních 5 let.  

 

 

 



 

Zajištění brožur do urologických ordinací      21 tis. Kč 

Grant na studijní pobyty      300 tis. Kč 

Grant na přístrojové vybavení     700 tis. Kč 

Zajištění a koordinace osvětových akcí      360 tis Kč 

Kampaň MOVEMBER      750 tis Kč 

Spolupráce s ČSU      125 tis Kč 

Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty   100 tis Kč 

Projekt hodnocení léčby karcinomu prostaty s ÚZIS a ČUS 500 tis. Kč 

Projekt MZČR - osvěta      289 tis Kč 

Projekt Prostate Cancer Health Outcomes   100 tis Kč 

Vedení poradny         20 tis Kč 

Administrativa, účetnictví a vedení fondu    130 tis Kč 

PR aktivity fondu      140 tis Kč 

CELKEM                3 535 tis Kč  

 



Nadační fond je držitelem licence pro pořádání kampaně Movember. 

Prostředky z kampaně MOVEMBER  2017  nebyly do doby vydání této zprávy připsány 

na náš účet a kampaň nebyla partnerskou stranou vyúčtována. 

  

V roce 2017  se naši činnost rozhodli finančně podpořit následující organizace  

 

Bushido Marketing s.r.o. 30 000 Kč 

Ernst&Young Audit s.r.o. 370 Kč 

Ernst&Young s.r.o. 51 728 Kč 

France Martin 64 000 Kč 

Hokej KLADNO s.r.o. 15 000 Kč 

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 66 800 Kč 

KPMG ČR 48 100 Kč 

Město Most 10 000 Kč 

MUDr. Lukáš Mer 6 000 Kč 

Nadace GSP 80 000 Kč 

Nadační fond Sberbank 72 900 Kč 

NH Hospital a.s. 6 200 K 

Pražská správa nemovitostí 77 000 Kč 

Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o. 30 000 Kč 

VYNCKE s.r.o. 2 700 Kč 

Wous 2 810 Kč 

Záleský Miloslav 25 000 Kč 

Zmatlík Pavel 3 000 Kč 

Ostatní 16 675 Kč   

Ve veřejné sbírce jsme za rok 2017 od našich dárců získali 2 220 

641,06 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Vaší pomoci si 

velmi vážíme. 

  

Naše díky patří všem, kteří nám v roce 2017 pomáhali a byli nám 

oporou. 

 

 



K největším dárcům v kampani Movember 2017 patřily týmy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a dalších 649 týmů. 

 

A jednotlivci: 

 

 

 

 

 

 

dalších 4 592 Mo Bros a Mo Sistas, kteří společně s týmy svými 17 847 příspěvky 

přispěli  v celkové výši 142 139 EUR. 

 

Díky, že podporujete dobrou věc. 

  

 

 

   

Albert Movember KniRBorci 

AVAST Magistrátní Movembři 

CA Technologies Prague MO Team Mo'worker 

CETIN´s kníři MSD Prague 

DHL Movember Team MT a.k.a. MoTeam 

Dove Men+Care ORIS TEAM CZ 

EY MO BROs P3 

HOG Praha Chapter ProsteMov 

Hrejkovice Movember team Rytíři Kladno 

Ingeteam Sberbank CZ 

Tomáš Míček Veronika Stebilová 

Brendan Donnellan Gabriella Serbinová 
Ondřej Vlček Alžběta Kellersteinová 

Matěj Kropáček Petra Tošnarová 

Jiří Antoš Monika Poštová 



 

 

Přehled majetku a závazků 

  

K 31. 12. 2017 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

• Laparoskopický přístroj za 1 499 916 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Notebook za 24 990 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Účetní software OKbase One za 3 500 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Laparoskopický 3D přístroj za 1 292 062 Kč (pořízeno v r. 2014) 

• Prezentační stan a venkovní banner za 33 851 Kč (pořízeno v r. 2014) 

• Notebook za 30 374 Kč (pořízeno v r. 2014)  

•  Ultrazvukový diagnostický přístroj za 2 285 690 Kč (pořízeno v r. 2016) 

•  3 ks bioptických děl EvoCore®, celkem za 108 900 Kč (pořízeno v r. 2017) 

• 2 ks punkčních nástavců k transrektální sondě sonografického přístroje za 14 740 Kč (pořízeno v r. 

2017) 

• Gynekologický a urologický zákrokový stůl GOLEM 6ET ESP a příslušenství za 135 518,79 Kč 

(dodán a uhrazen v r. 2018)  

 

K 31.12.2017 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ závazky vůči zaměstnancům s DPP a z toho 

vyplývající závazky z úhrady srážkové daně. 

  

 

Metoda účtování 

  

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

Přijaté finanční prostředky jsou účtovány nejprve přes  účet 682 a následně přes  účet fondů 911. 

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 zákonné podmínky pro povinný audit, tzn. splnění 2 ze 3 

kritérií – majetek dosáhne 40 mil. Kč, obrat dosáhne 80 mil. Kč a ve fondu bude zaměstnáno 50 

zaměstnanců.  Účetnictví nadačního fondu podléhá kontrole dozorčí rady nadačního fondu. 















Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2017 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                               11 752,- Kč 

Mzdové náklady a odvody           133 980,- Kč 

Cestovné                                                    47 589,- Kč 

Náklady na propagaci                     22 232,- Kč 

Ostatní služby                                  75 351,- Kč 

Ostatní poplatky                                     31 979,- Kč 

Bankovní poplatky                             1 422,- Kč  

  

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2017 činily 324 305,- Kč  

 

 

 



   

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ  za rok 2017 odpovídají skutečnosti 

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

vynechány. 

  

  

  

 

 

                                                                 V Praze dne 30. 3. 2018 

 

 

  

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

                  předseda správní rady 

  

  


